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A Esclerose Lateral Amiotróica (ELA) pode ser deinida 
como uma doença neurológica, progressiva e degenerati-
va que cursa com o comprometimento dos neurônios da 
ponta anterior da medula espinhal e do feixe piramidal em 
graus variados [1]. Os pacientes apresentam deiciências e/
ou incapacidades em suas atividades básicas e instrumentais 
da vida diária, caracterizadas por padrões heterogêneos de 
deterioração como, por exemplo, diiculdades de locomoção, 
comunicação, respiração, deglutição, além de mudanças de 
humor e comportamento. Problemas psicológicos como 
depressão e ansiedade, ligados à vivência da doença também 
são comumente relatados [1,2]. Ainda com prognóstico 
reservado, leva a óbito cerca de 5-8 anos após o início dos 
sintomas [1]. 

Acostados estão os princípios da beneicência aos pade-
centes de suas condições saúde inexoráveis, tanto nos textos 
sagrados, quanto nos ensinamentos de Hipócrates, patrono 
da medicina ocidental. Desta feita, os cuidados paliativos na 
ELA deveriam ser considerados já no início da trajetória do 
adoecimento, tão somente no aguardo do tempo certo de sua 
instituição, ou seja, devem fazer parte do elenco de estratégias 
de tratamento instituído por parte do neurologista, sem pre-
juízos das intervenções neurológicas propostas, com o intuito 
de oportunizar a ação de equipe multiproissional, que inclui 
a assistência integral do paciente e de seus familiares. Na au-
sência de tratamento curativo, os cuidados podem melhorar 
a qualidade de vida, prolongar a sobrevivência e apoiar os 
portadores de ELA e suas famílias e, principalmente, ajudá-los 
a antecipar e se preparar para o im da vida [3].

O atendimento domiciliar adequado associado às me-
didas de paliação mostra-se mais vantajoso que internações 
desnecessárias. A atenção domiciliar e os cuidados paliativos 
(CP) na ELA remontam aos princípios da humanidade no 

cuidado, não substituindo a assistência hospitalar, mas sen-
do uma proposta de tratamento que possibilita ao paciente 
a manutenção da sua autonomia, visto que os cuidados no 
domicílio são executados no tempo do paciente e do seu 
núcleo familiar. Uma questão de signiicativa relevância é o 
menor risco de exposição dos pacientes a agentes infecciosos, 
reduzindo à associação de co-morbidades nosocomiais [3].

No tocante a pacientes com ELA algumas vantagens do 
serviço de atendimento domiciliar multidisciplinar devem 
ser destacadas: desospitalização precoce; redução de custos; 
treinamento de familiares com programas que facilitam a 
comunicação alternativa não-verbal; gerenciamento da oferta 
via oral total, parcial ou suspensão da alimentação realizando 
manutenção do prazer oral; possibilidade de uma equipe in-
terdisciplinar treinada para monitorar a condição clínica dos 
pacientes; conforto respiratório com adequação dos padrões 
ventilatórios; acompanhamento do status nutricional e meta-
bólico. O envolvimento das clínicas especializadas compostas 
por médicos, enfermeiros, isioterapeutas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, nutricionistas promovem ações programadas e 
continuadas que podem ampliar a sobrevivência e melhorar 
o conforto no im de vida [4,5]. 

 Entendamos por CP, práticas voltadas para o período 
inal da vida de pacientes fora de condutas terapêuticas de 
cura, que relete a mudança de paradigma e de conceitos sobre 
a matéria do corpo, o adoecimento e a morte. Tais práticas 
buscam em última análise, o controle dos sinais e sintomas 
físicos e psicológicos próprios do estágio avançado da ELA, 
além da melhora da qualidade de vida [6]. Os CP se desen-
volveram em grande parte devido aos “excessos” cometidos 
pela medicina, que conduzia, até pouco tempo, o paciente a 
um inal de vida medicalizado e carregado de sofrimento, em 
contraposição à qualidade do viver [6,7]. Acreditamos que na 

Endereço para correspondência: Marco Orsini, Rua Professor Miguel Couto, 322/1001, Jardim Icaraí 24230240 Niterói RJ, E-mail: orsinimarco@
hotmail.com; Viviane Marques: vivianemarquesfono@hotmail.com; Carlos Henrique Melo Reis: chmeloreis@hotmail.com; Mauricio de Sant Anna Jr: 
isioenf@gmail.com; Adriana Leico Oda: adrileico.oda@uol.com.br ; Victor Hugo Bastos: victorhugobastos@ufpi.edu.br; Silmar Teixeira: silmarteixeira@
ufpi.edu.br; Marcos RG de Freitas: mgdefreita@hotmail.com; Acary Bulle Oliveira: acary.bulle@unifesp.br



Fisioterapia Brasil - Ano 2017 - Volume 18 - Número 3188

ELA os cuidados paliativos devem estar de prontidão desde 
o estabelecimento do diagnóstico de certeza até o estágio 
realmente terminal da doença. 

A reabilitação também assume a responsabilidade tanto 
dos cuidados respiratórios como músculo-esqueléticos dos 
pacientes portadores de ELA. Esses cuidados passam pela 
utilização de exercícios ativos (quando possível) e passivos, 
que visam à adequada mobilização do paciente impedindo 
o surgimento não só de deformidades e encurtamentos, mas 
como o surgimento de úlceras por pressão. No que tange 
aos cuidados respiratórios, a monitorização constante da 
função dos músculos ventilatórios, saturação de oxigênio 
tanto diurna quanto noturna, assim como o pico de luxo 
torna-se primordiais, principalmente no tocante a deinição 
da instituição tanto do suporte ventilatório não invasivo, e 
posteriormente traqueostomia [8]. 

A manutenção da permeabilidade das vias aéreas, através 
de adequada higienização é uma atividade que deve ser rea-
lizada não só pelo isioterapeuta, mas por todos os proissio-
nais da saúde. Essas estratégias minimizam a ocorrência de 
pneumonias broncoaspirativas [9]. 

O im da vida implica dilemas éticos e impasses de na-
tureza jurídica, fazendo com que todos os envolvidos nesse 
cenário relitam de forma crítica a respeito da conduta bioética 
e judicial mais adequada, ante a terminalidade da vida huma-
na. Trata-se, pois, de um desaio real aos serviços e equipes de 
saúde, que precisam ser enfrentados [8]. 

Com os conhecimentos contemporâneos, não há sustenta-
ção para que os pacientes com ELA permaneçam internados 
longamente, porquanto existe um dever moral e ético em 
fornecer cuidados domiciliares. Devido a complexidade e 
especiicidade dos aspectos clínicos e do espectro de apre-
sentação da ELA, os proissionais devem ser exaustivamente 
treinados [1,7,9]. Nossa expectativa para o atendimento do-
miciliar de pacientes em estágio terminal de ELA é otimista. 
Logicamente, são necessários aprimoramentos nos cuidados 
especíicos. Cabe-nos lutar para garantir tal oportunidade. 
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Resumo
Introdução: Podemos entender que o processo de evolução 

da isioterapia no futebol brasileiro favoreceu a introjeção da i-
sioterapia esportiva como aliada na aceleração da recuperação do 
atleta. A isioterapia é indubitavelmente um recurso terapêutico 
de primeira linha para o tratamento, habilitação e recuperação 
de atletas, principalmente de jogadores de futebol. Objetivo: Es-
tabelecer uma periodização, relacionando o futebol brasileiro e a 
aplicação da isioterapia esportiva nas suas atividades. Material e 
métodos: Através da metodologia descritiva e relacional com um 
levantamento bibliográico e entrevista com isioterapeutas na qual 
foi utilizado um questionário com perguntas fechadas elaborado 
pelos pesquisadores. As respostas foram relacionadas aos blocos de 
conteúdos e períodos de evolução da isioterapia no futebol brasileiro 
e posterior análise dos resultados utilizando a estatística descritiva. 
Resultados: Foram entrevistados 33 isioterapeutas que atuam na 
área desportiva. Conclusão. Com esta pesquisa se tornou evidente o 
fato de que a isioterapia está consolidada no cenário futebolístico 
nacional. O estudo possibilita inclusões no referendo histórico 
relacionando à periodização da evolução da isioterapia esportiva 
no futebol brasileiro.

Palavras-chave: História, isioterapia esportiva, futebol brasileiro.

Artigo original

Abstract
Introduction: We can understand that the process of physical 

therapy evolution in Brazilian soccer favored the introduction of 
sports physiotherapy as an acceleration of athlete recovery. Physical 
therapy is undoubtedly a irst-class therapeutic resource for the 
treatment, habilitation and recovery of athletes, especially soccer 
players. Objective: To establish a periodization, relating Brazilian 
soccer and the application of sports physical therapy in its activities. 
Methods: hrough the descriptive and relational methodology with a 
bibliographical survey and interview with physiotherapists in which 
a questionnaire with closed questions elaborated by the researchers 
was used. he answers were related to the blocks of contents and 
periods of physical therapy evolution in Brazilian soccer and later 
analysis of the results using the descriptive statistics. Results: We 
interviewed 33 physiotherapists who work in sports area. Conclusion: 
With this research it became evident the fact that physical therapy is 
consolidated in the national soccer scene. he study allows inclusion 
in the historical referendum relating to the periodization of the 
evolution of sports physical therapy in Brazilian soccer.

Key-words: History, sportive physical therapy, Brazilian soccer.
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Introdução

O mundo moderno evolui rapidamente nas mais diversas 
áreas. Na área esportiva observam-se avanços que não seriam 
imagináveis há trinta ou quarenta anos ou até em menos 
tempo. A preparação acadêmica e a experiência prática dos 
proissionais que militam no esporte, mais especiicamente no 
futebol, são de fundamental importância para a evolução desta 
modalidade. No caso brasileiro, o esporte tem o seu centro de 
referência principalmente no futebol, que é completamente 
inserido no contexto cultural brasileiro.

Na evolução técnico-cientíica do esporte veriica-se a 
grande evidência do uso constante da isioterapia. Entretanto, 
não se tem notícia de estudos que expliquem o crescimento, 
do conhecimento e sua contribuição para o futebol moderno. 
Buscam-se as relações entre o futebol e a isioterapia quanto à 
sua importância nas abordagens nos diversos períodos dessa 
interatuação [1].

A isioterapia é uma área da saúde relativamente nova, 
que cada vez mais ganha espaço no tratamento multidis-
ciplinar do indivíduo, proporcionando a ele uma melhor 
qualidade de vida. Um campo explorado pela isioterapia 
é a atuação nos esportes, tanto na prevenção quanto no 
tratamento das lesões decorrentes da prática das atividades 
esportivas [2].

Uma pergunta que esteve presente durante muito tempo 
no debate esportivo era: Até que ponto a ciência pode ajudar 
o homem a superar os desaios do treinamento e a quebrar 
recordes sem prejudicar a saúde do atleta?

Os congressos e reuniões cientíicas, cada vez mais nume-
rosos e profundos no mundo esportivo, já não deixam dúvidas 
da relevância da ciência no processo do esporte.

O ideal de saúde é muito difícil de ser alcançado, pois 
não é sempre que uma pessoa pode dizer que sente um com-
pleto bem-estar físico e mental [3]. Quando se passa para 
o coletivo, ica ainda mais complexo pensar a saúde, uma 
vez que não é difícil levantar problemas de saúde coletiva 
e identiicar objetivos a serem alcançados em programas 
especíicos.

Com o uso da ciência, os atletas recebem inluências 
positivas de comissões técnicas, de preparações físicas ade-
quadas, da utilização da medicina esportiva, da isioterapia, 
da biomecânica de outros campos de estudos cientíicos do 
esporte. Estes quadros atualizados dão contornos a uma 
ambiência identiicada pela cientiicidade que acompanha o 
conhecimento humano [4].

 A preparação física no futebol é um dos fatores que 
mais evoluiu nas últimas décadas e continua evoluindo. O 
conhecimento cientíico do condicionamento físico para o 
futebol é de muita importância para o sucesso de uma equipe 
dentro de uma competição. Entretanto quando se evidencia 
o uso constante de isioterapia não se tem notícia de estudos 
que mostrem a contribuição desta para o avanço do futebol 
brasileiro ao longo do seu desenvolvimento [1].

A busca na identiicação dos períodos históricos da isiote-
rapia esportiva no contexto histórico do futebol brasileiro há 
muito se tornou imperativo para que se possa compreender, 
de fato, a contribuição desta área do conhecimento e a atuação 
humana nesta prática esportiva no país.

A pesquisa tem um caráter pragmático e é um processo 
formal e sistemático com o objetivo fundamental de descobrir 
respostas para problemas mediante o emprego de procedi-
mentos cientíicos [5].

Segundo homas e Nelson [6], a pesquisa descritiva é 
aquela preocupada com o status, incluindo técnicas como ex-
ploratórias, estudos de caso e a pesquisa. Ainda fundamentado 
nos mesmos autores, o estudo seguiu a perspectiva de pesquisa 
histórico descritiva, de caráter transversal, que tem a inalidade 
de se obter informações dos sujeitos pedindo que respondam 
as questões, em vez de observar seu comportamento.

O estudo histórico [7] tem por objetivo juntar infor-
mações e contar precisamente, de modo contínuo, acerca 
dos eventos passados. Este autor relata que se deve buscar a 
tradição de um campo de origem, nos pensamentos e esforços 
dos primeiros líderes que delinearam a proissão e partindo 
deste momento, o princípio destas proissões nas suas tradi-
ções profundas.

Assim, a pesquisa histórica tem o propósito de demonstrar 
os sucessos, fracassos, ocorrências em geral ou eventos no 
âmbito de interesse do historiador; e se entende por meto-
dologia o modo pelo qual são enfocados os problemas e se 
buscam as respostas.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo estabelecer 
uma periodização relacionando a isioterapia esportiva no 
futebol brasileiro.

Material e métodos

A pesquisa, visando à caracterização dos períodos de 
evolução da isioterapia no futebol brasileiro, é um estudo 
descritivo, com abordagens históricas e delineamento de 
estudo de campo no qual foi utilizado um questionário. 

Os participantes dos estudos foram isioterapeutas que 
estão diretamente ligados com o esporte ou com o futebol e 
tenham o conhecimento sobre os períodos do envolvimento 
do isioterapeuta com este esporte. Deste modo foi possível 
chegar-se aos objetos de uma ação histórica para o estudo 
em questão.

Utilizou-se amostra de 33 isioterapeutas, que exercem 
força de trabalho em clubes no Brasil, universidades, projetos 
e centros de treinamentos. Seguiu-se como parâmetro, não 
estabelecer a identidade dos envolvidos na pesquisa, para 
poder garantir a privacidade dos mesmos. 

Realizaram-se encaminhamentos para a execução da 
investigação, solicitando aos pesquisadores escolhidos que 
colaborassem com a pesquisa, validando a proposta de vali-
dação desenvolvida em relação às interações entre o futebol e 
a isioterapia e também a busca de material impresso através 
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de artigos de jornais e revistas, ocorreu uma boa aceitação dos 
mesmos e o contato foi amistoso e agradável. 

Após a realização do primeiro momento, encontrou-se na 
natureza da pesquisa descritiva a utilização do instrumento 
de validação da linha de tempo, estipulado no objetivo deste 
estudo. Assim sendo, optou-se pelo questionário que [5] é a 
técnica de investigação com um número de questões que são 
apresentadas às pessoas para veriicar as suas opiniões, crenças 
e situações vivenciadas.

Desta maneira, apoiou-se [7] ao citar que a justiicativa do 
questionário está relacionada às informações que não pode-
riam ser coletadas de outro modo. Portanto, o autor conclui 
que os questionários, expressando a periodização extraída da 
linha de tempo procuram expressar informações de eventos, 
permitindo e investigando o conhecimento através da opinião 
dos experts, que são aceitos como autoridades em suas áreas 
de referência e conhecimento.

Elaboradas as perguntas, o instrumento foi submetido 
a um processo de seleção e validação de conteúdo. Este 
procedimento foi apoiado [8] na airmação de que a pessoa 
que utiliza ou elabora um instrumento deseja determinar o 
comportamento de um sujeito em um universo de situações, 
as quais são colocadas no instrumento, referindo-se à sua 
validez de conteúdo. O conteúdo de instrumento (as per-
guntas ou itens) é amostra de diferentes situações, e o grau 
em que os itens representam essas situações denomina-se 
validez de conteúdo.

Nesta primeira etapa do processo de validação do instru-
mento participaram como juízes, o orientador deste estudo 
e três isioterapeutas de áreas distintas.

Foi preparado um questionário com cinco blocos, ela-
borado em relação ao problema desenvolvido, com base nos 
objetivos do estudo. Apoiou-se em Kerlinger [9] que airma 
“ser a validação do conteúdo de forma eminente a um jul-
gamento de valor, devendo cada item ser avaliado pela sua 
suposta relevância para o universo que faz parte”.

Nos blocos de validação, procurou-se estipular através 
de um resumo das linhas de tempo os períodos neles rela-
cionados.

No questionário, os blocos foram ordenados e devida-
mente testados em amostra diferente, visando investigar o 
conteúdo descrito dos itens, na sua adequação da vinculação 
aos objetivos propostos. Nesta etapa o instrumento recebeu 
as alterações necessárias para o seu ajustamento teórico.

Após o término da primeira etapa de validação (por 
conteúdo) e organização e orientação do questionário em 
blocos, procedeu-se a segunda etapa. O procedimento de 
validação nesta etapa foi por critério (criterium validity), por 
um segundo júri. Depois, elaborou-se uma icha de validação 
contendo os critérios em função dos objetivos de cada bloco, 
nas questões que seriam investigadas.

Assim, nesta etapa foi submetido à apreciação de um júri 
composto por isioterapeutas esportivos da área especíica 
do Futebol.

A validação ganhou legitimidade pela qualidade dos 
validadores, com formação proissional sólida e experiências 
efetivas relacionadas ao assunto proposto.

Assim, após a execução da segunda etapa, o modelo inal 
do questionário foi construído com perguntas fechadas, que 
foram referenciadas na airmação de que as perguntas fechadas 
“estão destinadas a obter informações sociodemográicas do 
entrevistado (sexo, escolaridade, idade) e respostas de iden-
tiicação de opiniões (sim-não, conheço-não conheço)” [8].

Os dados foram coletados no contato direto com os i-
sioterapeutas e isioterapeutas esportivos que estão ligados ou 
não ao futebol. Foram tratados considerando-se as frequências 
absolutas e relativas a cada uma das respostas às perguntas 
fechadas (objetivas) distribuídas nos cinco blocos. 

As variáveis quantitativas foram tratadas pela estatística 
descritiva usando percentagem e as variáveis não contáveis, 
respostas de questões abertas, foram agrupadas por conteúdo 
e tratadas descritivamente. 

Face às limitações inerentes ao tamanho da amostra (n = 
33), todas as airmativas e/ou negativas encontradas, foram 
limitadas a este estudo em particular, tendo como objetivo 
limitar o método indutivo.

O tratamento estatístico, portanto, foi direcionado pela 
proposta básica constituída pelo presente estudo.

Resultados

Para maior clareza dos resultados, optou-se pela ordem da 
categorização [10]. Foram constituídos pelos blocos do ques-
tionário e norteados pelos objetivos e as questões a investigar 
no presente estudo, dividindo-se em:

1. Período do desconhecimento da Medicina de reabilitação 
no futebol, composto por um resumo mediante uma linha 
de tempo com seis fases.

2. Período da Reabilitação e Massoterapia no Futebol Bra-
sileiro, composto por um resumo mediante uma linha de 
tempo com duas fases.

3. Período do fortalecimento da Medicina Esportiva e início 
da Fisioterapia aplicada no Futebol Brasileiro, composto 
por um resumo mediante uma linha de tempo com dezoito 
fases.

4. Período de conlito entre a Medicina Esportiva e Fisiote-
rapeutas no Futebol Brasileiro, composto por um resumo 
mediante uma linha de tempo com sete fases.

5. Período da Consolidação da Fisioterapia no Futebol Bra-
sileiro, composto por um resumo e uma linha de tempo 
com oito fases.

6. Identiicando em cada período os blocos dos conteúdos 
que permeiam as cinco fases do estudo supracitado.

A tabela I apresenta os períodos e as respostas dos entre-
vistados para cada categorização de período.
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Tabela I - Itens assinalados pelos entrevistados, segundo as alter-

nativas propostas.

Períodos
Quantidades assinaladas

sim não dúvida total
Primeiro 33 0 0 33
Segundo 30 3 0 33
Terceiro 31 0 2 33
Quarto 27 3 3 33
Quinto 29 3 1 33
Total 150 9 6 165

A conclusão dos itens assinalados nesse primeiro perío-
do deu-se em 33 dos entrevistados (100%), na alternativa 
(sim). Não tendo sido encontrado nenhum registro his-
tórico no tocante a Fisioterapia Esportiva nesse período. 
Estes resultados coadunam com estudo que airma ser um 
período de empirismo pela inexistência da proissão na 
época [2].

No segundo período, dos 33 entrevistados, 30 (91%) 
assinalaram (sim), por entenderem que este período real-
mente retrata o período da Massoterapia. Nenhum dos 
entrevistados assinalou a alternativa (dúvida) (0%). Três 
dos entrevistados (9%), assinalaram a alternativa (não). 
Desses três, um assinala que o termo correto era Massagista 
o outro ratiica que esta nomenclatura também utilizada, 
valoriza a questão mítica do termo empregado. Estipula-se 
que no período Pós-Guerra, com a criação do Centro de 
Recuperação dos Incapazes das Forças Armadas (CRIFA), 
destacaram-se as seguintes respostas em relação a este item:

• Massagista;
• Estipula a criação da CRIFA no período Pós-Guerra;
• EUTA e ISTA, suixos determinantes da qualidade técnica 

e cientíica.

Entretanto, pode-se constatar que, dos (91%) que as-
sinalaram a alternativa (sim), um deles airma que, neste 
período, os termos Fisioterapia e Fisioterapeuta não perten-
ciam aos proissionais de hoje e sim aos médicos, pois estes 
acreditavam que a terminação EUTA era privativa do médico 
sendo por andrologia atribuída aos futuros proissionais a 
terminologia ISTA, que signiicava técnico. Mesmo assim, 
toda a sistemática do serviço era cheiada por médicos.

No terceiro período, veriicou-se que 31 (94%) dos 
entrevistados assinalaram a alternativa (sim). Dois dos en-
trevistados, ou seja, (6%) sinalizaram (dúvida). Dentre os 31 
que assinalaram (sim), um deles airma que o primeiro curso 
para a formação de Técnicos em Fisioterapia do Hospital das 
Clínicas de São Paulo não era reconhecido, pois funcionava 
na sala de gesso do serviço de ortopedia desse mesmo hospi-
tal, sendo que em 1954 foi fundada a Associação Brasileira 
de Fisioterapia e não a Sociedade Brasileira de Fisioterapia. 
Diz também que o primeiro curso superior de Fisioterapia 
foi o da ABBR. Atualmente este curso foi adquirido pela 

UNISUAM, fato não encontrado em nenhuma das refe-
rências consultadas.

Em relação ao quarto período, veriicou-se que 27 dos 
entrevistados (82%) assinalaram a alternativa (sim), três 
(9%) assinalaram a alternativa (não) e três (9%) assinalaram 
a alternativa (dúvida), destes três que assinalaram (dúvida), 
um airma que nesta ocasião o isioterapeuta Nilton Petro-
ne não integrava a Seleção Brasileira e sim o isioterapeuta 
Claudionor Delgado, fato este não encontrado na literatura 
pesquisada. Foi ainda citado pelo entrevistado que o isiotera-
peuta Nilton Petrone prestava atendimento aos jogadores da 
Seleção Brasileira, levado pelo atleta Romário de Souza Faria, 
fato não acordado pelo médico Lídio Toledo, que julgou tal 
atitude como sendo um problema de falta de ética, além de 
airmarem que a Fisioterapia no âmbito europeu não tinha 
o desenvolvimento desejado tendo em vista o domínio da 
área médica.

Neste quinto período, 29 (88%) dos entrevistados con-
cordaram que este é realmente o período da consolidação da 
Fisioterapia no Futebol Brasileiro. Três (9%) dos entrevistados 
não concordaram com esse período e 1 (3%), assinalou dú-
vida. Evidentemente, esse é o período em que a Fisioterapia 
Esportiva se consolida no Futebol Brasileiro.

Ao avaliar as respostas dos 33 entrevistados, em relação 
aos cinco períodos deinidos, veriica-se que:

• A alternativa (sim) foi assinalada 150 (cento e cinquenta) 
vezes, o equivalente a (91%);

• A alternativa (não) foi assinalada 9 (nove) vezes, o equi-
valente a (5%);

• A alternativa (dúvida) foi assinalada 6 (seis) vezes, o equi-
valente a (4%), podemos veriicar, segundo os resultados 
apresentados, a concordância dos entrevistados com a 
pesquisa e retiicando o estudo proposto.

Quando se trata de comparações entre as frequências 
observadas e as esperadas e o banco de dados está na forma 
de unidade experimental ou dados coletados, pode-se usar o 
procedimento “Frequências Simples”. 

O estudo de frequências de eventos analisa as variáveis de 
forma dicotômica. Para aplicação em “Frequências Cruzadas”, 
quando os dados estão na forma de unidade experimental ou 
dados coletados. 

Sendo assim no que tange aos cinco períodos de evolução 
o cruzamento sim/não e sim/dúvida, deu ao trabalho o nível 
de validade esperado. Entretanto, o mesmo não ocorreu no 
cruzamento não/dúvida. 

A partir desta premissa faz-se necessária esta categoriza-
ção vinda a contribuir com outros estudos e até mesmo o 
desdobramento desta em pauta. Longe de esgotar o assunto 
apontando outros olhares sobre o tema caracterizamos nessa 
discussão a heterogeneidade de proporção dos períodos estu-
dados, dentro do seu espaço temporal e sua evolução.



193Fisioterapia Brasil - Ano 2017 - Volume 18 - Número 3

Discussão

Os isioterapeutas representam a terceira maior proissão 
de saúde, são os proissionais, por excelência, especialistas em 
movimento humano. A prática da isioterapia hoje é diferente 
do que era há uma ou duas décadas, havendo mais conheci-
mentos, mais recursos, novas modalidades e metodologias de 
intervenção com base na evidência cientíica. A isioterapia 
moderna brasileira está pautada nas necessidades sociais e nos 
conceitos da saúde coletiva. 

 O processo de prevenção requer o registro das lesões e ava-
liação sistemática do efeito das medidas preventivas adotadas 
e a participação da equipe interdisciplinar no processo [11]. 
Fato percebido no estudo atual, no período de fortalecimento 
onde a isioterapia entendeu o campo da prevenção como uma 
forma correta para evitar lesões.

Atualmente, os objetivos da isioterapia vão além do 
controle de danos por meio da reabilitação de sequelados de 
diversas patologias, englobando também o controle de risco, 
ou seja, o controle dos fatores que potencialmente possam 
contribuir para o desenvolvimento das doenças. 

Em se tratando de atletas, as lesões esportivas podem ser 
descritas como uma síndrome dolorosa que atua impedindo-
-os de desempenhar suas atividades esportivas, ou ainda, 
prejudicando seu desempenho [12].

A isioterapia é parte essencial dos sistemas de saúde. Em 
pleno século XIX vários estudiosos de diversos países contri-
buíram para o desenvolvimento do que posteriormente foi 
deinido como campo da isioterapia. A partir do século XX 
foram muitas as mudanças na área da saúde.

A isioterapia esportiva [13] certamente conigura uma 
das mais promissórias áreas de atuação do proissional isio-
terapeuta na atualidade. Atualmente o Brasil possui grandes 
tecnologias em equipamentos isioterapêuticos e se aperfei-
çoam constantemente.

A isioterapia esportiva é um componente da medicina 
esportiva e suas práticas e métodos são aplicados no caso de 
lesões causadas por esportes, com o propósito de recuperar, 
sanar e prevenir as lesões [14]. Ratiicado pelo estudo atual, 
no período do conlito da medicina esportiva e isioterapeutas 
no tocante à dimensão de trabalho das duas áreas, favorecendo 
a qualidade da prestação do serviço.

O grande desaio do isioterapeuta que atua na área des-
portiva não é apenas tratar, mas também atuar na elaboração 
de programas preventivos, buscando melhorar o desempenho 
físico de todos os atletas, minimizando os riscos de lesões e 
contribuindo para o alcance fortalecimento do atleta. No 
estudo atual, podemos entender também no período de con-
lito de outras ciências que estavam adaptando ao contexto 
esportivo e logicamente no futebol.

O isioterapeuta esportivo deve procurar uma delimitação 
concreta do que é próprio da isioterapia, ou seja, daquilo que 
o caracteriza como proissional, e se estabelecer como membro 
integrante e distinto da equipe de saúde esportiva [15].

O futebol, por ser uma competição de grande contato 
físico, movimentos curtos, rápidos e não contínuos, tais 
como aceleração, desaceleração, mudanças de direção, saltos 
e pivoteamento, aumenta progressivamente o índice de lesões 
por conta desses fatores [16,17]. Essa característica do futebol 
exige do isioterapeuta aperfeiçoamento contínuo e domínio 
das técnicas que devem ser aplicadas na reabilitação. 

A isioterapia esportiva brasileira é reconhecida mundial-
mente. Com a escassez de recursos, foram criados protocolos 
alternativos de pouco custo. Assim, a criatividade dos prois-
sionais da área faz com que tenhamos uma gama de opções. 
Hoje a isioterapia brasileira é bastante respeitada [18]. Nesse 
contexto, a isioterapia esportiva tem papel fundamental na 
reabilitação das lesões mais frequentes no futebol. Neste es-
tudo, o período da consolidação mostra que o isioterapeuta 
atualmente é uma igura importantíssima na área em questão.

Na comparação dos blocos de resumos das linhas de 
tempo, observou-se um desconhecimento total da ação da 
isioterapia e do isioterapeuta Esportivo, especiicamente 
no período de 1928. Nas informações quanto ao período 
do desconhecimento da isioterapia no futebol brasileiro, 
constatou-se, principalmente, que os isioterapeutas unanime-
mente desconhecem historicamente tal período evidenciando 
o déicit histórico nesta fase.

Em relação ao período da massoterapia no futebol bra-
sileiro, pode-se airmar que a maioria concorda com todos 
os fatos acontecidos nesse período, mas discordam sobre o 
termo massoterapeuta, airmando que em tal fase, o nome 
utilizado no Brasil era o de massagista e que o Ministério 
do Exército teve um valor expressivo, contribuindo no Pós-
-Guerra, criando a CRIFA. 

No entanto, no período de conlito entre a medicina e a 
isioterapia no futebol, um fato chamou a atenção, que foi a 
discordância com a revisão da literatura, no que diz respeito a 
presença do Fisioterapeuta na Copa do Mundo de 1990 (Itá-
lia), e por último, a consolidação da Fisioterapia no Futebol 
Brasileiro, que fundamentou-se como o verdadeiro período 
de efetivação desses proissionais no mercado, garantindo a 
indispensabilidade do mesmo no cenário futebolístico, tanto 
no ponto de vista quantitativo e/ou qualitativo.

Conclusão

Essa contextualização permite a criação de um novo 
bloco de resumo dos períodos e a inclusão de alguns pontos 
relevantes nas linhas de tempo na periodicidade da evolução 
da isioterapia no futebol brasileiro e relatados pelos entrevis-
tados. Assim sendo, o estudo possibilita algumas inclusões no 
referendo histórico relacionado na Periodização da Evolução 
da Fisioterapia Esportiva.

Também está evidente o fato em que se consolida a isio-
terapia no cenário futebolístico brasileiro, proposta indexada 
pelo estudo em questão. Esta dinâmica leva a discussões sobre 
os valores que rodeiam o conhecimento dos isioterapeutas 
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sobre a sua história no campo da i sioterapia esportiva e 
passam a dar importância para o reconhecimento histórico 
e impulsão de novos valores na busca do conhecimento da 
trajetória dessa ciência que vem evoluindo juntamente com as 
outras ciências, em prol de aumentar e melhorar a “qualidade 
de vida” e, também, a qualidade esportiva. 
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Resumo
Introdução: O ballet clássico é uma dança que na maioria das 

vezes utiliza posições extremas como rotação externa dos quadris 
e lexão plantar de tornozelos e pés. Podendo, estes últimos, sofre-
rem alterações morfo-estruturais. Objetivo: O objetivo do estudo 
foi analisar as impressões plantares de bailarinas clássicas através 
de parâmetros plantigráicos. Material e métodos: Trata-se de um 
estudo descritivo observacional que foi realizado numa amostra de 
66 bailarinas clássicas da cidade de Teresina/PI, com média de idade 
de 17,0 ± 3,1 anos e no mínimo 2 anos de prática. O instrumento 
avaliativo utilizado foi um plantígrafo da marca PODO tech e a 
classiicação seguiu os critérios deinidos por Viladot. Os dados 
foram analisados por estatística descritiva e pelo teste de correlação 
linear de Pearson. Resultados: Veriicou-se prevalência de pés cavos 
(62,1%), seguido por pés normais (36,4%) e pé plano (1,5%). Não 
houve correlação entre o tipo de pé e o tempo de prática. Contudo, 
encontrou-se correlação fraca e moderada entre o tipo de pé e os 
pontos de hiperpressões e as dores, respectivamente. Conclusão: A 
prática do ballet clássico contribui para a formação de um pé cavo, 
sendo necessária intervenção frente a possíveis danos que possam 
estar associados a este fato. 

Palavras-chave: impressões plantares, pé plano, pé cavo, dor.
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between the type of feet and the period of practice. However, it 
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he practice of classical ballet contributes to the formation of cavus 
deformity, requiring intervention against possible damage that may 
be associated to this fact.
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Introdução 

O ballet clássico é uma forma de dança que utiliza um 
conjunto de posturas para expressar emoções e intenções do 
artista, envolve também uma complexa sequência de movi-
mentos e demandas físicas de força, estabilidade e lexibilida-
de. Os princípios básicos do ballet clássico são: postura ereta; 
uso do en dehors (rotação externa dos membros inferiores); 
verticalidade corporal e simetria [1]. A prática dessa moda-
lidade exige uma ampla e complexa movimentação dos pés, 
posições extremas e antianatômicas. O movimento de rotação 
externa de membros inferiores e lexão plantar de tornozelos 
e pés colocam tensões nas articulações do pé e sobrecarregam 
músculos, ligamentos e tendões, podendo desencadear dor e 
alterações posturais [2].

A estrutura anatômica dos pés é complexa e responsável 
por funções variadas como apoio, equilíbrio, impulsão, ab-
sorção de impacto e postura. A capacidade de permanecer 
em posição estática e desenvolver movimento é decorrente da 
presença do equilíbrio e da manutenção da base de sustentação 
fornecida pelos pés. Qualquer que seja a alteração decorrente 
dos arcos plantares haverá inluência direta sobre as forças de 
pressão plantar [3]. Os mesmos autores airmam que pés com 
arcos plantares patológicos parecem inluenciar a biomecânica 
prejudicando a marcha e os apoios.

O pé apresenta três arcos plantares, sendo formado pelos 
ossos do tarso e metatarso. O arco longitudinal medial e lateral 
se estende desde o calcâneo até os metatarsos e ossos do tarso 
e o arco transverso é formado pelas bases dos metatarsos [4]. 
De acordo com esses arcos e bases de apoio no solo, os pés 
podem ser classiicados em normal quando a largura mínima 
do istmo não chega à metade da largura máxima do antepé, 
pé plano caracterizado pelo achatamento das duas abóbodas 
longitudinais e pé cavo caracterizado pelo aumento do arco 
longitudinal medial [5].

O método antropométrico é de extrema importância na 
análise das impressões e distribuição de pressão plantar. Este 
irá dimensionar as causas e consequências de modiicações 
estruturais dos pés, buscando o entendimento das sobrecargas 
atuante no aparelho locomotor das bailarinas [6]. A análise 
dessas pressões desempenha papel importante para uma 
proposta de prevenção aos transtornos e dores nos membros 
inferiores, especialmente nos pés.

Existem alguns equipamentos, tal como o plantígrafo, que 
emitem as impressões plantares, que podem ser analisadas, 
fornecendo informações para classiicar o tipo de pé. A planti-
graia é a impressão grafada em papel das superfícies plantares 
dos pés com a carga do peso corporal. O mesmo consiste 
num exame simples, não invasivo, acessível, de baixo custo 
e viável, e sua realização permite a classiicação morfológica 
dos pés em normal, plano ou cavo, e ainda gera informações 
sobre pico de pressões [7].

O estudo do ballet clássico é importante, pois esse estilo 
de dança é muito frequente e praticado desde a infância, 

podendo produzir alterações morfológicas nos pés, porém 
há controvérsias sobre esses efeitos. Tendo em vista o que foi 
exposto e a importância clínica da saúde corporal e dos pés 
de bailarinas clássicas, o presente estudo foi realizado com o 
objetivo de analisar as impressões plantares destas por meio de 
parâmetros plantigráicos, caracterizando os tipos de pés das 
mesmas e correlacionando possíveis alterações com o tempo 
de prática do ballet, presença de pontos de hiperpressões 
plantares e a ocorrência de dores.

Material e métodos

Foi realizado um estudo descritivo analítico de caráter 
observacional seccional com abordagem quantitativa. O 
mesmo foi desenvolvido em três das principais escolas de 
ballet da cidade de Teresina/PI no período de maio a julho 
de 2013. Participaram do estudo 66 bailarinas clássicas cujas 
características estavam de acordo com os critérios de inclusão 
pré-determinados, tais como: aquelas com idade entre 15 e 
25 anos com tempo de prática do ballet maior ou igual a dois 
anos com assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). As bailarinas que apresentaram lesão 
neuromusculoesquelética recente em membros inferiores, 
déicits cognitivos comprovados, bem como aquelas que 
praticavam outro tipo de dança ou que se negaram a assinar 
o TCLE não participaram do presente estudo. 

Todas as participantes foram orientadas acerca dos proce-
dimentos realizados para a coleta dos dados. Esta foi dividida 
em duas fases. Na primeira, as participantes responderam a 
um questionário informativo elaborado pelos próprios pes-
quisadores referente ao problema e objetivos abordados pelo 
estudo (vide apêndice). Na segunda, foi realizada a coleta das 
impressões plantares das bailarinas por meio de um plantígrafo 
(PODO Tech; Dimensões: 376 x 189,9 x 10 mm; Peso: 220 g; 
Composição: acrílico e látex), além de almofada de carimbo, 
papel sulite e rolo de pintura. Cada participante foi avaliada 
individualmente, usando roupas leves e descalças e em posição 
ortostática. O plantígrafo foi posicionado sobre uma superfí-
cie antiderrapante e próximo a uma parede, garantindo assim 
a segurança necessária as participantes para a avaliação. Para o 
exame, seguiram-se as seguintes etapas: 1) tingiu-se o rolo de 
pintura com tinta na almofada de carimbo; 2) passou-se o rolo 
banhado de tinta na superfície texturizada do plantígrafo; 3) 
garantiu-se que a tinta envolvesse toda a superfície pintando 
no sentido horizontal e vertical; 4) colocou-se o papel a ser 
carimbado em um plano liso e deitou-se o plantígrafo com 
a superfície pintada na face em contato com o papel; 5) o 
mesmo foi posicionado na frente da bailarina; 6) pediu-se para 
a participante da pesquisa pisar com irmeza com um dos pés 
no centro do plantígrafo descarregando o peso corporal sobre 
este; 7) repetiu-se o processo avaliando o pé contralateral. 

Para análise dos dados utilizou-se uma régua (50 cm) para 
traçar as linhas entre os arcos plantares. Dividiu-se o pé em 
três regiões: antepé, médio pé e retropé, traçando-se quatro 
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linhas. A primeira linha traçada correspondeu ao ponto mais 
extremo do retropé; a segunda linha transversal foi traçada na 
região do segundo pododáctilo até o extremo do retropé, para 
ser dividida em centímetros e chegar ao arco plantar; a terceira 
linha foi traçada na medida do antepé, para obter a largura 
maior do pé, e dessa forma poder comparar os centímetros 
do arco plantar; a quarta linha foi traçada no arco plantar, 
que é encontrado com a primeira e segunda linha, e após foi 
comparado com a medida do antepé. As medidas obtidas 
foram registradas em uma icha de avaliação para classiicação 
de cada pé quanto ao tipo. Nessa abordagem foi utilizada a 
metodologia proposta por Viladot (1987). 

O processamento dos dados e a análise estatística foram 
realizados através do programa SPSS®, versão 18.0. Primei-
ramente foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a 
normalidade das variáveis quantitativas, e como as variáveis 
apresentaram distribuição normal, aplicaram-se testes paramé-
tricos. Para correlacionar as variáveis, foi utilizada a correlação 
linear de Pearson considerando  um  nível de signiicância 
estatística de 95% (p < 0,05).

O estudo foi realizado de acordo com os preceitos éticos 
que norteiam a Resolução 466/2012 do CNS, sendo o mesmo 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Uni-
versitário Uninovafapi com o CAAE: 14111413.4.0000.5210.

Resultados

Este estudo foi realizado por meio da análise das impres-
sões plantares de uma população de praticantes de ballet 
clássico, utilizando-se como instrumento a plantigraia, numa 
amostra constituída por 66 bailarinas.

Observou-se que a média de idade das participantes foi de 
17,0 anos com desvio padrão de ± 3,1. Segundo descrito no 
gráico 1, houve predominância de pés cavos em bailarinas 
praticantes de ballet clássico. A classiicação morfológica dos 
pés de acordo com os critérios adotados por Viladot mostrou 
a ocorrência de 62,1% (n = 41) de pés cavos, 36,4% (n = 
24) de pés normais e somente 1,5% (n = 1) de pés planos. 
Esses dados permitem caracterizar o tipo de pisada do gru-
po em estudo, pois indivíduos com pés cavos apresentarão 
propensão em terem uma pisada supinada ou lateral, bem 
como aqueles com pés classiicados como normais ou planos 
apresentarão tendência a terem uma pisada neutra e medial, 
respectivamente.

Concernente a ocorrência de dores, 69,7% das bailarinas 
clássicas relataram no mínimo um local em que tal sintoma 
é frequente, com predominância de dor de intensidade mo-
derada, como mostra o gráico 2. 65,2% das bailarinas que 
apresentaram queixas dolorosas indicaram mais de uma região 
corporal onde a dor aparece, com destaque para as coxas com 
54,3%. Em seguida aparecem as pernas 43,5%, coluna 39,1%, 
joelhos 37,0%, pés 34,8% e quadril 4,3% (Gráico 3). 

Fonte: Pesquisa direta

Gráico 1 - Distribuição de frequência dos tipos de pé de bailarinas 

clássicas de acordo com a classiicação de Viladot. Teresina/PI, 2013.

Fonte: Pesquisa direta

Gráico 2 - Distribuição de frequência segundo o relato de presença 

de dor em bailarinas clássicas. Teresina/PI, 2013.

Fonte: Pesquisa direta

Gráico 3 - Distribuição de frequência segundo a localização da 

dor através do relato de bailarinas clássicas. Teresina/PI, 2013.

Ao relacionar o tempo de prática do ballet clássico com o 
tipo de pé (Tabela I), o teste de Pearson não encontrou rela-
ção estatisticamente signiicativa com r = 0,227 e p = 0,067 
(correlação de Pearson fraca e não signiicativa). 



Fisioterapia Brasil - Ano 2017 - Volume 18 - Número 3198

Tabela I - Correlação entre tipo de pé e tempo de prática do ballet 

clássico. Teresina/PI, 2013.

Tempo de ballet clássico
Normal Plano Cavo

% % %
2 anos 29,2 - 17,1
3 anos 29,2 - 12,2
4 anos 4,2 - 9,8
5 anos 4,2 - 12,2
Mais de 5 anos 33,3 100 48,7

O estudo ainda mostrou que 53,0% (n = 35) das bailarinas 
apresentaram pontos de hiperpressões plantares. Ao veriicar a 
relação entre o tipo de pé e a presença desses pontos, a corre-
lação de Pearson foi fraca, porém signiicativa com r = 0,253 
e p = 0,040 (Tabela II), onde 63,4% daquelas que tiveram pé 
cavo apresentaram pontos de hiperpressões plantares.

Tabela II - Correlação entre o tipo de pé e a presença de pontos de 

hiperpressões em bailarinas clássicas. Teresina/PI, 2013.

Pontos de hiperpressões 
plantares

Normal Plano Cavo
% % %

Não 62,5 100 36,6
Sim 37,5 - 63,4

Por im, a tabela III mostra que na análise da relação 
entre tipo de pé e a presença de dor em bailarinas clássicas, 
os resultados evidenciam que a correlação de Pearson foi mo-
derada e signiicativa com r = 0,331 e p = 0,007, observando 
que 83,0% das bailarinas que tinham pé cavo relataram dor, 
independente do grau de intensidade.

Tabela III - Correlação entre tipo de pé e a presença de dor em 

bailarinas clássicas. Teresina/PI, 2013.

Relato de dor
Normal Plano Cavo

% % %
Não apresenta 50,0 100,0 17,1
Dor leve 4,2 - 12,2
Dor moderada 45,8 - 61,0
Dor intensa - - 9,8

Discussão

O presente estudo caracteriza-se pela análise plantigráica 
com o intuito de classiicar os tipos de pé e fazer algumas 
correlações em uma população de praticantes de ballet clás-
sico, sendo todas do gênero feminino com média de idade 
de 17,0 ± 3,1 anos. 

Embora não haja um consenso sobre o método ideal para 
classiicação dos tipos de pé, sabe-se que a plantigraia é um 
método idedigno e popular para registrar e analisar a área e a 
forma do contato do pé no chão, o que a faz ser utilizada em 
diversos estudos e, além disso, Filoni et al. [8] descrevem-na 
como um método simples, de baixo custo e de fácil acesso.

Os resultados demonstraram predominância signiicativa 

de pés cavos (62,1%). Esta prevalência nesse grupo populacio-
nal pode ser explicada pela tendência que as bailarinas têm em 
rotacionar os pés para fora deslocando o peso corporal para a 
borda externa do pé quando na posição en pointe, estimulando 
a formação do pé cavo. Esse tipo de pé leva a pessoa a ter uma 
pisada mais lateral ou supinada. Em contrapartida, indivíduos 
com pés planos terão uma pisada mais medial com tendência a 
pronação. Aqueles com pés normais apresentarão uma pisada 
neutra, onde o arco plantar estará compreendido entre 1/3 
e 1/2 do antepé. Todavia, é importante compreender que a 
caracterização do tipo de pisada no estudo em questão foi 
realizada de forma indireta, desprezando-se outras alterações 
posturais. O estudo ainda mostrou que não foram encontradas 
diferenças consistentes entre os índices dos arcos plantares do 
pé direito e esquerdo das bailarinas.

Ao se comparar esses resultados com os encontrados no 
estudo de Minghelli et al. [9] pode haver algumas interroga-
ções no que diz respeito a classiicação morfológica dos pés. 
Este avaliou um grupo de escolares com idade entre 2 e 18 
anos que não praticavam ballet clássico, ou seja, diferindo 
da presente pesquisa que avaliou bailarinas clássicas de 15 
a 25 anos. Os resultados de Minghelli [9] mostraram que 
foi veriicado pé cavo apenas em indivíduos com 17 e 18 
anos, predominando nas outras faixas etárias o pé plano ou 
normal. Dessa forma, mesmo sabendo da prevalência de pés 
cavos entre as bailarinas clássicas, haveria a necessidade de se 
investigar se o pé cavo foi induzido pela prática do ballet ou 
fruto do desenvolvimento musculoesquelético com o avançar 
da idade. Respondendo a essa questão, Sá [10] airmou que 
o arco longitudinal plantar sofre pouca modiicação com a 
evolução da idade, e tem total dependência dos estímulos a 
que os pés são submetidos. Depreende-se disso que a prática 
do ballet clássico inluencia na arquitetura morfológica dos 
pés de seus praticantes, pois sucessivamente são aplicados 
estímulos em lexão plantar que acabam promovendo alguns 
graus de modelação óssea.

Estabeleceu-se concordância com a pesquisa de hiesen 
e Sumiya [3], assim como a de Militão [2] que objetivou 
veriicar a ocorrência dos tipos de pés em bailarinas clássicas. 
Este avaliou 23 bailarinas com média de idade de 19,0 anos, 
tempo médio de prática de 7,1 anos com frequência média 
de 1,4 horas/dia, encontrando prevalência de 56,6% de pés 
cavos, 34,8% de pés normais e 8,6% de pés planos. 

Já no estudo de Picon e Franchi [6] houve predominância 
de pé normal em 73,3% dos indivíduos. No estudo de Ratzlaf 
[11] realizado com 16 bailarinas clássicas com média de idade 
de 25,13 anos e média de tempo de prática do ballet de 64,88 
meses, um fato importante de ser destacado é que nenhuma 
das colaboradoras avaliadas na sua pesquisa apresentou o 
pé do tipo plano, sendo este dado conirmado por Picon e 
Franchi [6] que airmaram não haver resultados de queda 
do arco longitudinal medial em bailarinas que treinam em 
pontas, devido aos estímulos de lexão plantar que ocorrem 
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para o alcance da posição en pointe. Assim sendo, o presente 
estudo ratiica tais achados, uma vez que somente 1,5% das 
bailarinas tiveram pé do tipo plano.

É importante compreender que a utilização de critérios 
metodológicos diferentes podem ocasionar disparidades nos 
resultados inais e produzirem falsas conclusões. Cantalino 
e Mattos [7] veriicaram em seu estudo comparativo entre a 
plantigraia e a baropodometria para classiicação do tipo de 
pé uma concordância estatisticamente não signiicativa. Es-
tudos descreveram a baropodometria como um equipamento 
para avaliar a pressão plantar. Assim, é necessário atenção na 
escolha do método mais adequado para cada objetivo [12]. 

Os achados referentes à relação entre o tipo de pé e o 
tempo de prática do ballet não foram signiicativos. Deduz-
-se, assim, que o tempo de prática de no mínimo dois anos 
pode não ser suiciente para a indução de um pé cavo em 
bailarinas. Todavia, as conclusões frente a ocorrência de pés 
cavos em bailarinas clássicas não pode levar em conta apenas 
o fator tempo, visto que o mesmo não é absoluto, tornando-se 
necessário a observância de características individuais e ques-
tões adaptativas no que se refere a prática da dança. Mesmo 
veriicando proporção maior de pé cavo entre aquelas que pra-
ticavam a dança há mais de cinco anos, observou-se também 
que a maior ocorrência de pé normal e plano aconteceu nesse 
mesmo tempo de prática, o que explica os achados estatísti-
cos. Tais resultados concordam com os de Figueirêdo [13] e 
Simas e Melo [14]. Em contrapartida, estudos de Grego [15], 
Guimarães e Simas [16] encontraram resultados diferentes.

A presença de pontos de hiperpressões plantares pode ser 
esclarecida devido ao treinamento em pontas, o que acaba 
dissipando o peso corporal para o antepé, da mesma forma 
que acontece durante o sauté, momento em que o pico de 
pressão sobre a região do retropé é menor. Fisiologicamente, 
o calcâneo recebe 60% das cargas do pé, o médio pé recebe 
8% e o antepé recebe 32%. Pelos pontos de hiperpressões, 
observa-se que houve inversão destas forças, onde o antepé 
conigurou-se como a região que sofre maior sobrecarga, des-
tacando-se o hálux, 1º e 5º metatarsos. Apesar de utilizarem 
instrumentos avaliativos distintos, esses dados corroboram 
os de Menz e Morris [17] quando observaram que a pressão 
exercida sobre o hálux está associada com sua força lexora, 
bem como os de Amaral, Higashiama e Oliveira [18] que 
também encontraram resultados semelhantes. Ressalta-se, 
porém, que a plantigraia não permite quantiicar os valores 
reais destas pressões. 

Com relação à prevalência de dor, os resultados vão ao 
encontro do que diz a literatura acerca dessa questão, diferindo 
somente no que diz respeito às principais regiões acometidas. 
Como veriicado no gráico 3, as coxas foram a região mais 
citada pelas bailarinas (54,3%), seguida das pernas (43,5%) 
e coluna (39,1%). Este fato pode ser justiicado pelo uso 
exaustivo da musculatura nesses segmentos corporais, seja 
por contrações mantidas ou estiramentos excessivos, prin-
cipalmente durante a execução de movimentos com maior 

grau de exigência como lexão plantar de tornozelos associado 
com extensão extrema dos joelhos e acentuação da lordose 
lombar, fatores estes preponderantes para a perfeita execução 
da técnica. 

No estudo de Ratzlaf [11], as coxas foram a quarta região 
mais acometida segundo relato das bailarinas. Nos estudos 
de Grego [15], Menezes [19] e Batista e Martins [20] encon-
traram prevalência de dor nos joelhos das bailarinas, sendo 
relatada como de grau moderado. Já nesta pesquisa, os joelhos 
apareceram somente como a quarta região mais indicada 
(37,0%). Porém, ao analisar a intensidade das dores, os re-
sultados obtidos coincidem com tais achados. A proporção 
de relatos de dor na coluna não é um dado comum, pois esta 
é mais frequente em indivíduos na fase adulta que realizam 
performances com maior grau de diiculdade e apresentam 
maior nível técnico. Isso ganha apoio no estudo realizado por 
Dore e Guerra [21] que, ao analisar 141 bailarinos proissio-
nais de ambos os gêneros, encontraram relato de dor lombar 
em 85,8% destes.

Foi encontrada correlação moderada e signiicativa no que 
diz respeito ao tipo de pé das bailarinas e a presença de dor, 
83,0% das bailarinas que apresentaram pé cavo tiveram relato 
de dor, sendo predominante a dor de intensidade moderada. 
Por outro lado, apenas 17,1% das que tinham pé cavo não 
relataram dor. Assim, foi visto que o pé cavo predispõe a 
ocorrência de dores em alguns segmentos corporais. 

 Veriica-se então que a presença de dor em bailarinas clás-
sicas pode ser decorrente da biomecânica corporal que a dança 
exige, bem como tão somente de alterações morfológicas nos 
pés ou da associação de ambas. Contudo, cabe ressaltar que 
o relato de dor é subjetivo e, em alguns momentos no ballet 
clássico, esta é ignorada em nome da técnica [22].

Conclusão

A avaliação antropométrica de bailarinas clássicas permi-
tiu caracterizar parâmetros fundamentais para a classiicação 
do tipo de pé e pisada do grupo em análise. Foi possível 
conirmar a hipótese de que a prática do ballet clássico induz 
a mudanças morfo-estruturais nos pés contribuindo para a 
formação de um pé cavo como veriicado na presente pesquisa 
com prevalência de 62,1% dos casos. Este dado permitiu 
a caracterização do tipo de pisada, mesmo que de forma 
indireta, com predominância de uma pisada mais lateral. A 
dor, por sua vez, é um sintoma predominante nos relatos das 
bailarinas, estando, neste estudo, relacionada com o tipo de 
pé, porém com uma distribuição bastante variada no que se 
refere à localização. Assim, novas tecnologias em equipamen-
tos e materiais precisam ser desenvolvidas com o intuito de 
minimizar as dores na prática do ballet clássico.

Veriicou-se também a presença de pontos de hiperpressões 
nos pés das bailarinas quando realizam a descarga de peso, 
havendo certa ligação entre o tipo de pé e a ocorrência de tais 
pontos. Todavia, a correlação encontrada foi fraca, porém, 
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signiicativa. Já na relação entre o tipo de pé e o tempo de prá-
tica do ballet a correlação foi fraca e não signiicativa. Através 
desta análise plantigráica, compreende-se a importância na 
forma de repensar a biomecânica no ballet clássico, levando 
em conta princípios isiológicos na execução da técnica, sem 
prejuízo na função. 

Admitindo-se as limitações deste estudo e a pequena abor-
dagem cientíica sobre o tema discutido, propõe-se a realização 
de estudos longitudinais com delineamentos prospectivos. 
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APÊNDICE
Questionário de Coleta de Dados

Nº da Ficha ou matrícula:______________________________Idade___________

Responda cada questão de acordo com as opções apresentadas (Para cada pergunta assinale um único item, com exceção da questão 
número 3, onde poderão ser assinalados um ou mais itens).
1 – Há quanto tempo pratica ballet?
(   ) 2 anos      (   ) 3 anos       (   ) 4 anos       (   ) 5 anos       (   ) Mais de 5 anos

2 – Qual a média de prática do ballet por semana (Em horas)?
(   ) Até 5        (   ) 6 a 10       (   ) 11 a 15      (   ) 16 a 20      (   ) Mais de 20

3 – Costuma sentir dores na coluna e/ou membros inferiores? (Caso a resposta seja SIM, especifique a região e responda a questão 
de número 4).
(   ) SIM           (   ) NÃO
(   ) Pés            (   ) Pernas     (   ) Joelhos      (   ) Coxas         (   ) Quadris
(   ) Coluna

4 – Geralmente, qual a intensidade dessas dores? (Responda de acordo com a Escala Visual Analógica – EVA. Considere 0 como 
nenhuma dor e 10 como a dor mais intensa possível).

(   ) 0   (   ) 1   (   )2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5   (   ) 6    (   ) 7    (   ) 8    (   ) 9    (   ) 10

Ficha de avaliação

Nº da ficha ou matrícula:____________________________________________

Dados referentes às impressões plantares

Largura da impressão plantar do médio 
pé (cm)

Largura da impressão plantar do 
antepé (cm)

Pé Direito
Pé Esquerdo

Classificação morfológica do pé de acordo com o arco plantar
(   ) Normal
(   ) Plano
(   ) Cavo

Tipo de pisada
(   ) Neutra
(   ) Medial
(   ) Lateral

Pontos de hiperpressões
(   ) SIM              (   ) NÃO
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Obesidade grau II leva a importantes alterações na 
capacidade cardiorrespiratória
Changes of cardiorespiratory capacity in obesity grade II 
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Resumo
Introdução: Obesidade é considerada epidemia mundial e um 

dos maiores problemas de saúde na atualidade, bem como as co-
morbidades a ela associadas que acarretam alterações nas funções 
cardiorrespiratórias desses indivíduos. Objetivo: Avaliar parâmetros 
cardiorrespiratórios em indivíduos sedentários obesos grau II. Os 
44 voluntários foram divididos igualmente em dois grupos, obesos 
(GOS) e eutróicos (GE). Material e métodos: Foram mensuradas 
variáveis de expansibilidade torácica, força muscular respiratória, 
pico de luxo expiratório (PFE), capacidade vital, além das variáveis 
do teste de caminhada de seis minutos (TC6). Resultados: Compa-
rando os grupos, o GOS apresentou expansibilidade torácica com 
diferença signiicativa na inspiração (P = 0,038) e na expiração (P 
= 0,031) máximas do processo xifoide e na inspiração máxima (P 
= 0,039) da cicatriz umbilical, e PFE (P < 0,001). No TC6 o GOS 
apresentou frequência cardíaca (FC) em repouso mais elevada (P 
= 0,022) no pré-teste e saturação de oxigênio (SpO

2
) (P = 0,030) 

e distância percorrida (P < 0,001) menores, e Borg (P < 0,001) 
maior no pós-teste em relação ao GE. Comparando os parâmetros 
no pré e pós-TC6 houve alterações signiicativas da FC, frequência 
respiratória (FR), SpO

2
 e escala de Borg (toda com P < 0,001). 

Conclusão: A obesidade resulta em várias alterações cardiorrespi-
ratórias importantes, incluindo aumento do trabalho respiratório, 
diminuição da expansibilidade torácica, obstrução ao luxo aéreo e 
diminuição da saturação periférica de oxigênio.

Palavras-chave: obesidade, fenômenos isiológicos 
cardiovasculares, modalidades de isioterapia.

Artigo original

Abstract 
Introduction: Obesity is a worldwide epidemic and one of the 

largest health problems leading to changes in the cardiorespiratory 
system. Objective: he aim of this study was to evaluate cardiorespi-
ratory features on sedentary obese grade II subjects. Methods: Forty 
four individuals were divided into two groups referred as eutrophic 
(EG) and obese (OG). We measured chest expansion, respiratory 
muscle strength, expiratory peak low (EPF), vital capacity and 
physiological variables in the six minute walk test (6MWT). Results: 
OG group showed a chest expansion with a signiicant diference 
in the expiration (P = 0.038) and expiration (P = 0.031) maximum 
in the xiphoid process and maximal inspiration (P = 0.039) of the 
umbilicus, and EPF (P < 0.001) when compared to EG group. In 
the 6MWT, OG showed at the pretest a rest heart rate (HR) higher 
(P = 0.022) and oxygen saturation (O

2
) (P = 0.030) and distance 

traveled (P < 0.001) lower, and Borg scale (P < 0.001) higher in 
the post-test when compared to GE. Comparison between pre- and 
post-6MWT was no signiicant changes in the HR, respiratory rate 
(RR), SpO

2
 and Borg scale (all P < 0.001). Conclusion: Sedentary 

obese individuals grade II have cardiorespiratory alterations, parti-
cularly in the chest expansion, EPF, HR, RR and SpO

2
.

Key-words: obesity, cardiovascular physiological phenomena, 
physical therapy modalities.
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Introdução

A obesidade é considerada epidemia mundial, presente 
tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento [1]. 
Relatórios publicados pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) apresenta uma estimativa para 2015 de 2,3 bilhões de 
adultos acima do peso e, destes, cerca de 700 milhões, obesos, 
chamando a atenção para a epidemia global de obesidade e 
a necessidade de prevenção primária do excesso de peso [2]. 
Pode ser deinida de forma simpliicada, como uma doença 
caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal 
que pode prejudicar a saúde. A obesidade é consequência 
do balanço energético positivo, que acarreta repercussões à 
saúde com perda importante não só na qualidade como na 
quantidade de vida [3].

Em relação ao diagnóstico, há várias determinações 
quanto ao tipo de distribuição de gordura, as quais podem 
ser usadas de forma simultânea ou não. Os índices antro-
pométricos mais utilizados são: índice de massa corporal 
(IMC) que infere o grau nutricional do indivíduo [4], 
relação cintura quadril (RCQ) [5] que avalia o acúmulo de 
gordura na região abdominal e visceral [6], e a circunferência 
abdominal (CirAb) [7], que é um bom preditor de risco 
para doenças metabólicas e que dá o percentual de gordura 
corporal do indivíduo. 

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde da 
atualidade, devido às comorbidades associadas: cálculo 
na vesícula biliar [8], doenças cardiovasculares incluin-
do hipertensão arterial, dislipidemia [9], resistência 
insulínica, considerada precursora de diabetes mellitus 
do tipo 2 [10], maior chance de desenvolver placas ate-
roscleróticas [11], embolia pulmonar [12] e síndrome 
da apneia obstrutiva do sono [13]. Essas comorbidades 
acarretam, direta ou indiretamente, alterações nas funções 
cardiorrespiratórias desses indivíduos. Ou seja, a capaci-
dade funcional dos obesos é reduzida, gerando um ciclo 
vicioso entre o aumento da obesidade e a diminuição da 
capacidade física, o que piora os índices de comorbidades 
e a mortalidade.

Em obesos mesmo sem comprometimento pulmonar, o 
sistema de transporte de gases é alterado acarretando intole-
rância ao exercício devido, também, ao aumento do esforço 
respiratório dado pelo excesso de adiposidade ao redor do 
tórax e abdômen [12].

A maior incidência de obesidade é a classiicada como 
severa ou grau II, ou seja, IMC entre 35,0 e 39,9 kg/m2. 
Indivíduos classiicados com obesidade grau I e II possuem 
uma maior susceptibilidade para alterações funcionais respi-
ratórias [13]. No entanto, na literatura, observam-se lacunas 
de estudos no que se refere a alterações cardiorrespiratórias 
nos indivíduos com obesidade grau II.

O objetivo deste trabalho foi mensurar parâmetros car-
diorrespiratórios em pacientes sedentários obesos grau II.

Material e métodos

Trata-se de estudo prospectivo de caráter descritivo, apro-
vado pelo Comitê de Ética de Centro de Ensino Superior dos 
Campos Gerais sob o número 511/CEP.

O presente estudo abrangeu voluntários divididos em dois 
grupos: eutróicos (GE) que foi o grupo controle, e grupo 
obeso sedentário (GOS). 

Foram incluídos 52 indivíduos não tabagistas, sedentários, 
de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 60 anos, IMC 
entre 35,0 e 39,9 para o GOS e até 24,9 para o GE. Destes, 
8 foram excluídos: 3 por serem portadores de alterações 
neurológicas diicultando o entendimento do teste e 5 por já 
terem realizado a cirurgia de gastroplastia. Portanto, a amos-
tra foi constituída de 44 voluntários, 22 em cada grupo, que 
foram constituídos de 12 voluntárias do sexo feminino e 10 
do sexo masculino, com idade de 35,63 (± 11,77) anos. Foi 
realizada uma avaliação inicial para coleta dos dados físicos e 
características pessoais dos indivíduos. Em seguida, todos os 
voluntários foram submetidos à avaliação pneumofuncional 
para avaliação de parâmetros da mecânica respiratória como: 
expansibilidade torácica, força respiratória, capacidade vital 
(CV) e pico de luxo expiratório (PFE).

Na avaliação da expansibilidade torácica realizada por 
cirtometria, o voluntário foi posicionado na posição ortos-
tática, coluna ereta, olhando para o horizonte com os mem-
bros superiores relaxados ao longo do tronco e os membros 
inferiores em posição de passo. Foram mensurados três 
pontos de referência: prega axilar, apêndice xifóide e linha 
umbilical, utilizando-se de ita métrica lexível posicionada 
logo abaixo de cada ponto, demarcado com o auxílio de lápis 
dermatográico. As medidas da cirtometria foram realizadas 
em três momentos: repouso, após uma inspiração profunda, 
lenta e máxima até a capacidade pulmonar total e após uma 
expiração máxima, lenta, até o volume residual. Todos esses 
valores foram registrados em centímetros.

Para a veriicação da força muscular do conjunto da caixa 
torácica como um todo, foi utilizado um manovacuômetro 
(Comercial Médica®), a partir do qual, foram avaliados a 
pressão inspiratória máxima (PiMax) e a pressão expiratória 
máxima (PeMax). Durante essas mensurações o voluntário foi 
posicionado sentado a 90º em cadeira com encosto, com os 
pés apoiados no chão, e membros superiores relaxados sobre os 
membros inferiores, clip nasal e adaptador bucal com orifício 
de aproximadamente 2 mm de diâmetro para evitar a elevação 
da pressão intra-oral através do escape de ar.

Para a mensuração da PiMax, a inspiração se iniciou a 
partir do volume residual, isto é, após uma expiração profun-
da, depois o pesquisador pediu para o voluntário fazer uma 
inspiração forte sustentando a pressão por aproximadamente 
2 segundos. Já para a mensuração da PeMax, o voluntário 
começou no nível da capacidade pulmonar total, isto é, após 
uma inspiração profunda e, então, uma expiração forçada sus-
tentando a pressão por 2 segundos. Para ambas as avaliações, 
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foi considerado o maior valor após três tentativas e a unidade 
de medida utilizada foram milímetros de mercúrio (mmHg).

Para a mensuração da CV foi utilizado o espirômetro 
de incentivo a volume, Voldyne®. O voluntário permaneceu 
sentado inclinado a 90º e orientado a fazer uma expiração 
máxima e, logo em seguida, inspirar o máximo possível. 
Também, foram realizadas três manobras e considerada a de 
maior valor. A unidade de medida utilizada foram litros (L).

Para a mensuração do PFE foi utilizado o aparelho Peak 
Flow® e, com um clip nasal, o voluntário foi orientado a 
ajustar os lábios ao bocal de maneira a não permitir esca-
pe aéreo e executar uma inspiração profunda seguido de 
uma expiração rápida sem utilizar o músculo bucinador. 
Também foram realizadas três manobras considerando a 
de maior valor e a unidade de medida utilizada foi litros 
por minuto (L/min).

A última etapa desta pesquisa consistiu na avaliação 
cardiorrespiratória aplicando-se o teste de caminhada de 
seis minutos (TC6). O voluntário foi posicionado sentado 
em repouso de 15 minutos antes da realização do teste, 
a im de estabilizar parâmetros vitais em níveis basais. 
Passado esse período, foi mensurado a FC com o uso de 
um frequencímetro digital (Geratherm®), FR contando-
-se respirações por minuto com o auxílio de cronômetro 
digital portátil (Instrutherm® modelo CD – 2800); e PA 
com o uso de estetoscópio (Rappaport marca Premium®) 
e esigmomanômetro marca (Diasyst®) e SpO

2 
utilizando 

oxímetro (Nanon®). Esses mesmos parâmetros foram rea-
valiados após a realização do TC6.

O TC6 foi executado em um corredor de 30 metros de 
comprimento por 5 metros de largura, onde foram dispostos 
cones a uma distância de 3 metros entre eles, que indicavam a 
distância que o voluntário percorreu. O piso foi marcado com 
um “X” no início e no inal do percurso, para que o voluntário 
não diminuísse a distância a ser percorrida.

Os voluntários foram informados como deveriam seguir 
as orientações pré-teste de acordo com as recomendações de 
Rondelli et al. [14], sendo orientados a caminhar o mais longe 
possível no tempo previsto, sem correr. Durante o teste, eles 
foram estimulados verbalmente e indicados sobre o tempo 
a cada minuto. 

Junto ao TC6 foi aplicada a escala de Borg modiicada 
que é um marcador descritivo de esforço físico subjetivo a 
cada número par, onde cada número corresponde um es-
forço. As quantiicações do esforço percebido e da FC estão 
linearmente relacionadas à intensidade da atividade física. 

Inicialmente o teste de Shapiro-Wilk foi utilizado 
para veriicar a distribuição dos dados. Constatada a não 
distribuição normal, os dados foram descritos em média 
e desvio padrão, e a estatística analítica foi realizada com 
aplicação do teste não paramétrico U de Mann-Whitney 
para amostras independentes. A signiicância estatística foi 
estipulada em 5%.

Resultados

A média do IMC no GOS foi de 36,72 (± 1,15) kg/m2, 
sendo a máxima de 38,81 kg/m2 e a mínima de 35,15 kg/m2 
enquanto a RCQ foi de 0,87 (± 0,07) cm, com máxima de 
0,99 cm e mínima de 0,73 cm. A CirAb dos homens foi de 
109 (± 11,60) cm, com máxima de 125 cm e mínima de 89 
cm e das mulheres foi de 94,17 (± 11,77) cm, com máxima 
de 112 cm e mínima de 79 cm. A média do percentual de 
gordura corporal (%CG) do grupo foi de 47,19 (± 12,95)% 
com máxima de 60,79% e mínima de 26,76%.

Em relação aos hábitos de vida do GOS, 5 eram etilistas 
e 17 voluntários não; quando questionados a respeito de seus 
hábitos alimentares, 9 voluntários relataram possuir alimenta-
ção balanceada, 2 referiram ter alimentação a base de verduras, 
5 a base de proteínas e 6 alimentavam-se predominantemente 
de carboidratos.

A Tabela I mostra os valores obtidos na cirtometria de 
ambos os grupos. Os dados referentes à expansibilidade torá-
cica intergrupos, em todos os momentos, estão apresentados 
na Tabela II, onde foi encontrada diferença estatisticamente 
signiicativa durante a inspiração e expiração máxima no pro-
cesso xifoide, e inspiração máxima na cicatriz umbilical. Os 
resultados da avaliação da PiMax e PeMax, forças musculares 
inspiratória e expiratória respectivamente, da CV e do PFE, 
em ambos os grupos, estão descritos na Tabela III onde apenas 
o PFE apresentou diferença estatisticamente signiicativa.

Tabela I - Cirtometria.

Região Momento Eutróficos Obesos
Linha axilar Repouso 89 (± 9) 108 (± 10)

Inspiração máxima 91 (± 9) 111 (± 10)
Expiração máxima 88 (8) 107 (± 11)

Processo 
xifóide

Repouso 85 (8) 105 (± 12)
Inspiração máxima 87 (8) 106 (± 11)
Expiração máxima 85 (9) 105 (± 11)

Cicatriz 
umbilical

Repouso 85 (8) 105 (± 12)
Inspiração máxima 87 (8) 106 (± 11)
Expiração máxima 85 (9) 105 (± 11)

Os dados estão expressos como média (desvio-padrão) e expressos em 

cm. 

Tabela II - Variância da cirtometria em relação ao repouso.

Região Momento
Eutró-
ficos 

Obe-
sos 

P

Linha axilar
Inspiração máxima 2 (2) 3 (1) 0,425
Expiração máxima -1 (1) -1 (1) 0,108

Processo 
xifóide

Inspiração máxima 2 (2) 1 (2) 0,038
Expiração máxima -1 1) 0 (2) 0,031

Cicatriz 
umbilical

Inspiração máxima 1 (1) 0 (3) 0,039
Expiração máxima 0 (1) 0 (1) 0,397

Os dados estão expressos como média (desvio-padrão) 
e expressos em cm. Análise para veriicação da existência de 
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diferença entre as variáveis foi feita a partir do teste não para-
métrico U de Mann-Withney. Adotado valor de signiicância 
estatística quando p < 0,05.

Tabela III - Avaliação pneumofuncional.

Eutróficos Obesos P
PiMax (cm H2O) -75 (22) -72 (19) 0,813
PeMax (cm H2O) 69 (14) 65 (18) 0,855
CV (mL) 1943 (645) 1818 (524) 0,660

PFE (L/min) 362 (76) 195 (36) < 0,001
PiMax (pressão inspiratória máxima), PeMax (pressão expiratória máxi-

ma), CV (capacidade vital), PFE (pico de fluxo expiratório). Os dados es-

tão expressos como média (desvio-padrão), com valores arredondados.

As variáveis cardiorrespiratórias avaliadas no pré-TC6 
estão descritos na Tabela IV, onde encontramos diferença 
estatisticamente signiicativa da variável FC. Também na 
Tabela IV estão os dados das variáveis mensuradas no pós-
-TC6, nos quais foram observadas diferenças estatisticamente 
signiicativas nas variáveis SpO

2
, escala de Borg e distância 

percorrida quando comparadas ao controle. Na veriicação da 
diferença estatística dos parâmetros pré e pós-TC6 do GOS, 
através do teste não paramétrico de Wilcoxon para dados 
pareados, encontrou-se os seguintes valores de P: SpO

2
 (P < 

0,001), FC (P < 0,001), FR (P < 0,001), pressão sistólica (P 
= 0,684), pressão diastólica (P = 0,160) e esforço subjetivo 
(P < 0,001). Alterações signiicativas nessas variáveis já eram 
esperadas, uma vez que o TC6 é teste submáximo de esforço. 
Contudo, a variável pressão arterial não apresentou diferença 
estatisticamente signiicativa.

Discussão 

Neste estudo a prevalência de obesidade foi do sexo femini-
no, com idade média de 35,63 (± 11,77) anos. Esse resultado 
está de acordo com os dados recentemente divulgados pelo 
Ministério da Saúde sobre a obesidade no Brasil em que foi 
apontado que a taxa de obesidade não é muito diferente entre 
os dois gêneros, porém maior entre as mulheres, com 18,2% 
enquanto entre os homens a taxa é de 17,9%. Em relação à idade, 

o índice de obesidade triplica na comparação entre 18 e 24 anos 
e 35 e 44 anos que sai de 8,5% para 22%, respectivamente [15].

As possíveis complicações relacionadas às doenças crônicas 
em indivíduos obesos estão bem estabelecidas [16]. A obe-
sidade está associada com morbidades múltiplas, incluindo 
risco de diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, apneia do 
sono e câncer [17,18]. Nossos dados reportam IMC médio 
no GOS de 36,72 (± 1,15) kg/m2, indicando alto risco de 
desenvolver doenças crônicas nesses indivíduos. 

A aferição da CirAb relete de forma indireta o conteúdo 
de gordura visceral. Os valores médios da CirAb tanto dos 
homens (109 cm) quanto das mulheres (94,16 cm) estão 
dentro dos valores estabelecidos pela OMS que preconiza 
o ponto de corte de 94 cm para homens e 80 cm para mu-
lheres como corte para risco cardiovascular aumentado. Na 
população brasileira, alguns estudos indicam que estes níveis 
são bons preditores de risco para doenças metabólicas, prin-
cipalmente hipertensão arterial. No entanto, poucos estudos 
no Brasil avaliaram a adequação do uso desse indicador, bem 
como os pontos de corte mais adequados para a população 
brasileira [19]. 

Na presente pesquisa, 37% eram não etilistas e 20% 
referiram ter uma alimentação balanceada. O que contradiz, 
em partes, as airmações da literatura [20] onde relatam 
que hábitos de vida inadequados em relação ao consumo de 
álcool, fumo, má alimentação, sedentarismo entre outros, 
podem acarretar grande probabilidade de obesidade. Todos os 
voluntários estudados eram sedentários, o que pode explicar 
como este estilo de vida pode ter contribuído para o desen-
volvimento de obesidade da amostra. 

Ainda, um estudo recente que avaliou a associação entre 
fatores de risco cardiovascular e indicadores antropométricos 
de obesidade encontrou signiicativa associação da alteração 
do peril lipídico, HAS, síndrome metabólica, resistência 
insulínica e, inclusive, o sedentarismo, como os principais 
indicadores antropométricos de obesidade. Os autores cha-
mam a atenção que todos os fatores de risco cardiovascular 
analisados neste estudo são modiicáveis, por isso, reforçam 
a importância de incentivar a adoção de um estilo de vida 
mais saudável [21].

Tabela IV - Parâmetros cardiorrespiratórios do pré e pós-TC6 e suas comparações.

SpO
2
 (%) FR (rpm) FC (bpm)

Diastólica 
(mmHg)

Sistólica 
(mmHg)

Borg
Distância per-

corrida (m)
GE

Pré
97(1) 19(1) 81(6) 75(5) 118(5) 0(0) -

GOS 96(1) 19(1) 79(7) 75(10) 119(10) 0(0) -
GE vs GOS 0,169 0,522 0,022 0,748 0,878 1,000 -
GE

Pós
96(1) 22(2) 90(8) 75(6) 120(7) 1(1) 611(35)

GOS 95(1) 23(3) 94(14) 77(6) 115(23) 3(1) 550(41)
GE vs GOS 0,030 0,141 0,768 0,559 0,781 < 0,001 < 0,001
Pré vs Pós-TC6 < 0,001 < 0,001 0,001 0,160 0,684 < 0,001 -

GE (grupo eutrófico), GOS (grupo obeso sedentário), SpO2 (saturação periférica de O2), FR (frequência respiratória), FC (frequência cardíaca), Diastó-

lica (pressão arterial diastólica), Sistólica (pressão arterial sistólica), Borg (Escala de Borg). Os dados estão expressos como média (desvio-padrão) com 

valores arredondados e valores de P. 
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Veriicou-se que o GOS possui tendência a apresentar um 
padrão respiratório apical, apresentando maior mobilidade ou 
diferença na inspiração e expiração máximas na linha axilar 
em relação ao repouso, acredita-se que isso ocorra devido a 
compressão extrínseca do tecido adiposo que se localiza em 
maior quantidade nas regiões basais pulmonares em relação às 
apicais. Além disso, o GOS apresentou expansibilidade torá-
cica signiicativamente menor em relação ao GE na inspiração 
máxima avaliada na região do processo xifóide e da cicatriz 
umbilical e na expiração máxima na região do processo xifói-
de. Essa alteração da expansibilidade torácica em indivíduos 
obesos, sem outras enfermidades, foi relatada previamente 
em outro estudo [22]. A complacência da parede torácica no 
obeso é menor devido à deposição de tecido adiposo no tórax 
e abdômen, o que determina consequente retração elástica e 
redução da distensibilidade das estruturas extrapulmonares. 
A obesidade afeta a isiologia respiratória de repouso e a de 
exercício, e produz padrão ventilatório restritivo caracterizado 
por redução do volume expiratório de reserva [23].

Ademais, a obesidade diminui a função pulmonar e pode 
ter efeitos negativos sobre a força e a resistência da mecânica 
respiratória [24]. No entanto, as médias da PiMax e da PeMax 
do GOS não diferiram signiicativamente do GE. Estudos que 
investigam índices de força muscular respiratória em pacientes 
obesos comparando-os com indivíduos eutróicos ou com va-
lores normais não apresentam resultados consistentes [25-27].

Kelly et al. [25] não encontraram resultados signiicativos nos 
valores de PiMax entre indivíduos obesos (com uma média de 
183% do peso previsto) e indivíduos com uma média de 99% 
do peso. Sarikaya et al. [26] mostraram uma PiMax signiicativa-
mente reduzida em indivíduos obesos sem diferença signiicativa 
em comparação com indivíduos eutróicos. Castello et al. [28] 
analisaram PiMax e PeMax em 12 mulheres com obesidade 
mórbida e veriicou que as pressões respiratórias máximas esta-
vam claramente reduzidas, possivelmente devido à redução da 
complacência pulmonar e redução na mobilidade do diafragma. 

Já os resultados de Cataneo e Magnani [27] e Gonçalves 
et al. [29], que avaliaram as pressões respiratórias máximas 
de 99 e 39 indivíduos obesos mórbidos, respectivamente, 
sugeriram que a obesidade em si não teria impacto negativo 
na força muscular respiratória. 

Além do aumento no trabalho respiratório, no indivíduo 
obeso, há uma elevação do diafragma, que quando contrai age 
sob pressão de um abdômen distendido [31-32]. Essa ‘sobre-
carga’ desencadeia uma variedade de mecanismos na atividade 
dos músculos respiratórios e causa um efeito de treinamento a 
longo prazo, o que pode aumentar a força muscular [26,31]. 

Além disso, estudos com animais mostram que croni-
camente o aumento pressão intra-abdominal induz várias 
alterações histológicas e celulares na composição de músculos 
abdominais, especialmente o reto abdominal e diafragma 
[32-33]. Foram observadas alterações na composição das 
ibras musculares com uma proporção aumentada de ibras 
musculares tipo II que são ibras de contração rápida [32-33]. 

O PFE mede a velocidade do ar expirado através de um 
aparelho portátil e é uma medida simples, quantitativa e 
reprodutível que permite avaliar o grau de obstrução das vias 
aéreas. Na presente pesquisa, veriicou-se que o GOS apre-
sentou diminuição signiicativa em relação ao GE. Isso pode 
ser explicado pelo fato da obesidade resultar em obstrução ao 
luxo aéreo causado pelo aumento da resistência em vias aéreas 
de menor calibre em baixos volumes pulmonares associada à 
redução do volume de reserva expiratória [23]. A obesidade 
também pode causar alterações no padrão respiratório, com 
trocas rápidas e supericiais e pode induzir a responsividade 
brônquica por mecanismos imunológicos. 

Já no aspecto cardiorrespiratório, veriicou-se que os 
voluntários do GOS apresentaram FC em repouso signi-
icativamente mais elevada que dos voluntários do GE, o 
que já era esperado. A FC de repouso é geralmente elevada, 
reletindo um aumento do débito cardíaco em repouso que 
se eleva à custa de aumento no volume total de sangue cir-
culante, ocasionando um estado de pré-carga cronicamente 
elevada, o que favorece aumento nas dimensões ventriculares, 
levando ao desenvolvimento de hipertroia ventricular do tipo 
excêntrica [34]. Esse aumento já foi descrito anteriormente 
por Ora et al. [35], no entanto os autores não encontraram 
diferença signiicativa entre os grupos (obesos e eutróicos), 
provavelmente, pelo fato da sua amostra ser composta por 
apenas 12 indivíduos em cada grupo.

No pós-TC6 o GOS apresentou SpO
2 
signiicativamente 

menor, além de referirem maior esforço em relação ao GE. 
Acredita-se que essa queda na SpO

2
, possivelmente tenha 

sido causada pela restrição da capacidade ventilatória máxima 
encontrada em obesos [36] e esse aumento no esforço tenha 
contribuído para uma distância percorrida signiicativamente 
menor. No entanto, quando comparado com outros estudos 
envolvendo pacientes obesos, essa distância foi semelhante 
(512,4 ± 48) à percorrida pelo grupo de obesos saudáveis 
da pesquisa de Tuttle, Sinacore e Mueller [37] e maior (420 
± 112) do que a distância percorrida pelos participantes do 
estudo de Launois et al. [38] que avaliaram 45 adultos obesos.

Devido a limitações de recursos não foram possíveis 
mensurações mais precisas como espirometria, pletismograia 
e ergoespirometria, para avaliação de volumes e capacidades 
além do consumo de oxigênio durante a caminhada.

Conclusão 

Comparando os parâmetros no pré e pós-TC6 veriicou-se 
que os obesos apresentaram grande esforço cardiorrespiratório 
após o teste, pois as variáveis FC, FR e SpO

2
 sofreram altera-

ções signiicativas. Esforço esse conirmado também através 
da avaliação da escala de Borg. 

A obesidade resulta em várias alterações cardiorrespirató-
rias importantes, incluindo aumento do trabalho respiração, 
diminuição da expansibilidade torácica, obstrução ao luxo 
aéreo e diminuição da saturação periférica de oxigênio. 
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Sugerem-se novas pesquisas para avaliação de volumes 
e capacidades pulmonares, além do consumo de oxigênio 
durante o exercício.
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Efeitos agudos e subagudos de uma sessão de montaria 
a cavalo sobre variáveis cardiovasculares de indivíduos 
jovens e saudáveis
Acute and subacute efects of a horseback riding session on 
cardiovascular variables in young healthy subjects

Denise de Barros Rigoni, Ft.*, Luciana Laureano Paiva, Ft., D.Sc.**, Rubens Severo de Souza, Ft.***

*Acadêmica de Fisioterapia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, **Professora Adjunta do Curso de Fisiote-
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Resumo
A Equoterapia utiliza o cavalo como instrumento terapêutico 

que proporciona diversos benefícios terapêuticos, porém as alterações 
isiológicas oriundas da montaria ainda não estão bem esclarecidas e 
pesquisas existentes apresentam resultados divergentes. Este estudo 
teve como objetivo veriicar os efeitos agudos e subagudos de uma 
sessão de montaria a cavalo na frequência cardíaca (FC) e pressão 
arterial (PA). Tratou-se de uma pesquisa quantitativa experimental 
com 20 indivíduos jovens saudáveis (22,4 ± 2,7 anos) que realizaram 
uma sessão de montaria. Avaliaram-se os desfechos FC e PA pré e 
pós-intervenção e dez minutos após o seu término. A FC aumentou 
após a intervenção ao passo e ao trote (p < 0,001) e retornou aos 
valores iniciais dez minutos após o seu término. A PA não apresentou 
diferença signiicativa imediatamente após a montaria; entretanto a 
PA sistólica reduziu-se dez minutos após o término da intervenção (p 
< 0,05) e apresentou efeito hipotensor nos homens quando compa-
rado aos valores iniciais (p < 0,05). As mulheres apresentaram valores 
de FC mais altos e de PA mais baixos do que os homens em todos 
os momentos avaliados (p < 0,05). Conclui-se que uma sessão de 
montaria a cavalo ao passo e ao trote é capaz de gerar efeitos sobre 
o sistema cardiovascular de indivíduos jovens saudáveis.

Palavras-chave: terapia assistida por cavalos, fenômenos 
isiológicos cardiovasculares, pressão arterial, frequência cardíaca, 
exercício.

Artigo original

Abstract
herapeutic horseback riding uses the horse as a therapeutic tool 

which provides many therapeutic beneits; however the physiological 
changes resulting from the horse riding are not well understood yet 
and existing researches show divergent results. he aim of this study 
was to investigate the acute and subacute efects of a horseback 
riding session in heart rate (HR) and blood pressure (BP). his 
was an experimental quantitative research with 20 young healthy 
subjects (22.4 ± 2.7 years old) who held a horseback riding session. 
he HR and BP outcomes were assessed pre- and post-intervention 
and 10 minutes after the end of the intervention. HR increased after 
the intervention while walk and trot (p < 0.001) and returned to 
baseline 10 minutes after its completion. BP showed no signiicant 
diference immediately after the horse riding; however, systolic BP 
was reduced 10 minutes after the end of the intervention (p < 0.05) 
and showed hypotensive efect in men when compared to baseline 
(p < 0.05). Women had higher values of HR and lower BP than 
men in all evaluated moments (p < 0.05). It was concluded that a 
horseback riding session (walk and trot) is able to inducing efects 
on the cardiovascular system of young healthy subjects.

Key-words: equine-assisted therapy, cardiovascular physiological 
phenomena, blood pressure, heart rate, exercise.
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Introdução

A montaria a cavalo representa uma das principais es-
tratégias empregadas na Equoterapia, a qual é baseada nos 
princípios, fundamentos e técnicas da equitação básica, 
utilizando o cavalo como instrumento terapêutico em uma 
abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, educação e 
equitação, trazendo benefícios físicos e psíquicos e visando o 
desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo [1,2]. 

O cavalo realiza movimentos sequenciados e simultâneos 
que resultam em um movimento tridimensional complexo 
[3], provocando oscilações nos mesmos planos do movimento 
humano. Através da transmissão desses movimentos ao corpo 
do cavaleiro, a montaria pode proporcionar diversos benefícios 
aos tecidos e sistemas corporais do mesmo [1].

Dentre os principais benefícios promovidos com a Equo-
terapia podem ser destacados a modulação do tônus muscular, 
melhora do controle de tronco, da marcha, do equilíbrio, da 
coordenação, da lexibilidade e da força muscular, correção de 
padrões de movimentos anormais e integração sensorial [4,5]. 

Sob outra perspectiva, sabe-se também que o movimento 
rítmico e repetido do cavalo inluencia a circulação sanguínea, 
auxiliando a sua luidez, além de melhorar a respiração e o me-
tabolismo [1,6,7]. A demanda energética e metabólica durante 
a sessão de Equoterapia também pode provocar adaptações 
em variáveis isiológicas, como na frequência cardíaca (FC) e 
pressão arterial (PA). Entretanto, os mecanismos envolvidos 
nas alterações isiológicas ainda não estão bem esclarecidos [8], 
principalmente com relação às respostas cardiorrespiratórias, 
devido a uma série de fatores que diicultam a precisão de sua 
mensuração [9]. 

Os efeitos isiológicos oriundos do ato de assistir vídeos 
ou da interação com animais se tornaram tema de estudos, os 
quais apresentaram achados semelhantes, indicando decrésci-
mo da FC e da PA [10-12]. Porém os efeitos que a montaria 
a cavalo pode gerar sobre essas variáveis ainda são pouco 
elucidados. Pesquisas já realizadas demonstraram aumento 
na FC durante ou após a montaria [13-16], redução da PA e 
manutenção da FC após a montaria [8,17]. 

Diante da escassez de publicações cientíicas a respeito 
do comportamento da FC e da PA relacionadas à montaria a 
cavalo, além de divergências entre os resultados dos estudos 
realizados com populações e metodologias distintas, justiica-
-se a realização desta investigação. Portanto, o presente estudo 
se propõe a veriicar os efeitos agudos e subagudos de uma 
única sessão de montaria a cavalo na FC e PA de indivíduos 
jovens saudáveis.

Material e métodos

Pesquisa quantitativa do tipo experimental, com delinea-
mento semiexperimental [18], realizada no centro de Equo-
terapia Paraíso, em Alvorada/RS, de abril a julho de 2015. 
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob parecer de 
nº 1.025.916. Foram respeitados os princípios éticos para 
o desenvolvimento de pesquisa experimental com seres hu-
manos, conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. Todos os participantes leram e assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido anteriormente a sua 
participação na pesquisa. 

Amostra

O cálculo amostral foi realizado através de fórmula ba-
seada na estimativa da média populacional [19], utilizando 
valores de média e desvio padrão dos estudos de Westerling 
[13] para FC (resultando em n = 6) e de Uchiyama, Ohtani 
e Ohta [8] para PA (resultando em n = 13), por avaliarem 
indivíduos saudáveis, semelhante à população do presente 
estudo. Foi considerado um nível de signiicância de 5% 
e erro de estimativa de 10%, além de acréscimo de 40% 
prevendo-se perdas sobre o maior valor encontrado. Assim, o 
cálculo amostral apontou um n = 19, entretanto para manter 
a homogeneidade entre os sexos o tamanho amostral total foi 
de 20 participantes (10 homens e 10 mulheres).

A amostra foi não-probabilística intencional e os volun-
tários foram selecionados conforme os critérios estabelecidos. 
Foram incluídos no estudo indivíduos saudáveis, de ambos os 
sexos, com idades entre 18 e 30 anos, sedentários ou irregu-
larmente ativos [20]. Os critérios de exclusão corresponderam 
a prática de montaria a cavalo de forma regular (ao menos 
uma vez por semana) em algum momento da vida, alterações 
cardiovasculares, PA de repouso > 140/90 mmHg, fobia de 
montar a cavalo, índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/
m2 (obesidade), hérnia de disco, escoliose estrutural > 30°, 
ferimentos abertos, asma brônquica ou alergias atreladas ao 
pelo do cavalo ou areia, ser tabagista, ser considerado ativo 
ou muito ativo pelo Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ - versão curta) [20]. 

Avaliações e desfechos

Para a veriicação da FC foi utilizado um monitor cardíaco 
unissex digital Polar FT1 (Polar Electro, Kempele, Finlândia) 
e, para obtenção dos dados de PA, um monitor de PA auto-
mático de mesa Microlife BP A100 (Microlife Corporation, 
China). O desfecho primário do estudo correspondeu a FC 
e PA.

Procedimentos

Após preenchimento da icha de anamnese com informa-
ções como idade, massa corporal, estatura, IMC e vivência 
prévia de montaria, os monitores de FC e de PA foram 
posicionados no participante. O sensor de FC foi ajustado 
no peito do voluntário, logo abaixo do processo xifoide do 
esterno, e o relógio foi colocado em seu pulso direito. Já a 
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braçadeira para medição da PA foi colocada no braço esquerdo 
desnudo, dois centímetros acima da fossa cubital, com o tubo 
alinhado a artéria braquial. 

Durante a veriicação dos sinais vitais foi recomendado 
aos participantes a não conversar, manter o membro superior 
estático e respirar normalmente. Além disso, foi orientada a 
não ingestão de café, chá, bebidas alcoólicas e medicações nas 
24 horas anteriores as coletas, além de alimentos nos trinta mi-
nutos que precedessem as coletas, devido à possibilidade dessas 
substâncias provocarem alterações nas variáveis estudadas. 

O estudo consistiu em oito etapas, todas realizadas em 
um único dia: 1) avaliação inicial da FC e PA, em sedestação, 
após dez minutos de repouso; 2) adaptação, na qual foram 
realizados cinco minutos de montaria com o cavalo ao passo; 
3) pré-sessão, na qual foi realizada nova avaliação da FC e 
PA após dez minutos de repouso, em sedestação; 4) sessão 
de montaria ao passo; 5) pós-montaria ao passo (MP), onde 
foi veriicada a FC e PA imediatamente após a sessão, com 
os participantes montados no cavalo; 6) trote guiado; 7) pós-
-montaria ao trote (MT), no qual foi veriicada a FC e PA 
imediatamente após o trote, com os participantes montados 
no cavalo; e 8) avaliação da FC e PA, em sedestação, dez 
minutos após o término da intervenção. 

A montaria ocorreu em um picadeiro coberto, com terreno 
arenoso. Para todos os participantes foi utilizado o mesmo 
cavalo da raça crioula, com passada de média frequência (so-
brepista), treinado para Equoterapia. Seu arreamento consistiu 
em manta com cilhão de uma alça ixa e dois estribos (Figura 
1). Os participantes foram orientados a segurar com as mãos 
na alça ou mantê-las repousadas sobre os membros inferiores 
conforme sua preferência para maior conforto. Não foram 
realizadas atividades com os membros superiores ou inferio-
res. O animal foi guiado pelo mesmo auxiliar-guia, a im de 
minimizar movimentos divergentes [21], ao passo constante, 
e um dos pesquisadores cumpriu o papel de auxiliar-lateral, 
caminhando ao lado do cavalo durante toda a intervenção. 
Durante o período do trote, o cavalo continuou sendo guiado 
e também teve a presença de auxiliar-lateral. Os participantes 
desfrutaram de uma rampa de acesso para montar e apear 
do cavalo, além de capacetes de equitação para garantir sua 
segurança.

A intervenção correspondeu a uma sessão de montaria a 
cavalo de trinta minutos ao passo, assemelhando-se a uma 
sessão de Hipoterapia, uma das modalidades da Equoterapia 
que visa, principalmente, a adaptação do praticante ao cavalo 
com acompanhamento do terapeuta para sua segurança, com 
percurso previamente estabelecido, o qual envolvia contorno 
do picadeiro, percorrendo formas retangulares, movimentos 
em “zigue-zagues” e desenho de “oito” entre cones (Figura 2). 
A FC foi monitorada durante todo o percurso, sendo regis-
trada a cada cinco minutos. Na etapa do trote, foi realizada 
apenas uma grande volta percorrendo toda a dimensão do 
picadeiro, resultando em um período de aproximadamente 
um minuto.

Análise dos dados

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica no sof-
tware Microsoft® Oice Excel® 2010 para visualização e síntese 
dos resultados e, após, analisados com o software Statistical 
Package for Social Science for Windows (SPSS) versão 21.0 e 
com o SAS Enterprise Guide 6.1.

A montaria a cavalo representou a variável independente, 
enquanto as variáveis dependentes corresponderam à FC, 
PA e às sensações e percepções desencadeadas pela montaria. 

Análise estatística

As variáveis quantitativas foram descritas por média e 
desvio padrão e as variáveis categóricas foram descritas por 
frequências absolutas e relativas. Os testes de Shapiro-Wilk 
e de Levene foram aplicados para conirmar a normalidade e 
homogeneidade dos dados amostrais.

Para comparar os sinais vitais (FC; PA Sistólica – PAS; PA 
Diastólica – PAD) ao longo do tempo e nos subgrupos em 
relação ao sexo foi aplicada a Análise de Variância (ANOVA) 
para medidas repetidas e complementada pelo teste de Bon-
ferroni. Os momentos inicial e pré-sessão foram comparados 
com o teste t-Student para amostras pareadas.

O nível de signiicância adotado para todos os testes foi 
de 5% (p ≤ 0,05).

Resultados

A amostra foi composta por 20 indivíduos jovens e sau-
dáveis (10 homens e 10 mulheres), com média de 22,4 ± 2,7 
anos, 67,2 ± 13,1 kg, 1,7 ± 0,1 m e IMC 22,7 ± 2,5 kg/m2. 
Dentre os participantes, 16 (80%) já haviam tido a experiência 
de montar a cavalo em algum momento da vida e apenas 4 
(20%) nunca haviam montado. 

 Com relação aos momentos inicial e pré-sessão não 
houve diferença signiicativa para FC (p = 0,489), PAS (p 
= 0,828) e PAD (p = 0,234), evidenciando que os valores 
retornaram ao basal após a adaptação. Na comparação entre 
os momentos da intervenção, as médias de FC e PAS apresen-
taram diferenças signiicativas, enquanto os valores de PAD 
não (Tabela I).

Independentemente do momento, as mulheres apresen-
taram FC mais elevada (Figura 3) e PAS mais baixa do que 
os homens, de forma signiicativa. Houve efeito de interação 
entre sexo e tempo na FC (p = 0,022). As mulheres apre-
sentaram um aumento maior do que os homens no trote. 
Além disso, é possível observar que nas mulheres o aumento 
foi signiicativo tanto no pós-MP quanto no pós-MT. Para 
os homens, o aumento foi signiicativo apenas no trote; no 
pós-MP o aumento foi limítrofe (p = 0,056) (Tabela II). Sem 
considerar o trote, o comportamento de ambos os sexos foi o 
mesmo do que o geral, ou seja, aumento da FC no pós-sessão 
e redução após dez minutos, voltando aos níveis basais.
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Já com relação à PAS, houve um efeito isolado de sexo (p 
= 0,040), sendo as mulheres com PAS mais baixa em todos 
os momentos. Também houve um efeito isolado de tempo 
(p = 0,005), nos homens. Quando analisados por sexo, a 
redução signiicativa dez minutos após o trote foi observada 
nos homens (p = 0,015), mas não nas mulheres (p = 0,221). 
Os valores médios de PAD não evidenciaram diferença sig-
niicativa (Tabela II).

Figura 1 - Arreamento do cavalo utilizado em todas as intervenções.

Figura 2 - Figuras de picadeiro utilizadas no percurso da montaria.

Discussão

O presente estudo avaliou indivíduos jovens e saudáveis 
de ambos os sexos e encontrou um aumento da FC imedia-
tamente após uma sessão de montaria a cavalo ao passo e 
ao trote, enquanto a PA não sofreu alterações signiicativas. 
Houve redução da PAS quando se comparou os valores dez 
minutos após a intervenção aos valores pós-MT. Além disso, 

a PAS dos homens apresentou efeito hipotensor dez minutos 
após, comparada aos valores iniciais.

Figura 3 - Comportamento da FC de homens e mulheres em todos 

os momentos avaliados; MP – montaria ao passo; MT – montaria 

ao trote.

Da mesma forma, com relação à FC, outros autores tam-
bém obtiveram achados semelhantes em investigações prévias 
com populações e metodologias distintas [14,16], dentre eles, 
em praticantes de equitação [13] e em indivíduos jovens e 
saudáveis [15], como na nossa pesquisa. Por outro lado, Negri 
et al. [17] avaliaram crianças praticantes de Equoterapia com 
paralisia cerebral que apresentaram a manutenção da FC após 
a sessão de montaria a cavalo ao passo. Ainda, McGibbon et al. 
[22] apontaram decréscimo da FC em crianças com paralisia 
cerebral, após oito semanas de intervenção com a Equoterapia. 
Todavia esse último estudo abordou os efeitos no sistema 
cardiovascular em longo prazo, diferente do presente estudo, 
cujo objetivo foi avaliar os efeitos agudos e subagudos na FC 
e na PA após uma única sessão de montaria.

Segundo os nossos resultados de FC, a média dos valores 
pós-MP indicaram aproximadamente 41% da FC máxima dos 
indivíduos, ao passo que a média do pós-MT foi de aproxi-
madamente 71%. A literatura evidencia que o exercício físico 
regular está associado a inúmeros benefícios físicos e mentais, 
na prevenção e tratamento de doenças crônicas e melhora do 
sentimento de bem-estar e da qualidade de vida [23]. Com 
relação ao exercício aeróbio na promoção da saúde, existem 
diretrizes estabelecidas pela American Heart Association e 
Organização Mundial da Saúde as quais recomendam para 
adultos principalmente exercícios de intensidade moderada 
(55-69% da FC máxima), mas também de intensidade vigo-
rosa (70-89% da FC máxima) por período de tempo menor 
[24]. Para os participantes do presente estudo considerados 
saudáveis, o exercício realizado na montaria ao passo pode ser 
considerado de intensidade leve, porém para outras popula-
ções que buscam atendimento na Equoterapia, esse exercício 
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talvez possa repercutir de uma forma mais intensa. Já o trote 
é menos utilizado na Equoterapia devido as suas maiores 
demandas e algumas contraindicações, entretanto pode ser 
adotado como estratégia para aumentar a atividade cardíaca 
de indivíduos que tenham condições para vivenciar essa an-
dadura ou, ainda, como forma de progressão do tratamento.

Sabe-se que a FC é regulada primariamente pelos ramos 
simpático e parassimpático (vagal) do sistema nervoso autô-
nomo. A retirada vagal (redução da atividade parassimpática) 
é responsável pelo incremento na FC no início do exercício 
ou em exercícios de intensidade leve. Com o aumento da 
intensidade, acréscimos acima desses valores ocorrem devido 
à elevação da atividade simpática. Já a recuperação da FC após 
o exercício envolve a reativação da atividade parassimpática, 
principalmente, e redução da simpática, ocasionando dimi-
nuição da FC [25]. 

Antelmi et al. [26] veriicaram que a recuperação da FC 
foi mais evidente nos primeiros dois minutos após o exercício 
e que na maioria dos casos, após cinco minutos, ela não retor-
nava aos valores prévios ao exercício. Também, demonstraram 
que as mulheres apresentaram uma redução mais acentuada da 
FC nos primeiros três minutos de recuperação. Corroborando 
esses achados, no presente estudo as mulheres apresentaram 
uma média de decréscimo da FC após o exercício maior do 
que os homens, embora esses valores tenham sido veriicados 
após dez minutos e a diferença não tenha sido signiicativa. 
Diferente do estudo de Antelmi et al. [26], os valores de FC no 
nosso estudo não só retornaram aos valores iniciais anteriores 
ao exercício, como também apresentaram discreta redução, 
em ambos os sexos, apesar de não ter sido signiicativa.

Os efeitos da montaria a cavalo na PA ainda são pouco 
estudados. Uchiyama, Ohtani e Ohta [8] são alguns autores 

que já pesquisaram as respostas da PA, além da FC e de outras 
variáveis, durante essa atividade. Seu estudo comparou a mar-
cha humana e a montaria a cavalo ao passo e seus resultados 
com relação à PAD mostraram que durante a montaria ela 
apresentou-se levemente maior que na caminhada, porém os 
valores de ambas as condições foram signiicativamente mais 
baixos do que os valores obtidos antes das intervenções. Em 
contraste, acréscimos signiicativos nos valores de PAS e PAD, 
bem como na FC, já foram encontrados durante a utilização 
de equipamento simulador de montaria a cavalo, em indi-
víduos saudáveis [27]. No presente estudo houve somente 
redução signiicativa nos valores de PAS dez minutos após o 
trote, mas a PAD não apresentou diferença signiicativa entre 
nenhum momento.

Com relação à PA imediatamente após a montaria ao 
trote, os resultados do presente estudo vão ao encontro de 
outros autores, visto que a Equoterapia é considerada um 
exercício dinâmico e nesses geralmente a PAS aumenta 
enquanto a PAD se mantém ou reduz. Isso ocorre devido à 
necessidade de, nesse tipo de exercício, aumentar-se o luxo 
sanguíneo aos músculos, o qual ocorre através de adaptações 
como aumento do débito cardíaco (pelo aumento da FC e do 
volume sistólico) e redução da resistência vascular periférica 
(pela vasodilatação da musculatura ativa) [28].

Comparando-se os valores médios iniciais de PA aos valo-
res obtidos dez minutos após o término da montaria (passo e 
trote), sem considerar o sexo, encontramos redução na PAD 
e mínima redução na PAS, apesar de não haver diferença 
signiicativa entre os dados. Estudos evidenciam a ocorrência 
da hipotensão pós-exercício (HPE), que se caracteriza pelo 
decréscimo dos valores da PA de repouso no período após a 
realização de um exercício aeróbio. Apesar de algumas diver-

Tabela I - Comparação geral dos sinais vitais entre momentos (inicial, pós-MP, pós-MT e 10 minutos após).

Variáveis Inicial Pós-MP Pós-MT 10 min após p
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP

FC 74,0 ± 11,5a 81,5 ± 9,1b 140,7 ± 38,3c 71,3 ± 7,5a < 0,001
PAS 115,5 ± 12,8ab 114,3 ± 3,1ab 120,1 ± 16,7b 112,5 ± 2,2a 0,049
PAD 71,2 ± 9,4 71,4 ± 10,3 71,3 ± 9,6 68,6 ± 8,0 0,247

a,b,cLetras iguais não diferem pelo teste de Bonferroni a 5% de significância; MP - montaria ao passo; MT - montaria ao trote.

Tabela II - Comparação dos sinais vitais entre os momentos (inicial, pós-MP, pós-MT e 10 minutos após) por sexo.

Variáveis Inicial Pós-MP Pós-MT 10 min após Efeitos
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Sexo Tempo Sexo x Tempo

FC <0,001 <0,001 0,022
Homens 69,4 ± 9,3a 77,1 ± 7,4a 113,6 ± 26,8b 67,3 ± 5,0a
Mulheres 78,5 ± 12,2a 85,9 ± 8,7b 167,7 ± 27,6c 75,2 ± 7,7a
PAS 0,040 0,005 0,129
Homens 124,1 ± 8,6b 121,8 ± 11,2ab 128,5 ± 15,4b 116,5 ± 9,6a
Mulheres 106,9 ± 10,5 106,8 ± 12,5 111,7 ± 14,0 108,4 ± 8,6
PAD 0,162 0,254 0,636
Homens 74,7 ± 10,2 73,9 ± 11,8 73,8 ± 9,6 70,4 ± 7,5
Mulheres 67,6 ± 7,3 68,8 ± 8,3 68,7 ± 9,4 66,7 ± 8,3

a,b,cLetras iguais não diferem pelo teste de Bonferroni a 5% de significância; MP - montaria ao passo; MT - montaria ao trote.
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gências entre autores, de forma geral, a HPE tende a ocorrer 
tanto em indivíduos hipertensos quanto em normotensos, 
em diferentes faixas etárias, e parece acontecer após exercícios 
de curta ou longa duração, independente de sua intensidade 
e em ambos os sexos. Entretanto, normalmente indivíduos 
com níveis de PA iniciais mais altos (principalmente hiper-
tensos) apresentam HPE mais signiicativa [29,30]. Apesar 
de, aparentemente, não haver diferenças na HPE em relação 
ao sexo, o presente estudo demonstrou um maior decréscimo 
da PA nos homens do que nas mulheres, sendo signiicativo 
apenas na PAS dos homens. Uma possível explicação para esses 
achados foi o fato de os homens terem apresentado valores 
de PA iniciais mais altos do que as mulheres e, como conse-
quência, obtiveram HPE de maior magnitude, corroborando 
as informações dos autores previamente citados.

O sexo vem sendo apontado como uma variável que 
inluencia no comportamento do sistema cardiovascular. 
Evidências indicam que, em indivíduos saudáveis, os homens 
possuem valores de PA maiores do que as mulheres na mesma 
faixa etária, ao menos até a meia idade [31]. Com relação à 
FC de repouso, também em saudáveis, estudos vêm demons-
trando que mulheres apresentam FC maior do que homens 
da mesma idade [32], exceto para indivíduos de meia idade 
(41-55 anos) [31]. Nossos achados corroboram as informa-
ções da literatura, visto que se encontraram valores de PAS 
e PAD mais altos nos homens e níveis de FC mais altos nas 
mulheres, não apenas em repouso (inicial), mas em todos os 
momentos da intervenção.

Algumas limitações do presente estudo podem correspon-
der à falta de avaliação do controle autonômico, não ter sido 
possível realizar todas as coletas sempre no mesmo turno do 
dia (o que pode inluenciar as variáveis pelo ciclo circadiano), 
o fato da intervenção ter sido realizada apenas em um único 
dia e não ter existido um grupo controle. Sugere-se, portanto, 
a realização de novas investigações que avaliem também os 
efeitos da montaria a cavalo nos aspectos cardiovasculares 
após um protocolo mais prolongado de intervenções e com 
diferentes populações da Equoterapia. 

Conclusão

Uma sessão de montaria a cavalo ao passo e ao trote foi 
capaz de promover alterações signiicativas na FC e PA de 
indivíduos jovens saudáveis, demonstrando que essa atividade 
apresenta efeitos benéicos sob os aspectos cardiovasculares da 
população estudada. Os resultados permitem pensar em uma 
possível ampliação da visão clínica da Equoterapia para além 
das indicações tradicionais, após a realização de mais estudos 
com populações especíicas dessa modalidade terapêutica.

Referências

1. Martinez SL. Fisioterapia na equoterapia: análise de seus efeitos 
sobre o portador de necessidades especiais. 2ª ed. São Paulo: 
Ideias & Letras; 2005. 

2. ANDE (Associação Nacional de Equoterapia) [Internet]. 
Equoterapia, Brasília, 2015 [citado 2016 Abr 21]. Disponível 
em URL: http://www.equoterapia.org.br/. 

3. Silveira MM, Wibelinger LM. Reeducação da postura com a 
equoterapia. Rev Neurocienc 2011;19(3):519-24. 

4. Debuse D, Chandler C, Gibb C. An exploration of German 
and British physiotherapists’ views on the efects of hippo-
therapy and their measurement. Physiother Theory Pract 
2005;21(4):219-42. 

5. Muñoz-Lasa S, Ferriero G, Valero R, Gomez-Muñiz F, Rabini 
A, Varela E. Efect of therapeutic horseback riding on balance 
and gait of people with multiple sclerosis. G Ital Med Lav Er-
gon 2011;33(4):462-7. 

6. Sung B-J, Jeon S-Y, Lim S-R, Lee K-E, Jee H. Equestrian 
expertise afecting physical itness, body compositions, lactate, 
heart rate and calorie consumption of elite horse riding players. 
J Exerc Rehabil 2015;11(3):175-81. 

7. Scott N. Special needs special horses: a guide to the benefits of 
therapeutic riding. Denton: University of North Texas Press; 
2005.

8. Uchiyama H, Ohtani N, Ohta M. hree-dimensional analysis of 
horse and human gaits in therapeutic riding. Appl Anim Behav 
Sci 2011;135(4):271-6. 

9. Rigby BR, Papadakis Z, Bane AA, Park JK, Grandjean PW. 
Cardiorespiratory and biomechanical responses to simulated 
recreational horseback riding in healthy children. Res Q Exercise 
Sport 2015;86(1):63-70. 

10. Stasi MF, Amati D, Costa C, Resta D, Senepa G, Scaraioiti C et 
al. Pet-herapy: a trial for institutionalized frail elderly patients. 
Arch Gerontol Geriat 2004;38(Suppl 9):407-12. 

11. Wells DL. he efect of videotapes of animals on cardiovascular 
responses to stress. Stress and Health 2005;21(3):209-13. 

12. Morrison ML. Health beneits of animal-assisted interventions. 
Compl Health Pract Rev 2007;12(1):51-62. 

13. Westerling D. A study of physical demands in riding. Eur J Appl 
Physiol Occup Physiol 1983;50(3):373-82. 

14. Dirienzo LN, Dirienzo LT, Baceski DA. Heart rate response to 
therapeutic riding in children with cerebral palsy: an exploratory 
study. Pediatr Phys her 2007;19(2):160-5. 

15. Matsuura A, Nagai N, Funatsu A, Irimajiri M, Yamazaki A, Ho-
date K. Comparison of the short-term efects of horse trekking 
and exercising with a riding simulator on autonomic nervous 
activity. Anthrozoös 2011;24(1):65-77. 

16. Bongers BC, Takken T. Physiological demands of thera-
peutic horseback riding in children with moderate to severe 
motor impairments: an exploratory study. Pediatr Phys her 
2012;24(3):252-7. 

17. Negri AP, Cunha AB, Zamunér AR, Garbellini D, Moreno 
MA, Haddad CM. Variabilidade da frequência cardíaca em 
praticantes de equoterapia com paralisia cerebral. Ter Man 
2010;8(35):44-9. 

18. Gaya A. Ciências do movimento humano: introdução à meto-
dologia da pesquisa. Porto Alegre: Artmed; 2008. 

19. Santos GR, Abbud EL, Abreu AJ. Determination of the size 
of samples: an introduction for new researchers. Rev Cient 
Symposium 2007;5:59-65. 

20. Silva GSF, Bergamaschine R, Rosa M, Melo C, Miranda R, Bara 
Filho M. Avaliação do nível de atividade física de estudantes 
de graduação das áreas saúde/biológica. Rev Bras Med Esporte 
2007;13(1):39-42. 



Fisioterapia Brasil - Ano 2017 - Volume 18 - Número 3214

21. Dvořáková T, Janura M, Svoboda Z, Elfmark M. h e Inl uence 
of the Leader on the Movement of the Horse in Walking During 
Repeated Hippotherapy Sessions. Acta Univ Palacki Olomuc 
2009;39(3):43-50. 

22. McGibbon NH, Andrade C-K, Widener G, Cintas HL. Ef ect of 
an equine‐movement therapy program on gait, energy expendi-
ture, and motor function in children with spastic cerebral palsy: 
A pilot study. Developmental Medicine & Child Neurology 
1998;40(11):754-62. 

23. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte 
MJ, Lee I-M et al. Quantity and quality of exercise for develo-
ping and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and 
neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for 
prescribing exercise. Med Sci Sports Exerc 2011;43(7):1334-59. 

24. Mendes R, Sousa N, Barata JLT. Actividade física e saúde pública 
-recomendações para a prescrição de exercício. Acta Med Port 
2011;24(6):1025-30. 

25. Lima JRP, Oliveira TP, Ferreira-Júnior AJ. Recuperação au-
tonômica cardíaca pós-exercício: Revisão dos mecanismos 
autonômicos envolvidos e relevância clínica e desportiva. Motri 
2012;8(Suppl 2):419-30. 

26. Antelmi I, Chuang EY, Grupi CJ, Latorre MRDO, Mansur AJ. 
Recuperação da frequência cardíaca após teste de esforço em 
esteira ergométrica e variabilidade da frequência cardíaca em 24 
horas em indivíduos sadios. Arq Bras Cardiol 2008;90(6):413-8. 

27. Dhindsa M, Barnes JN, DeVan AE, Nualnim N, Tanaka H. 
Innovative exercise device that simulates horseback riding: 
cardiovascular and metabolic responses. Comp Exerc Physiol 
2008;5(1):1-5. 

28. Forjaz CLM, Tinucci T. A medida da pressão arterial no exer-
cício. Rev Bras Hipertens 2000;7(1):79-87. 

29. Cruz AP, Araújo SS, Santos JR, Leão AS. O Efeito Hipotensor 
do Exercício Aeróbico: uma Breve Revisão. Rev Bras Cienc 
Saúde 2011;15(4):479-86. 

30. Marques-Silvestre ACO, Brasileiro-Santos MS, Oliveira AS, 
Silva FTM, Santos AC. Magnitude da hipotensão pós-exercício 
aeróbio agudo: Uma revisão sistemática dos estudos randomi-
zados. Motri 2014;10(3):99-111. 

31. Moodithaya S, Avadhany ST. Gender dif erences in age-related 
changes in cardiac autonomic nervous function. J Aging Res 
2012;2012:1-7. 

32. Voss A, Schroeder R, Heitmann A, Peters A, Perz S. Short-term 
heart rate variability -inl uence of gender and age in healthy 
subjects. PLoS ONE 2015;10(3):1-33.

Fisioterapia Brasil

Assine Já!

Tel: (11) 3361-5595  |  assinaturas@atlanticaeditora.com.br



215Fisioterapia Brasil - Ano 2017 - Volume 18 - Número 3

Proposta de utilização da Classiicação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde na avaliação da 
disfunção temporomandibular
Proposition for use of the International Classiication of Functioning, 
Disability and Health for the assessment of temporomandibular 
disorders

Fernando Virgílio Albuquerque de Oliveira*, Vicente Conrado da Silva*, Fabiane Elpídio de Sá, M.Sc.**, Ana Cristhina de 
Oliveira Brasil de Araújo, M.Sc.***, Gabriel Peixoto Leão Almeida, M.Sc.**, Kátia Virgínia Viana-Cardoso, D.Sc.**

*Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UFC, **Docente do Curso de Fisioterapia da UFC, ***Docente do Curso de Fisioterapia da 
Unifor e da Estácio/FIC

Resumo
Introdução: O Research Diagnostic Criteria for Temporomandi-

bular Disorders (RDC/TMD) é um instrumento validado para a 
língua portuguesa, sendo usado para a padronização das pesquisas 
acerca das disfunções temporomandibulares (DTM). A Classiica-
ção Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 
é utilizada na classiicação das mais diversas avaliações funcionais. 
Objetivo: Veriicar se no RDC há padrões mínimos para o relato 
de funcionalidade e saúde através da ligação com a CIF. Material 
e métodos: Estudo descritivo realizando-se o linking entre os itens 
do instrumento de avaliação de critérios diagnósticos RDC/TMD 
e os códigos e categorias da CIF. Dois pesquisadores avaliaram 
independentes quais os códigos mais adequados para cada item do 
instrumento. O linking dos qualiicadores foi realizado de forma 
cega sendo aplicado o teste estatístico de Kappa para observar o grau 
de concordância entre os pesquisadores. Resultados: Foi obtido grau 
de concordância completo entre os julgamentos dos pesquisadores 
(índice de Kappa = 1) para todos os qualiicadores. Na ligação, foram 
utilizados os domínios da CIF “Funções do Corpo” (b), “Estrutura 
do Corpo” (s) e “Atividades e Participação” (d). Conclusão: A CIF 
deve ser utilizada para a classiicação, mas não para avaliar pacien-
tes com DTM, e aspectos importantes da funcionalidade destes 
pacientes devem ser acrescentados a instrumentos como o RDC.

Palavras-chave: articulação temporomandibular, transtornos 
da articulação temporomandibular, Classiicação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

Artigo original

Abstract
Introduction: he Research Diagnostic Criteria for Temporo-

mandibular Disorders (RDC/TMD) is an instrument validated 
for the Portuguese language, which is receiving great credibility in 
the literature and is being used for the standardization of researches 
about temporomandibular joint dysfunctions (TMD). Objective: To 
verify if there are minimum standards in RDC for the reporting 
of functionality and health through the connection with the CIF. 
Methods: Descriptive study in which a linking is made between the 
items of the diagnostic criteria evaluation instrument RDC/TMD 
and the ICF codes and categories. Two researchers independently 
evaluated which codes were more appropriate for each item on the 
instrument, and dissents were mediated by a third researcher. he 
linking between the qualiiers was blinded, applying the Kappa 
statistical test to evaluate the degree of agreement between the 
researchers. Results: A complete agreement  degree was obtained 
between the judgement of both researchers (Kappa index = 1) for 
all the qualiiers. In the linking, ICF domains “Body Function” (b), 
“Body Structure” (s) and “Activity and Participation” (d) were used. 
Conclusion: he ICF should be used for the TMD classiication, 
but not for assessing patients with TMD and important aspects of 
the functionality of these patients should be added to instruments 
such as RDC.

Key-words: temporomandibular joint, temporomandibular joint 
disorders, International Classiication of Functioning, Disability and 
Health.
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Introdução

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma disfunção 
dolorosa associada a sinais e sintomas envolvendo os músculos 
mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e 
outras estruturas associadas, sendo sua etiologia multifatorial. 
Esses sintomas podem ser: dores no rosto, na ATM e ou na 
musculatura orofacial, cefaleias ou otalgias, zumbidos, sen-
sação de plenitude auricular e vertigem [1,2].

A literatura estima que 40% a 75% da população apresenta 
pelo menos um sinal de DTM e 33% pelo menos um sintoma. 
Estudos apresentam a presença desta disfunção em vários 
grupos populacionais distintos. Temos como exemplos uma 
estimativa de 60% de idosos com perda dentária apresentando 
DTM; estudantes universitários com 48,2% de DTM leve, 
11,3% moderada e 3% grave; além da presença de DTM em 
28% de uma população de professores universitários. Estudo 
avaliando a presença de DTM em sujeitos surdos apontou 
uma alta prevalência de 95,6%. Dessa forma, esses dados 
mostram a importância do desenvolvimento de pesquisas 
sobre essa afecção [1,3-6]. 

A pesquisa acerca da DTM utiliza o questionário RDC/
TMD, Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 
Disorders, que foi validado em várias línguas para facilitar 
a padronização das pesquisas. Dessa forma, o RDC/TMD 
é apontado pela literatura como um dos instrumentos da 
atualidade que vêm recebendo mais credibilidade pelos pes-
quisadores da área [7].

O RDC/TMD apresenta nível de coniabilidade aceitável, 
este tem uma abordagem biaxial com a avaliação de achados 
físicos no Eixo I e de achados psicossociais envolvido em 
peris de dor crônica no Eixo II. Os diagnósticos para DTM 
são divididos em três grupos: grupo I, diagnósticos muscu-
lares referentes à dor miofascial e dor com ou sem abertura 
limitada; grupo II, diagnósticos referentes a deslocamentos 
de disco, falando-se no deslocamento de disco com redução, 
sem redução com abertura limitada e sem redução e sem 
abertura limitada; grupo III, diagnóstico referente à artralgia, 
artrite e artrose [8].

Ao tratar da funcionalidade humana e do instrumento 
de avaliação como o citado acima, aborda-se a utilização da 
Classiicação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF), uma referência comum para o estudo da fun-
cionalidade humana, que pode contribuir para uma melhor 
investigação dos resultados obtidos no estudo do processo 
saúde doença, considerando uma abordagem funcional [9].

Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 2001, publicou a CIF, fazendo com que os seus países 
membros devam utilizá-la por força da Resolução OMS 
54,21/2001 [10]. O Ministério da Saúde resolveu a partir da 
Resolução Nº 452, de 10 de maio de 2012, que a CIF deve 
ser utilizada no Sistema Único de Saúde como instrumento 
estatístico na coleta e registro de dados, como ferramenta 
clínica, para dar visibilidade e avaliar o processo de trabalho 

mostrando as repercussões reais da assistência dos prois-
sionais de saúde que lidam com a funcionalidade humana, 
para dimensionar e redimensionar serviços com o intuito de 
qualiicar e quantiicar informações relativas ao tratamento 
dos sujeitos, dentre outras atribuições [11]. 

Como preconizado pela OMS e resolvido pelo Ministério 
da Saúde, tem-se um incentivo para a realização de pesquisas 
cientíicas para auxiliar na implementação dessa classiicação. 
Dessa forma, a literatura aponta que a CIF vem sendo aborda-
da por diversos estudos no Brasil nos últimos 5 anos [12-14]. 
Há um predomínio de estudos de abordagem quantitativa e 
transversal, além de amostras bem diversiicadas no que se 
refere às disfunções pesquisadas, quantidade e qualidade de 
casos envolvidos. Nesse contexto, a literatura aponta que o 
componente mais abordado pelos estudos brasileiros é ativida-
de e participação, a maior parte aplica os componentes da CIF 
associados a códigos importantes com uso de qualiicadores, 
alguns utilizam cores sets, enquanto outros estudos realizam 
a ligação entre instrumentos de avaliação e a CIF [12].

A OMS vem preconizando a utilização da Classiicação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF), como ferramenta clínica, para proporcionar uma 
linguagem comum das condições relacionadas à saúde e que 
visa introduzir um novo paradigma para pensar e trabalhar a 
deiciência e a incapacidade. Não somente percebidas como 
consequência das condições do binômio saúde/doença [15], 
mas, determinadas também pelo contexto do meio ambiente 
físico e social, pelas distintas percepções culturais e posturas 
diante da deiciência, pela disponibilidade de serviços e de 
legislação [16]. Com o intuito de contribuir cientiicamente 
com a implementação desta classiicação, em uma disfunção 
prevalente que compromete a qualidade de vida de muitos 
pacientes, o presente estudo teve como objetivo vincular o 
RDC/TMD, que avalia as disfunções temporomandibulares, 
aos conceitos abordados na Classiicação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, para veriicar se no 
RDC há padrões mínimos para o relato de funcionalidade e 
saúde, ou seja, se este questionário deine «o que medir» para 
a funcionalidade.

Material e métodos

Trata-se de um estudo descritivo, realizado com a regra de 
ligação (ou linking) entre a CIF e os itens do instrumento de 
classiicação diagnóstica de DTM, o RDC/TMD.

Foi utilizada a versão traduzida para o português brasi-
leiro do Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 
Disorders (RDC/TMD). Esse instrumento apresenta uma 1a 
sessão com a história clínica do paciente composta por 31 
itens, além de exame clínico com 10 itens, avaliando a loca-
lização da sintomatologia dolorosa, padrão de abertura bucal, 
amplitude de movimentos mandibulares, presença de dor ou 
ruídos articulares ao movimento e sintomatologia dolorosa à 
palpação muscular e articular [17].
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O RDC/TMD classiica os sujeitos avaliados em 3 grupos: 
grupo I– muscular (dor miofascial com e sem abertura limi-
tada); grupo II– deslocamento de disco (com redução, sem 
redução com e sem abertura limitada); grupo III– artralgia, 
artrite, artrose da articulação temporomandibular [17].

A CIF é uma classiicação da funcionalidade e dos estados 
relacionados com a saúde, apresentando unidades de classi-
icação (as categorias) dentro de domínios. Essa classiicação 
apresenta 2 partes e cada uma delas apresenta 2 componen-
tes. Foi abordada no presente estudo a parte 1, chamada de 
“Funcionalidade e Incapacidade”, que apresenta os seguintes 
componentes: “Funções (b) e Estruturas (s) do Corpo” e 
“Atividades e Participação (d)”, por serem os componentes 
que se relacionam com os itens contidos no RDC/TMD. 
Por sua vez, os domínios desses componentes são intitulados 
“Funções do Corpo/Estruturas do Corpo” e “Áreas Vitais 
(tarefas, ações)” [18]. 

Esta classiicação apresenta um sistema alfanumérico, 
sendo os componentes representados por letras minúsculas 
e os níveis de codiicação representados por números [18]. 
O número escrito logo após a letra do código representa o 
capítulo que aborda o problema em questão, sendo este o 
1o nível da codiicação. Em seguida, tem-se o 2o nível com 
2 dígitos e posteriormente os dígitos representando o 3º e o 
4º níveis, ambos com apenas um dígito. Os 3 últimos níveis 
representam as categorias e subcategorias da CIF [18].

O código torna-se com signiicado com a presença dos 
qualiicadores ao inal, sendo representados por números após 
um ponto “separador”. Os qualiicadores indicam a magni-
tude do problema de saúde. A depender do constructo, esse 
problema pode representar deiciência de função e estrutura, 
limitação de atividade, restrição de participação ou barreira 
ambiental [18]. Dados os componentes utilizados nesse es-
tudo, os qualiicadores utilizados representam a extensão ou 
magnitude de uma deiciência (para funções e estruturas do 
corpo) ou um problema do desempenho humano no ambiente 
habitual da pessoa (para atividades e participação).

A ligação da CIF com o RDC/TMD foi realizada seguindo 
as regras preconizadas por Cieza et al. [20], utilizando-se a ver-
são do instrumento validada em português. Dois acadêmicos 
de isioterapia do último semestre (pesquisador 1 e pesqui-
sador 2), apresentavam experiência na utilização prática do 
RDC/TMD e foram previamente calibrados para a utilização 
da classiicação em questão, através de aula teórica realizada 
por pesquisadora com experiência na área, leitura de material 
disponibilizado pela mesma. Em seguida estes pesquisadores 
izeram a aplicação prática da codiicação da CIF, analisaram 
de forma independente os itens do RDC/TMD e julgaram 
os componentes, categorias e subcategorias mais adequados, 
formando códigos para cada item [15,16,19,20].

Depois os códigos foram confrontados, e para aqueles 
itens em que houve divergências uma 3a pesquisadora, isiote-
rapeuta com experiência em utilização da CIF, foi convidada 
com a inalidade de decidir qual o código mais adequado. No 

entanto, não houve dissenso neste estudo entre os julgamentos 
dos pesquisadores 1 e 2, sendo a reunião com a 3a pesquisadora 
realizada para deinir questões a serem excluídas da ligação e 
alguns aspectos conceituais.

Para inalizar a ligação, os pesquisadores 1 e 2 propuseram 
os qualiicadores mais adequados a serem utilizados em cada 
código. Os pesquisadores relacionaram de forma indepen-
dente e cega os padrões de normalidade para os itens obtidos 
com o RDC/TMD (ou a escala do próprio instrumento a 
depender do item em questão) e empregaram o qualiicador 
correspondente à gravidade da condição clínica apresentada 
de acordo com o modelo de escala genérica da CIF disposto 
no Quadro 1.

Quadro 1 - Escala genérica da Classiicação Internacional de Fun-

cionalidade, Incapacidade e Saúde, onde “xxx” signiica o número 

de domínio do segundo nível.

xxx.0 NÃO há proble-
ma

(nenhum, ausente, 
insignificante)

0-4%

xxx.1 Problema LIGEI-
RO

(leve, pequeno) 5-24%

xxx.2 Problema MODE-
RADO

(médio, regular) 25-49%

xxx.3 Problema GRAVE (grande, extremo) 50-95%
xxx.4 Problema COM-
PLETO

(total) 96-100%

xxx.8 Não especificado
xxx.9 Não aplicável

Organização Mundial de Saúde, 2003.

Os pesquisadores deiniram os qualiicadores “xxx.0” e 
“xxx.8” para ausência e presença de problema, respectiva-
mente. Para os demais itens, foi deinida a utilização dos 
qualiicadores de 0 a 4, e somente estes, foram utilizados 
no procedimento estatístico, devido à presença de maiores 
detalhes a serem veriicados. O grau de concordância entre os 
2 pesquisadores referentes aos qualiicadores supracitados foi 
calculado por meio do método estatístico Kappa. Os valores 
de Kappa variam entre 0 e 1, onde 1 indica uma concordân-
cia perfeita entre os pesquisadores e 0 concordância alguma.

Resultados e discussão

Na seção história clínica do RDC/TMD foi estabelecido 
entre os pesquisadores que os itens 1, 2, 4, 5, 6, 16 e 17 não 
apresentam códigos da CIF aplicáveis, sendo caracterizados 
como itens não cobertos. O item 20 foi excluído por tratar 
de aspectos psicossociais que não foram considerados escopo 
do estudo. As questões 21 a 31 foram excluídas por tratarem 
de itens não cobertos, ou que tratavam de fatores pessoais 
não codiicados pela CIF, são exemplos: endereço, aspectos 
sociodemográicos, econômicos, étnicos, dentre outros. Dessa 
forma, as questões utilizadas para a ligação estão dispostas 
nos Quadros 2 e 3.
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Castaneda e Plácido [21] estabeleceram a ligação entre o 
instrumento de avaliação de qualidade de vida de pessoas com 
incontinência urinária, King’s Health com a CIF, este estudo 
concluiu que das 29 questões do King’s Health, apenas 7 não 
foram passíveis de ligação com as categorias da CIF, tendo o 
instrumento um maior enfoque nas questões relacionadas à 
atividade e participação [21]. No entanto, conforme Castro 
et al. [22] deve ainda ser evidenciado que a forma como os 
dados são coletados pode ser determinante no processo de 
mensuração das informações relacionadas à prevalência das 
doenças.

Os itens do RDC/TMD foram codiicados a partir dos 
componentes “Funções do Corpo” (capítulo Funções senso-
riais e de dor, categorias de segundo nível das Funções das 
articulações e dos ossos, das Funções relacionadas com o mo-
vimento e das Funções auditivas e vestibulares) e “Atividades 
e Participação” (capítulos Tarefas e exigências gerais e Vida 
comunitária, social e cívica).

Os itens 7, 8, 9, 11, 12 e 13, com qualiicadores deinidos 
como de 0 a 4, foram avaliados para o linking de acordo com 
as escalas numéricas apresentadas pelo próprio instrumento. 
Todos os itens apresentaram Índice de Concordância Kappa 
igual a 1, com total conformidade entre os 2 pesquisadores 
em todos os julgamentos. Esses qualiicadores foram deinidos 
da seguinte forma: quando a resposta do paciente fosse 0 na 
escala do RDC/TMD, o qualiicador empregado no código 
correspondente também seria 0; quando a resposta fosse os 
algarismos 1 ou 2, o qualiicador seria 1; quando a resposta 
fosse de 3 a 5, o qualiicador seria 2; quando a resposta fosse 
de 6 a 9, o qualiicador seria 3 e quando a resposta fosse 10, 
o qualiicador utilizado seria 4.

Em estudo abordando a utilização da CIF [22] durante 
a avaliação de crianças com paralisia cerebral e que também 
utilizou o índice Kappa, observou-se uma concordância de 
moderada a completa na maioria dos itens abordados. No 
entanto, os autores apontaram que, em alguns itens, houve 
índices baixos de concordância. Resultados divergentes dos 
apresentados no presente estudo, que aponta a importância 
de treinamentos acerca da utilização da CIF por proissionais 
e pesquisadores, a literatura indica diiculdade de utilização 
dessa classiicação por parte de alguns avaliadores [23-24].

Estudo realizou a relação do instrumento de mensuração 
de qualidade de vida 36-Item Short-Form Survey (SF-36) com 
a CIF. Os autores empregaram uma metodologia semelhante 
e não obtiveram divergência em nenhum domínio entre as 
codiicações realizadas por cada pesquisador [14].

Quadro 2 - Ligação das questões selecionadas dos itens 3 a 19 do 

questionário de história clínica do RDC/TMD com os códigos da 

CIF.

Item do RDC/TMD Código
Categoria 
ou Subca-
tegoria

3.Você sentiu dor na face, em 
locais como na região das bo-
chechas, nos lados da cabeça, na 
frente do ouvido ou no ouvido, nas 
últimas 4 semanas?

b28010.0 
b28010.1

Dor na 
cabeça ou 
pescoço

7.Em uma escala de 0 a 10, se 
você tivesse que dar uma nota 
para sua dor na face agora, NES-
TE EXATO MOMENTO, que nota 
você daria, onde 0 é “nenhuma 
dor” e 10 é “a pior dor possível”?

b28010.
(0 a 4)

Dor na 
cabeça ou 
pescoço

8.Pense na pior dor na face que 
você já sentiu nos últimos seis 
meses, dê uma nota para ela de 0 
a 10, onde 0 é “nenhuma dor” e 
10 é “a pior dor possível”?

b28010.
(0 a 4)

Dor na 
cabeça ou 
pescoço

9.Pense em todas as dores na face 
que você já sentiu nos últimos seis 
meses, qual o valor médio você 
daria para essas dores, utilizando 
uma escala de 0 a 10, onde 0 é 
“nenhuma dor” e 10 é “a pior dor 
possível”?

b28010.
(0 a 4)

Dor na 
cabeça ou 
pescoço

11.Nos últimos seis meses, o 
quanto esta dor na face interferiu 
nas suas atividades diárias utilizan-
do uma escala de 0 a 10, onde 
0 é “nenhuma interferência” e 10 
é “incapaz de realizar qualquer 
atividade”?

d2309.(0 
a 4)

Realizar ro-
tina diária

12.Nos últimos seis meses, o 
quanto esta dor na face mudou a 
sua disposição de participar de ati-
vidades de lazer, sociais e familia-
res, onde 0 é “nenhuma mudança” 
e 10 é “mudança extrema”?

d9209.(0 
a 4)

Recreação 
e lazer

13.Nos últimos seis meses, o 
quanto esta dor na face mudou a 
sua capacidade de trabalhar (in-
cluindo serviços domésticos) onde 
0 é “nenhuma mudança” e 10 é 
“mudança extrema”?

d859.(0 
a 4)

Trabalho e 
emprego

14.a.Alguma vez sua mandíbula 
(boca) já ficou travada de forma 
que você não conseguiu abrir 
totalmente a boca?

b7150.0
b7150.8

Estabili-
dade de 
uma única 
articulação

14.b.Este travamento da mandí-
bula (boca) foi grave a ponto de 
interferir com a sua capacidade de 
mastigar?

b7100.0
b7100.8

Mobilidade 
de uma 
única arti-
culação
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15.a.Você ouve estalos quando 
mastiga, abre ou fecha a boca?

b7150.0 
b7150.8

Estabili-
dade de 
uma única 
articulação

15.b.Quando você mastiga, abre 
ou fecha a boca, você ouve um 
barulho (rangido) na frente do 
ouvido como se fosse osso contra 
osso?

b7150.0
b7150.8

Estabili-
dade de 
uma única 
articulação

15.c.Você já percebeu ou alguém 
falou que você range (ringe) ou 
aperta os seus dentes quando está 
dormindo?

b7100.0
b7100.8

Mobilidade 
de uma 
única arti-
culação

15.e.Você sente a sua mandíbula 
(boca) “cansada” ou dolorida 
quando você acorda pela manhã?

b7800.0 
b7800.8

Sensação 
de rigidez 
muscular

15.f.Você ouve apitos ou zumbidos 
nos seus ouvidos?

b2400.0 
b2400.8

Zumbido 
nos ouvidos 
ou acufeno

18.Durante os últimos seis meses 
você tem tido problemas de dor de 
cabeça ou enxaquecas?

b28010.0
b28010.8

Dor na 
cabeça ou 
pescoço

Fonte: Elaborado pelos próprios autores

No Quadro 3, encontram-se os códigos para os subitens 
da questão 19 do RDC/TMD, pode-se observar a utilização 
dos capítulos dos componentes “Atividades e participação” 
(Autocuidados, Interações e relacionamentos interpessoais 
e Comunicação), Funções do Corpo (Funções do aparelho 
digestivo e dos sistemas metabólicos e endócrinos e Funções 
do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológicos e 
imunológicos e do aparelho respiratório) e “Estruturas do 
corpo” (Estruturas relacionadas com o movimento).

A literatura descreve a utilização dos componentes “fun-
ções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológicos 
e imunológicos e do aparelho respiratório relacionado com 
as funções respiratórias adicionais” (b450), assim como se 
apresenta nos resultados da ligação do presente estudo. Esta 
categoria é referente à função de bocejar, considerada função 
relacionada à respiração (manobra antiatelectásica). Outra 
categoria elencada e que pode ser observada no Quadro 2 
são as funções de ingestão (b510)[18].

Quadro 3 - Ligação da questão 19 e seus subitens do questionário 

de história clínica do RDC/TMD com os códigos da CIF.

Item do RDC/TMD Código
Categoria ou
Subcategoria

19. Quais atividades a sua dor na face ou problema na 
mandíbula impedem, limitam ou prejudicam?

a. Mastigar b5102.0/b5102.8
Função de 
ingestão/Mas-
tigar

b. Beber (tomar 
líquidos)

d560.0/d560.8 Beber

c. Fazer exercícios 
físicos ou ginástica

d5701.0/d5701.8
Controle da 
Alimentação e 
da forma física

d. Comer alimentos 
duros

b5102.0/b5102.8
Função de 
ingestão/Mas-
tigar

e. Comer alimentos 
moles

b5102.0/b5102.8
Função de 
ingestão/Mas-
tigar

f. Sorrir/gargalhar d3350.0/d3350.8

Produzir men-
sagens usando 
linguagem 
corporal

g. Atividade sexual d7702.0/d7702.8
Relacionamen-
tos sexuais

h. Limpar os dentes 
ou a face

d5201.0/d5201.8
Cuidar dos 
dentes

i. Bocejar b450.0/b450.8
Funções 
respiratórias 
adicionais

j. Engolir
b51059.0/
b51059.8

Funções de 
ingestão/De-
glutição

k. Conversar d330.0/d330.8 Falar

l. Ficar com o rosto 
normal: sem a apa-
rência de dor ou triste

s7109.0/s7109.8

Estrutura da 
região da 
cabeça e 
pescoço

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Na seção exame clínico, foi realizada a ligação dos itens, 
excetuando-se o 4d (transpasse incisal vertical) e 6d (desvio 
de linha média). Essa decisão foi tomada porque a classiica-
ção desses itens implicaria na avaliação da oclusão e não da 
amplitude de movimento mandibular, já que esta mensuração 
é feita para deinir e complementar a avaliação da amplitude 
de abertura bucal e de excursão lateral, respectivamente, de 
acordo com o manual do RDC/TMD [25]. Carneiro et al. 
[18] também apontaram as categorias referentes às funções 
da mobilidade das articulações (b710) e funções da estabili-
dade das articulações (b715) como presentes DTM, além do 
componente Estruturas do Corpo com a categoria estruturas 
da região da cabeça e do pescoço (s710).

No Quadro 4 foram utilizados códigos do componente 
“Funções do Corpo”, sendo contemplados 2 capítulos desse 
componente: Funções sensoriais e dor e Funções neuromus-
culoesqueléticas e relacionadas com o movimento.

Os itens deinidos como com qualiicadores de 0 a 4 
foram aqueles referentes à amplitude de movimento da ar-
ticulação temporomandibular, à sintomatologia dolorosa e 
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à palpação. Todos os itens apresentaram Kappa = 1. O item 
4b foi escolhido para realizar a ligação referente à amplitude 
de movimento de abertura bucal, o valor de normalidade da 
perimetria desse movimento está entre 40 e 50 mm [25-27]. 
Dessa forma, o qualiicador 0 deve ser atribuído a amplitude 
de depressão máxima entre 40 e 50 mm. O qualiicador 1: 
30 a 39,9 mm; qualiicador 2: 20 a 29,9 mm; qualiicador 3: 
2 a 19,9 mm e qualiicador 4: 0 a 1,9 mm.

Para a excursão lateral tanto direita quanto esquerda foi 
considerado o valor de normalidade de 8 a 10 mm [25-28]. 
Assim, valor de excursão dentro dessa faixa, dever-se-á atribuir 
o qualiicador 0 ao código. Já para os demais qualiicado-
res, temos que o qualiicador 1 deve ser entre 6 e 7,9 mm; 
qualiicador 2: 4 e 5,9 mm; qualiicador 3: 0,4 e 3,9 mm; 
qualiicador 4: 0 e 0,3 mm. Para a avaliação da amplitude de 
movimento de protrusão, foram considerados como norma-
lidade, valores entre 6 e 8 mm (qualiicador 0 ) [24-26]. O 
qualiicador 1: entre 4,5 e 5,9 mm; qualiicador 2: entre 3 e 
4,4 mm; qualiicador 3: entre 0,3 e 2,9 mm e qualiicador 4: 
entre 0 e 0,2 mm. 

Esses intervalos para protrusão podem ser difíceis de men-
surar com exatidão devido aos valores menores que 1 mm e 
isso interfere na decisão do qualiicador a ser utilizado. No 
entanto, o valor de normalidade representa números pequenos 
que deixam uma margem para deinição dos problemas se-
gundo à CIF também pequena, sendo os valores apresentados 
pelos autores como os mais adequados possíveis.

Os qualiicadores atribuídos aos movimentos mandibula-
res receberam enfoque no problema da restrição de movimen-
to. Valores que podem indicar questões de hipermobilidade 
não são considerados e o sistema de qualiicadores adotado 
não é aplicável nesses casos, havendo a necessidade da ligação 
estipulando qualificadores distintos para a avaliação da 
amplitude de movimento nessa perspectiva.

Quadro 4 - Ligação CIF com a seção de Exame Clínico do RDC/

TMD com os códigos da CIF.

RDC/TMD CIF
Categoria ou 
Subcategoria

1. Você tem dor no lado 
direito da sua face, lado 
esquerdo ou ambos os 
lados?

b28010.0
b28010.8

Dor na cabeça 
ou no pescoço

2. Você poderia apontar 
as áreas onde você sente 
dor?

b28010.0
b28010.8

Dor na cabeça 
ou no pescoço

3. Padrão de abertura:
b7150.0
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

4. Extensão de movimen-
to vertical
a. Abertura máxima sem 
auxílio

b7100.(0 a 4) 
b28010.0/
b28010.8

Mobilidade de 
uma única arti-
culação
Dor na cabeça 
ou no pescoço

b. Trespasse incisal 
vertical

Não se aplica Não se aplica

5. Ruídos articulares 
(palpação)

a. abertura
b7150.0
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

b. fechamento
b7150.0
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

c.Estalido recíproco eli-
minado durante abertura 
protrusiva

b7150.
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

6. Excursões

a. Excursão lateral direita
b7100.(0 a 4) 
b28010.0
b28010.8

Mobilidade de 
uma única arti-
culação
Dor na cabeça 
ou no pescoço

b. Excursão lateral 
esquerda

b7100.(0 a 4) 
b28010.0
b28010.8

Mobilidade de 
uma única arti-
culação
Dor na cabeça 
ou no pescoço

c. Protrusão
b7100.(0 a 4) 
b28010.0
b28010.8

Mobilidade de 
uma única arti-
culação
Dor na cabeça 
ou no pescoço

d. Desvio de linha média Não se aplica Não se aplica

7. Ruídos articulares nas 
excursões

Ruídos direito

a. Excursão Direita/ b. 
Excursão Esquerda

b7150.0
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

c. Protrusão
b7150.0
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

Ruídos esquerdo

d. Excursão Direita/ e. 
Excursão Esquerda

b7150.0
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

f. Protrusão
b7150.0
b7150.8

Estabilidade 
de uma única 
articulação

8. Dor muscular extrao-
ral com palpação

b28010.(0 
a 4)

Dor na cabeça 
ou no pescoço

9. Dor articular com 
palpação

b28010.(0 
a 4)

Dor na cabeça 
ou no pescoço

10. Dor muscular intrao-
ral com palpação

b28010.(0 
a 4)

Dor na cabeça 
ou no pescoço

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.
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Com o linking do exame clínico, pode-se observar o quan-
to a CIF apresenta-se limitada para codiicar os componentes 
da avaliação da DTM.

As categorias e subcategorias hoje existentes podem ser 
usadas para informar que o paciente apresenta dores, limi-
tações de movimento ou disfunções de estabilidade articular 
no sistema estomatognático relacionadas ao desenvolvimento 
da disfunção temporomandibular. No entanto, não é sensível 
para indicar o local exato em que essas afecções ocorrem, visto 
o número baixo de categorias diferentes elencadas para realizar 
a ligação de diversos itens distintos. A literatura aponta que 
isso pode se dar pelo fato de a CIF apresentar categorias mais 
especíicas em determinadas áreas do que outras [28].

Outros autores também apresentaram diiculdade seme-
lhante durante a ligação com seu objeto de estudo. Sabino et 
al. [25] estudaram a funcionalidade de sujeitos com afecções 
musculoesqueléticas nos membros inferiores e na região lom-
bar e concluíram que a CIF pode ser utilizada, porém sugere 
seu aperfeiçoamento pelo fato de alguns códigos apresentarem 
certa multiplicidade para uma mesma condição e outros 
apresentarem-se imprecisos ou abrangentes.

Além disso, a utilização da CIF em sua forma completa - 
para levantamento de dados de prevalência de funcionalidade 
e incapacidade tem como principal obstáculo a quantidade de 
códigos que poderiam ser atribuídos aos sujeitos entrevistados, 
os quais elevam o tempo gasto para a coleta dos dados. Por 
conta da necessidade de rapidez no processo de levantamento 
de dados, essa barreira torna inviável a aplicação da CIF em 
sua forma completa em inquéritos de saúde [28].

Para a ligação da classiicação diagnóstica do RDC/TMD, 
onde no grupo I o paciente apresenta dor miofascial com ou 
sem abertura limitada, sendo utilizadas as categorias dor na 
cabeça ou no pescoço e mobilidade de uma única articulação. 
Para o grupo II, podem ser dados os diagnósticos deslocamen-
to do disco com redução, deslocamento do disco sem redução 
com abertura limitada e deslocamento do disco sem redução 
sem abertura limitada, podendo ser atribuídos códigos das 
categorias Mobilidade de uma única articulação e Estabilidade 
de uma única articulação. No entanto, os códigos estipulados 
precisam ser complementados pelo detalhamento do achado 
clínico. Já em relação ao grupo III, onde os diagnósticos são 
artralgia, osteoartrite ou osteoartrose da ATM, foram atri-
buídos códigos referentes às categorias Dor na cabeça ou no 
pescoço ou Estrutura da região da cabeça e pescoço.

Não houve a presença de categorias do componente “Fatores 
Ambientais” ao longo do linking do RDC/TMD com a CIF, 
isso também foi observado no estudo de Campos et al., que 
realizou linking de instrumentos de avaliação do sono, cognição 
e função no acidente vascular encefálico com as categorias da 
CIF. No entanto, esses autores apontaram para a importância da 
relação entre os diferentes componentes da CIF para se seguir 
uma abordagem biopsicossocial na atenção ao paciente [29]. 

 Desta maneira, a CIF considera não apenas as disfunções 
e incapacidades da pessoa, mas também o impacto desses 

fatores nas atividades sociais, bem como a inluência do 
meio ambiente, como facilitador ou barreira à independên-
cia funcional, o que leva à necessidade desses instrumentos 
abrangerem estas categorias [30]. 

Cardoso et al. [13] associaram as subcategorias da CIF 
aos itens da Avaliação da Coordenação e Destreza Motora 
(Acoordem), tendo os autores concluído que este instrumento 
é compatível com a abordagem biopsicossocial da OMS. No 
entanto, a maioria dos instrumentos de avaliação desenvolvi-
dos nas diversas áreas, sejam quantitativos ou qualitativos, não 
apresentam o peril da Acoordem. Isso porque as pesquisas 
seguem os modelos biomédicos e não considerarem o paciente 
sob uma visão integral e biopsicossocial. Assim, apesar da 
CIF ter uma abordagem que vai além das capacidades do 
indivíduo, observando também seus desempenhos dentro 
de contextos ambientais, os estudos brasileiros que a utilizam 
apresentam pouco desses aspectos, exatamente por fazerem a 
ligação com instrumentos que avaliam os sujeitos pelo que são 
capazes de desempenhar apenas em um ambiente padrão [12].

Dessa forma, ressalta-se a importância de acrescentar à 
história dos pacientes com DTM perguntas para investigar 
os fatores ambientais envolvidos e que podem funcionar 
como mecanismos facilitadores ou de barreira no contexto do 
processo saúde doença desses pacientes. A literatura apresenta 
uma escassez de estudos abordando a CIF na classiicação 
da DTM. 

Até os dias atuais, não foi desenvolvida nenhuma proposta 
que tentasse uniicar os termos relacionados às disfunções da 
DTM e suas correlações com a CIF tendo como impacto o 
meio ambiente, a participação social do indivíduo, bem como 
o contexto pessoal.

Esse sistema de classiicação é útil para identiicar que 
aspectos da funcionalidade do indivíduo com DTM estão 
sendo abordados por instrumentos de avaliação desta dis-
função, como o RDC. Dentro de programas de reabilitação 
dessas disfunções aplicam-se testes que avaliam determinadas 
variáveis funcionais. Esse estudo apresentou alguns testes 
que são passíveis de codiicação pela CIF tornando a comu-
nicação universal e capaz de ser alimentada num sistema de 
informação [32]. 

O presente estudo apresentou limitações como as diicul-
dades de interpretação de categorias da CIF e sua interface 
com os itens do RDC/TMD. Houve, portanto, a necessidade 
de estabelecer momentos de discussão e buscas de cunho 
conceitual, assim, foi necessário deinir entre as categorias, 
qual seria a mais adequada para avaliação qualitativa do 
padrão de movimento de abertura bucal. A CIF apresenta 
algumas imprecisões conceituais quando da codiicação dos 
itens do RDC/TMD, sugerindo-se um aperfeiçoamento desse 
sistema para que haja categorias mais especíicas no contexto 
da avaliação da DTM.

O presente estudo atenta-se, ainda, para a importância da 
capacitação de proissionais formados e em formação para a 
correta utilização da CIF, a im de que as dúvidas durante sua 
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aplicação sejam mínimas. No entanto, é preciso que haja um 
comprometimento com a mudança de paradigmas dentro dos 
currículos de graduação dos cursos da área da saúde. Esse ins-
trumento preconizado pela OMS deve ser abordado a fundo 
nas disciplinas dos diversos cursos e suas bases teóricas devem 
contribuir para uma formação acadêmica voltada para aborda-
gem dos sujeitos sob uma visão ecológica tratando-o como um 
ser biopsicossocial. A CIF pode, inclusive, ser utilizada dentro 
dos processos avaliativos dos discentes dentro das disciplinas 
de formação em serviço para um maior enraizamento desses 
conceitos [31-33].

Conclusão

O RDC objetiva fornecer diagnóstico das DTM, a CIF 
classiica as repercussões de deiciência de funções e estru-
turas e o impacto que as mais diversas alterações trazem à 
funcionalidade na vida do indivíduo. Nesse sentido, a CIF 
não deve substituir instrumentos diagnósticos, mas que os 
complemente, de modo a descrevê-los, já que não mensura, 
apenas classiica função e incapacidade. 

A CIF não deve ser utilizada para avaliar pacientes com 
DTM, mas aspectos importantes que poderão caracterizar a 
funcionalidade destes pacientes devem ser acrescentados a 
instrumentos importantes de diagnóstico como o RDC, bus-
cando uma abordagem dos sujeitos sob uma visão ecológica 
tratando-o como um ser biopsicossocial.
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Resumo
A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa 

progressiva que provoca demência. É decorrente de uma disfunção 
cerebral, afetando, inicialmente, a formação hipocampal e o centro 
de memória de curto prazo, ocorrendo perturbação de múltiplas 
funções cognitivas e motoras. O objetivo deste estudo foi analisar a 
cinemática da marcha de pacientes portadores de DA, identiicando 
a presença do dano cognitivo por meio de testes como o Mini Exa-
me de Estado Mental e o Clinical Demential Rating. Constituiu-se 
de uma pesquisa descritiva com delineamento transversal. Foram 
analisados um grupo controle (GC) composto por 10 idosos sem 
alterações cognitivas e um grupo Alzheimer (GA) composto por 8 
idosos com demência. A coleta de dados foi realizada por meio do 
Sistema VICON, e marcadores foram ixados em determinados 
pontos anatômicos dos membros inferiores. Com os resultados 
obtidos neste estudo, pode-se observar que os indivíduos do GA 
apresentaram valores signiicativamente menores quando com-
parados ao GC na cadência (p = 0,006), velocidade (p = 0,001), 
comprimento do passo (p = 0,01) e passada (p = 0,005). Portanto, 
pode-se concluir que os indivíduos com Doença de Alzheimer, além 
da perda cognitiva, apresentam alterações nas variáveis espaçotempo-
rais estudadas, e que esta perda motora interfere signiicativamente 
na cinemática da marcha. 

Palavras-chave: doença de Alzheimer, fenômenos biomecânicos, 
marcha.

Artigo original

Abstract
Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative 

disease that causes dementia. It is due to a cerebral dysfunction, 
initially afecting the hippocampal formation and the short-term 
memory center, with disturbance of multiple cognitive and motor 
functions. he objective of this study was to analyze the gait kine-
matics of patients with AD, identifying the presence of cognitive 
damage through tests such as Mini-Mental State Examination and 
Clinical Demential Rating. It consisted of descriptive research with a 
cross-sectional design. A control group (GC) composed of 10 elderly 
individuals without cognitive alterations and an Alzheimer (GA) 
group composed of 8 elderly people with dementia were analyzed. 
he data collection was performed through the VICON System, 
where markers were ixed in certain anatomical points of the lower 
limbs. With the results obtained in this study, it can be observed that 
GA individuals presented signiicantly lower values when compared 
to CG in the rate (p = 0.006), velocity (p = 0.001), step (p = 0.01), 
and stride length (P = 0.005). herefore, it can be concluded that 
individuals with Alzheimer’s disease, in addition to cognitive loss, 
present alterations in the spatiotemporal variables studied, and that 
this motor loss signiicantly interferes with gait kinematics.

Key-words: Alzheimer’s disease, biomechanical phenomena, gait.
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Introdução

A doença de Alzheimer (DA) atingiu proporções epidêmi-
cas tanto nos Estados Unidos como globalmente [1]. Trata-se 
de uma doença neurodegenerativa que provoca demência, 
com progressiva perda da memória e outras alterações cog-
nitivas [2]. Em relação à sintomatologia destes indivíduos, 
as alterações cognitivas são as mais perceptíveis. Déicits na 
memória são os primeiros sintomas de DA e são também os 
que causam maior frustração e incapacidade do paciente, 
comprometendo a realização de suas atividades diárias e 
consequentemente da sua qualidade de vida [3].

Além da diminuição cognitiva, aparecem também altera-
ções motoras, como, por exemplo, a instabilidade postural, 
caracterizada pela oscilação excessiva e descontrolada, que se 
degrada com o envelhecimento e é um fator de risco para a 
ocorrência de quedas, especialmente em doenças neurode-
generativas, como a doença de Alzheimer. E este distúrbio 
postural inluencia diretamente a marcha destes indivíduos, 
o que desencadeia quedas mais graves em comparação com 
pessoas idosas não degradadas [4]. Somado a isso, em nível 
musculoesquelético, conforme a patologia progride a hipotro-
ia muscular ocorre, somando-se às contraturas musculares. 
Além disso, a força muscular, principalmente em membros 
inferiores, também é prejudicada com o avanço da doença, 
ocorrendo uma diminuição no recrutamento e na ativação 
das unidades motoras [5]. 

Atualmente, sabe-se que o ato de deambular em 
ambientes construídos e naturais implica em demandas 
sobre a interação entre as funções cognitivas (funções de 
atenção principalmente) e funções motoras [6]. Existe, 
por exemplo, uma necessidade constante de adaptação dos 
movimentos do corpo a situações relacionadas com locais 
lotados e tráfego. Uma boa capacidade de manter, mudar 
e dividir a atenção entre fatores ambientais e funcionais do 
corpo é, portanto, essencial para caminhar com segurança 
na vida cotidiana [7].

Considerando os benefícios de manter a capacidade de 
caminhar e a independência e bem-estar durante a progressão 
da DA [8], é importante esclarecer a deterioração da marcha e 
sua relação com a diminuição da função em pessoas acometi-
das por esta patologia [7]. Somado a isso, a marcha tem sido 
foco de interesse ao longo da história [9], pois a análise desse 
processo, além de possibilitar a compreensão da normalidade, 
é uma ferramenta poderosa para avaliar as manifestações clíni-
cas e consequências funcionais de muitas doenças. Embora a 
análise quantitativa da marcha seja, constantemente, realizada 
em vários países, ainda é pouco difundida no Brasil [10]. Por-
tanto, este trabalho tem como objetivo analisar a cinemática 
da marcha de indivíduos portadores da doença de Alzheimer, 
obtendo informações que possam auxiliar os proissionais 
desta área na amenização da progressão das alterações motoras 
que possam levar ao declínio precoce da marcha.

Material e métodos

Esta é uma pesquisa descritiva, observacional com deli-
neamento transversal, aprovada pelo Comitê de Ética (CEP-
-UFCSPA: 362.784), o qual segue e atende às diretrizes da 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

A coleta foi realizada no laboratório de marcha locali-
zado no bloco 70 no Instituto de Medicina do Esporte, da 
Universidade de Caxias do Sul. O mesmo conta com toda 
a infraestrutura necessária, sendo um local que presta ser-
viço a pacientes de média complexidade. A coleta de dados 
iniciou-se após assinatura de termo de Con sentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) contendo explicações detalhadas sobre 
o estudo proposto e a sua inalidade. 

Grupos experimentais

O estudo foi constituído por indivíduos com mais de 60 
anos de idade, indicados por médicos geriatras e neurologistas 
da cidade de Caxias do Sul. Inicialmente estes idosos foram 
avaliados pelas pesquisadoras através da aplicação de três 
questionários: uma icha de avaliação, Mini Exame de Estado 
Mental (MEEM), e o Clinical Dementia Rating (CDR). 

A icha de avaliação foi elaborada pelas próprias pes-
quisadoras para coletar informações básicas a respeito dos 
sujeitos selecionados, como, por exemplo: data da avaliação, 
nome completo, data de nascimento, idade, escolaridade, 
procedência, peso e altura. O Mini Exame de Estado Mental 
é composto por diversas questões, as quais objetivam avaliar 
funções cognitivas especíicas, tais como: orientação temporal, 
espacial, capacidade de linguagem, memória, atenção, cálculo 
e construção visual. O escore pode variar de um mínimo de 
zero até um total máximo de trinta pontos [11]. Os pontos de 
corte para o MEEM segundo o nível de escolaridade em nosso 
meio são: 13 pontos para analfabetos, 18 para escolaridade 
média (até 8 anos de instrução formal) e 26 para indivíduos 
de alta escolaridade (mais de 8 anos) [11].

Para inalizar, o CDR avalia cognição e comportamento, 
além da inluência das perdas cognitivas na capacidade de re-
alizar adequadamente as atividades de vida diária. Esse instru-
mento está dividido em seis categorias: memória, orientação, 
julgamento ou solução de problemas, relações comunitárias, 
atividades no lar ou de lazer e cuidados pessoais, classiicadas 
em: 0 (nenhuma alteração); 0,5 (questionável); 1 (demência 
leve); 2 (demência moderada); e 3 (demência grave) [12].

Após estas avaliações, os sujeitos foram alocados em um dos 
grupos experimentais do estudo: GC (grupo controle: critérios 
de inclusão - indivíduos sem alterações cognitivas - com valo-
res do MEEM e CDR dentro da normalidade), e GA (grupo 
Alzheimer: critérios de inclusão -indivíduos com diagnóstico 
de DA, com alterações nos valores de normalidade do MEEM 
e CDR, classiicados nos estágios 1, 2 e 3, segundo Caixeta L 
[13], que são indivíduos que apresentam danos cognitivos, 
mas que ainda apresentam marcha independente preservada). 
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Como principais critérios de exclusão foram indivíduos 
que apresentaram doenças psiquiátricas ou qualquer pato-
logia osteomuscular em membros inferiores, ou que fossem 
dependentes para realização da marcha. Particularmente no 
grupo GA, também não izeram parte do estudo indivíduos 
classiicados no estágio 4 e 5 segundo Caixeta L[13], no qual 
apresentam perda cognitiva e consequente perda da marcha.

Aquisição dos dados

Após esta minuciosa avaliação cognitiva, os sujeitos sele-
cionados foram encaminhados ao laboratório de marcha, para 
coleta dos dados, a qual foi baseada no protocolo de Laroche 
et al.[14]. Para adaptação dos participantes ao protocolo, 
primeiramente foi solicitado aos sujeitos que caminhassem 
8 metros em linha reta na velocidade autosselecionada no 
local destinado à coleta de marcha no laboratório. Os sujeitos 
memorizavam o número de passos e o ritmo necessário para 
serem capazes de realizar o contato com a plataforma ora com 
o pé direito inteiro, ora com o pé esquerdo inteiro. 

Após a familiarização, foram aixados marcadores rele-
xivos nos seguintes pontos anatômicos: crista ilíaca superior 
anterior, crista ilíaca superior posterior, coxa, joelho, tíbia, 
tornozelo, calcanhar e primeiro dedo do pé, todos estes em 
ambos os lados. O protocolo consistiu na realização de passos 
sobre a plataforma, fazendo em todas as tentativas o mesmo 
percurso da sessão da familiarização. Tentativas foram realiza-
das até que oito passos fossem capturados integralmente [14]. 
Para a captura da trajetória tridimensional dos marcadores 
posicionados no corpo dos sujeitos, foi utilizado um sistema 
de cinemetria dotado de 7 câmeras integradas (Vicon MX 
systems, Oxford Metrics Group, UK). Os dados cinemáticos 
foram coletados em uma taxa de amostragem de 100Hz. 
Os dados de força de reação do solo (FRS) foram coletados 
por meio de duas plataformas de força (50,8 cm × 46,4 cm, 
OR6-7-1000, AMTI, USA) adaptadas no mesmo plano do 
solo do laboratório. 

Análise de dados

Os dados coletados foram analisados através do programa 
estatístico SPSS 17.0 (Statistical Package of Social Sciences for 
Windows). Para descrição das variáveis cinemáticas da marcha, 
foi utilizada a estatística descritiva com distribuição de frequ-
ência simples e relativa, bem como as medidas de tendência 
central (média/mediana) e de variabilidade (desvio padrão). 
Para as comparações dos dados entre os grupos foi utilizado 
teste t independente, tendo como critério de decisão p < 0,05.

Resultados

O presente estudo contou inicialmente com 35 idosos, 
mas, após aplicação dos critérios de inclusão pré-estabelecidos, 
foram analisados um total de 18 sujeitos, dos quais oito 

destes se enquadravam no GA e dez que não apresentavam 
qualquer alteração cognitiva (GC). Na Tabela I abaixo foram 
demonstrados os dados referentes às características dos sujeitos 
envolvidos na pesquisa. 

Na tabela II observam-se os resultados da análise das vari-
áveis cinemáticas espaço-temporais da marcha. Os resultados 
destacam diferenças entre os grupos estudados em todos os 
aspectos estudados, exceto na largura do passo. Todos os 
valores foram claramente especiicados na Tabela II.

Tabela I - Características e cognitivas biológicas dos participantes 

do estudo.

Características biológicas 
GC (n = 10)

Md ± DP
GA (n = 8)
Md ± DP

Idade (anos) 80,80 ± 5,24 83,87 ± 6
Sexo (%) 80(F) x 20(M) 90(F) x 10(M)
IMC (kg/m2) 25 ± 2,1 24 ± 1,8
Características cognitivas
MEEM 28 ± 2 12,4 ± 3,6*
CDR 0 2-3
Tempo de diagnóstico de 
Alzheimer (anos)

- 3,56 ± 2,1

GC = grupo controle; GA = grupo Alzheimer; n = número amos-

tral; % = percentagem; F = feminino; M = masculino; IMC = índice 

de massa corporal; MEEM = Mini Exame do Estado Mental; CDR = 

Clinical Dementia Rating; *valores estatisticamente diferentes entre 

os grupos Controle e Alzheimer através do teste t independente (p = 

0,001).

Tabela II - Descrição das variáveis cinemáticas da marcha dos 

Grupos Controle (GC) e Alzheimer (GA).

Variáveis espa-
çotemporais

GC GA P Value
Md ± DP Md ± DP

Cadência (p/m) 100,44 ± 5,94 85,95 ± 
12,86

*0,006

Velocidade (m/s) 0,82 ± 0,16 0,53 ±0,13 *0,001
Comprimento do 
Passo (m)

0,50 ± 0,15 0,33 ± 0,08 *0,01

Comprimento da 
passada (m)

1,00 ±0,24 0,69 ±0,12 *0,005

Largura do passo 
(m)

0,15 ± 0,04 0,16 ± 0,04 0,5

Md = média; DP = desvio-padrão; D = Direita; E = Esquerda; m 

= metros; s = segundos; m/s = metros/segundo; p/s = passos por 

minuto; *valores estatisticamente diferentes entre os grupos Controle e 

Alzheimer através do teste t independente.

Discussão

O principal objetivo deste estudo foi analisar a cinemática 
espaçotemporal da marcha de pacientes portadores de DA, 
comparados a um grupo de idosos sem alterações cognitivas. 
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Através dos resultados, ica bastante evidente a diferença 
existente entre os grupos em relação às variáveis estudadas. Os 
sujeitos do Grupo Alzheimer apresentaram valores bastante 
diminuídos quando comparados ao grupo controle, exceto 
na largura do passo. 

Através da Tabela I, percebemos que os sujeitos entre os 
grupos analisados apresentam uma regularidade nos itens 
que poderiam causar algum viés de interpretação, como, 
por exemplo, a idade e biotipo corporal. Corroborando este 
achado, Neumann [15] enfatiza que todas as variáveis espaciais 
e temporais obtidas na análise da marcha podem variar de 
acordo com fatores biológicos, como idade e características 
físicas (por exemplo, altura e peso). Em relação às avaliações 
cognitivas, além do diagnóstico médico fechado de DA, dois 
testes ajudaram a reforçar tal achado. Atualmente o MEEM e 
CDR são testes rápidos, de fácil aplicação e muito utilizados 
na detecção de alterações cognitivas [11-12]. 

Em relação à prevalência de gênero em nosso estudo, 
principalmente no GA, a mesma foi de pacientes do sexo 
feminino, corroborando dados da literatura que demonstram 
uma frequência de desordens neurodegenerativas ligeira-
mente maior em mulheres, em parte porque as mesmas 
geralmente vivem mais que os homens. Além disso, a inci-
dência de DA aumenta aproximadamente exponencialmente 
com a idade até que um ponto de inlexão é atingido aos 
85 anos [16,17].

Ainda na Tabela I, os sujeitos do GA apresentaram um 
valor bastante baixo em relação ao MEEM, demonstrando 
uma perda cognitiva acentuada. Segundo Teixeira [18], as 
perdas na memória já são evidentes nos estágios iniciais da 
doença, e esta perda se acentua conforme a patologia progride 
[19]. Algumas respostas emocionais também são comuns, 
como o aumento apatia, ansiedade ou depressão. Conforme 
a doença progride, o que se pode perceber é que, além das 
perdas associadas à cognição, surge uma diminuição signi-
icativa das habilidades funcionais [18,20]. Aspectos como 
atividades domésticas, cuidado pessoal e locomoção também 
são afetados. Segundo a literatura, o grau de incapacidade 
aumenta com o avanço do déicit cognitivo [21]. 

Em relação à Tabela II, pode-se veriicar que ao realizar a 
comparação entre os grupos, os danos motores dos pacientes 
com Alzheimer seguem uma mesma evolução que o compor-
tamento cognitivo, ou seja, decrescem. Ficou evidente que 
tanto a cadência, comprimento do passo, passada e velocidade 
diminuem seus valores de maneira expressiva. Christofoletti et 
al. [22] evidenciaram que idosos com DA apresentam com-
prometimento na agilidade/mobilidade, quando comparados 
a idosos sem demência, seguindo a progressão da doença. 
Outro estudo feito por Carvalho et al. [23] airma que a 
fraqueza muscular de membros inferiores e a diminuição da 
sensibilidade periférica são agravadas em pacientes portado-
res de DA, estes têm diiculdade de regulação das respostas 
relacionadas à velocidade e à precisão, afetando diretamente 
a locomoção. 

Ainda corroborando nossos achados que demonstraram 
claramente alterações importantes nas variáveis espaçotem-
porais, Eggermont et al. [24], em um estudo comparando 
a função de membros inferiores em pacientes que apresen-
tavam e não apresentavam alterações cognitivas, através de 
testes funcionais como o Time Up and Go e Sit to Stand Test, 
comprovaram que pacientes com DA demonstravam altera-
ções signiicativas em membros inferiores, comprometendo 
diretamente a velocidade da marcha e a mobilidade funcional 
destes indivíduos quando comparados a idosos sem demên-
cia. Tais achados estão ainda de acordo com o estudo de 
Marquet [25], no qual foram analisados pacientes dementes 
com o objetivo de estudar mudanças longitudinais na função 
da marcha. Observou-se que durante a execução da mesma, 
houve uma diminuição da velocidade, do comprimento da 
passada e uma assimetria dos passos. Somado a isso, ocorre 
uma diminuição da magnitude das acelerações do tronco [26]. 
Estes autores sugerem que estas alterações encontradas na 
marcha destes indivíduos, também encontradas no presente 
estudo, podem estar diretamente relacionadas com mudanças 
no luxo sanguíneo na região frontal do córtex cerebral, a 
qual é responsável pela atenção e função executiva que estão 
deicitárias em pacientes portadores de DA.

Alguns estudos relatam que distúrbio da marcha é um 
sintoma mais aparente em estágios avançados da Doença de 
Alzheimer [27]. Há, no entanto, crescentes evidências de que 
os distúrbios da extremidade inferior também estão presentes 
nas fases mais leves da doença e pode estar relacionada com o 
nível de déicit cognitivo [28]. Cedervall et al. [29] relatam em 
um estudo longitudinal com esta população que a velocidade 
da marcha e o comprimento do passo durante atividades de 
dupla-tarefa deteriorizaram à medida que avançava a DA. 
Em pessoas idosas, a função das extremidades inferiores, por 
exemplo, o andar, envolve a intenção e a integração de in-
formações corticais sensoriais e, portanto, o déicit cognitivo 
também pode prejudicar a deambulação [6,30]. Alternativa-
mente, deiciências de função na extremidade inferior como, 
por exemplo, deiciências de marcha, podem mesmo prever 
o futuro declínio cognitivo e a demência [31]. 

Tem sido sugerido que as diferenças na função das extremi-
dades inferiores em todo o envelhecimento cognitivo podem 
ser explicadas pela atroia de uma rede, incluindo o córtex 
pré-frontal dorsolateral, giro do cíngulo, áreas de associação 
parietal, gânglios da base e lobos temporais, particularmente 
o hipocampo [32], além de mudanças na morfologia sulcal 
e reduções signiicativas na espessura cortical e volume da 
substância branca dos giros [33]. Vários estudos de imagem 
cerebral encontraram apoio para tal rede envolvida em ambas 
as funções: cognição e função dos membros inferiores. Por 
exemplo, um estudo demonstrou através de um sistema infor-
matizado por tomograia computadorizada que o desempenho 
da função motora foi associado à atroia dos lobos temporais 
[32]. Além disso, outro estudo de imagem mostrou uma 
associação entre maior atividade em regiões do cérebro que 
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estão envolvidos em funções cognitivas complexas (área do 
córtex pré-frontal e hipocampo), e aumento da complexidade 
da marcha humana [34].

Outro detalhe importante de ser salientado através destes 
dados é que além da diminuição dos valores cinemáticos do 
GA, o Grupo Controle também apresenta números abaixo 
da normalidade quando comparados com a literatura cien-
tíica [15]. Essas diferenças foram evidentes para cadência, 
velocidade, comprimento do passo e passada, cujos valores 
considerados como normais são, respectivamente, 140 p/
min, 1,37 m/s, 0,72 m e 1,44 m [15]. Tal achado pode ser 
justiicado pelo fator idade, diretamente relacionado com as 
alterações corporais provocadas pelo envelhecimento. Com 
o aumento desta, é comum se detectar uma diminuição da 
massa muscular, força e lexibilidade, assim como um acrésci-
mo na perda de habilidades e funções. Essas alterações podem 
resultar em diiculdades em algumas atividades de vida diária, 
inclusive no que condiz a respeito da marcha [35]. Novaes, 
Mirando e Dourado sugerem que a velocidade da marcha 
e, consequentemente, a cadência declinam com a idade em 
indivíduos com idade superior ou igual a 70 anos quando 
comparados com indivíduos com idades entre 40-59 anos 
[36] e que estes parâmetros podem representar um marcador 
sensível para o declínio cognitivo em idosos [37].

Conclusão

Portanto, ica bastante evidente neste estudo que a Doença 
de Alzheimer afeta diretamente tanto a parte cognitiva como 
motora, causando uma diminuição nos valores espaçotempo-
rais da marcha como a cadência, velocidade, comprimento 
do passo e passada, interferindo diretamente na locomoção 
do indivíduo que apresenta esta patologia. Como principal 
limitação deste estudo, sugere-se o baixo número amostral, 
tornado a análise estatística limitada na sua avaliação.
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Resumo
Objetivo: Determinar a coniabilidade intra e interexaminadores 

das medidas ultrassonográicas do músculo longo do pescoço em 
mulheres com e sem migrânea. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal, avaliando 20 mulheres com idade entre 20 e 24 anos 
(22 ± 2). Foram realizadas duas avaliações ultrassonográicas da 
área de secção transversa (cm2) do músculo longo do pescoço, 
em repouso e em contração com intervalo de uma semana entre 
elas, por dois examinadores cegos. Para análise estatística, foram 
utilizados o coeiciente de correlação intraclasse (ICC) e os limites 
de concordância. Resultados: A coniabilidade intraexaminador do 
grupo com migrânea, em repouso e contração, foi excelente à direita 
e moderada à esquerda; no grupo sem migrânea variou de excelente 
(0,93) no repouso, à pobre (0,35) na contração. A coniabilidade 
interexaminadores foi excelente (ICC > 0,75) à direita e à esquerda, 
no repouso, em ambos os grupos. Na contração, variou de moderada 
(ICC = 0,71), no lado esquerdo no grupo sem migrânea, à excelente 
(ICC > 0,75) nas demais mensurações. Foram observados baixos 
limites de concordância dos intervalos de coniança em todas as 
medidas. Conclusão: Foram observados baixos limites de concor-
dância, de acordo com o intervalo de coniança, na coniabilidade 
das medidas ultrassonográicas do músculo longo do pescoço em 
mulheres com migrânea. 

Palavras-chave: transtornos da enxaqueca, músculos do pescoço, 
ultrassonograia, reprodutibilidade.

Artigo original

Abstract
Objective: To determine intra and inter-rater reliability of 

ultrasonographic measures of the longus colli muscle in women 
with and without migraine. Methods: his is a cross-sectional study 
involving 20 women aged between 20 and 24 years (22 ± 2). Two 
ultrasonographic assessments, conducted one week apart by two 
blind examiners, were made of the cross-sectional area (cm2) of the 
longus colli muscle, at rest and in contraction. Statistical analysis 
used the intraclass correlation coeicient (ICC) and limits of agree-
ment. Results: Intra-rater reliability in the group with migraine, at 
rest and in contraction, was excellent on the right and moderate 
on the left; in the group without migraine it ranged from excellent 
(0.93) at rest to poor (0.35) in contraction. Inter-rater reliability 
was excellent (ICC > 0.75) at rest on the right and left, in both 
groups. In contraction, it ranged from moderate (ICC = 0.71) on 
the left in the group without migraine to excellent (ICC > 0.75) in 
the other measurements. Low limits of agreement were observed for 
the conidence intervals in all the measures. Conclusion: According 
to the conidence interval, low limits of agreement were observed, 
regarding the reliability of ultrasonographic measures of the longus 
colli muscle in women with migraine. 

Key-words: migraine disorders, neck muscles, ultrasonography, 
reliability.
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Introduction

Ultrasonography image processing is a noninvasive 
low-cost method commonly used in clinical practice that 
analyzes muscle dimensions at rest and in contraction [1,2], 
providing support for clinical decisions [3,4]. For this reason, 
this method was used in a number of studies to determine the 
association between the presence of chronic neck pain and 
alterations in dimensions and neck muscle activation [5,6]. 
However, no studies were found until this moment assessing 
the reliability of the data obtained from neck muscles of 
individuals with migraine using this tool.

 In this respect, evidence shows the involvement of peri-
pheral nociceptive stimuli in migraine pathogenesis. Noci-
ceptive sensory stimuli from convergent aferences of a range 
of tissues, including tense and painful muscles in the neck 
region, innervated by cervical nerve roots, could contribute 
to activation of the trigeminovascular inlammatory cascade 
[7,8] and trigger migraine [9]. 

From a biomechanical viewpoint, the deep neck lexor 
muscles, primarily the long muscle of the head and the 
neck, play an important role in stabilizing this segment. 
hus, imbalances between these muscles and supericial neck 
muscles make the spine less stable and more vulnerable to 
other balance forces that act in maintaining posture, thereby 
generating overload in other muscles [10] and consequently 
changes in muscle trophism. 

hus, the development of studies with the inclusion of 
ultrasound evaluation is increasing. Despite the indings, 
and since it is an operator-dependent assessment instrument 
whose results can vary in repeated measures or with a change 
in examiner, it is necessary to assess the intra and inter-rater 
reliability of this resource. herefore, the present study aims 
to determine the intra and inter-rater reliability of ultrasono-
graphic measures of the longus colli muscle in women with 
and without migraine.

Methods

Design and study site

his cross-sectional study was conducted at the Department 
of Physiotherapy of Universidade Federal de Pernambuco, 
between March and December 2013, after approval was 
obtained from the Research and Ethics Committee (CAAE: 
02219412.5.0000.5208). he sample size was not calculated 
because this is a pilot study. All participants gave their informed 
consent, in accordance with resolution 466/12 of the National 
Research Ethics Commission of the Ministry of Health.

Participants

he sample was composed of 20 female students from the 
Physiotherapy Program at Universidade Federal de Pernambuco, 

aged between 20 and 30 years, avoiding the biases related to the 
process of muscle changes resulting from natural biological aging. 
Furthermore, only nulliparous and nulligravida women were in-
cluded in the sample, once the existence of a relationship between 
hormones and the presence of headache is well-established [11]. 
he women were diagnosed by a neurologist, in accordance with 
International Classiication of Headache Disorders, 2nd edition 
criteria (2004) [12], and separated into a migraine and control 
group (women without migraine). 

he migraine group was composed of women with epi-
sodic migraine (less than 15 days per month with headache), 
with the following characteristics: pure migraine (with aura, 
without aura or both), whose pain has pulsed character, unila-
teral location, intensity ranging from moderate severe, lasting 
4-72 hours, that worsens with physical activity and may be 
associated with the presence of nausea, photophobia or both 
and phonophobia. he control group included participants 
diagnosed with other types of headache or had intermittent 
headache attacks over their lifetime that were not associated 
with features of migraine [12].

he following women were excluded: 1) body mass index 
≥ 30, because currently it is assumed obesity as a risk factor 
for triggering migraine attacks [13]; 2) chronic migraine, 
chronic tension headache; chronic neck pain; myopathies; 
ibromyalgia; abnormalities, fractures or history of spinal or 
thoracic surgery; symptomatic herniated disc; rheumatoid 
arthritis; history of spinal cord tumors; 3) score ≥ 15 on the 
Neck disability index whose purpose is to assess the functio-
nality of the cervical region and how much pain this segment 
inluence in carrying out daily activities. heir values range 
from 0 (no disability) to 50 (full disability). Values above 15 
represent moderate disability [14]; 4) score ≥ 36 on the Beck 
depression inventory, instrument whose purpose is to assess 
depressive symptoms in the population, containing 21 items 
with scores ranging from 0 to 3 depending on the intensity 
and maximum score of 63. Values represent ≥ 36 severe de-
pression; 5) score ≥ 30 on the Beck anxiety inventory, that is 
a questionnaire composed of 21 questions related to common 
symptoms of anxiety and a maximum score of 63. Values ≥ 
30 indicate severe anxiety [15]. All questionnaires present 
version adapted and validated for the Brazilian population. 

Procedures

Two examiners (1 and 2), blind to the diagnosis of headache, 
conducted ultrasonographic assessment of the longus colli mus-
cle. During data collection participants could not be menstrua-
ting or using medication such as muscle relaxants, painkillers or 
anti-inlammatories, in the 48 hours before the exam.

Ultrasonographic assessment

An Aloka 1500 ultrasound system with a 7.5 MHz linear 
transducer was used. Images of the longus colli muscle were 
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obtained bilaterally, applying a gel between the transducer 
and the skin. he transducer was positioned longitudinally 
in the anterior region of the neck, parallel to the trachea, ap-
proximately 5 centimeters from the midline and at the C5-C6 
level [10], a position in which there is no overlap between the 
longus colli and long head muscles [16]. In the ultrasonogra-
phy image the longus colli muscle is bordered inferiorly and 
medially by the vertebral body, laterally by the carotid artery, 
and superiorly by the retropharyngeal space [10]. 

Ultrasonography was performed with the participant in 
dorsal decubitus, knees lexed, arms alongside the body and 
head positioned on the midline [6]. he B-mode was used 
to capture and measure the cross-sectional area (in cm2), 
considered the greatest distance between the inner edge of 
muscle extremities, without including facial contours in the 
measure [10]. 

Subjects were assessed by examiners 1 and 2, trained 
under the same protocol and ultrasonographic measuring 
techniques. For the inter- rater reliability study, three me-
asures of the cross-sectional area were obtained bilaterally, 
during rest and muscle contraction, by examiner 1. Twenty 
minutes after conclusion of the test, examiner 2 repeated the 
same procedure. For the intra- rater reliability study, examiner 
1 conducted a second assessment one week later, following 
the same protocol, in order to decrease the possibility of data 
memorization.

Data processing and analysis

Using the SPSS Statistics Program, the Anova test was 
applied at a 95% conidence level (p < 0.05). Analysis of inter 
and intra-rater reliability was carried out using the intraclass 
correlation coeicient (ICC). Values below 0.4 suggest poor 
reproducibility, between 0.4 and 0.75 moderate reproducibi-
lity and above 0.75 excellent reproducibility [17]. Inter and 
intra-rater error was obtained by the Bland Altman method, 
using the SigmaPlot program and limits of agreement. 

Results

In accordance with diagnosis of headache, 12 participants 
were assigned to the migraine group, 10 of whom sufered 
from migraine without aura, one from migraine with aura and 
another from migraine without aura and tension headache. 
he control group was composed of women with episodic 
tension headache (n = 4) and without primary headache (n = 
4). he characteristics of the study population are presented 
in Table I. 

Table II shows that the dimensions of the longus colli 
muscle did not difer between groups (p > 0.05). 

 Table III shows the intra-rater reliability of the longus 
colli muscle at rest and in contraction in the groups with 
and without migraine. Excellent reliability (ICC > 0.75) was 

Table I - Characteristics of participants.

Variables Groups (M ± SD/ IC) p*
Migraine (n = 12) Control group (n = 8)

Age (years) 22 ± 1 (21.43-23.57) 22 ± 2 (20.83-24.17) 1.0
Height (m) 1.63 ± 0.06 (1.59-1.67) 1.63 ± 0.03 (1.60-1.65) 0.302
Weight (kg) 63 ± 8.31 (57.52-68.09) 58.7 ± 8.66 (51.47-65.95) 0.921
BMI 23.6 ± 3.5 (21.30-25.8) 22 ± 3.49 (19.12-24.97) 0.358

*Anova. M ± SD/ IC (mean ± standard deviation/confidence interval); m (meters); kg (kilograms); BMI (Body mass index). 

Table II - Intergroup analysis of the cross-sectional area of the longus colli muscle during rest and contraction. 

Longus colli muscle
            Left                                                 Right 

Groups Groups

Measure
Migraine
(n = 12)

Control 
(n = 8)

p* Migraine 
(n = 12)

Control 
(n = 8)

p*

Examiner 1
CSA rest

0.52 ± 0.13 
(0.43-0.61)

0.52 ± 0.11 
(0.42-0.62)

0.956
0.54 ± 0.16 
(0.44-0.63)

0.55 ± 0.14
(0.43-0.67)

0.851

CSA contrac-
tion

0.43 ± 0.13
(0.34-0.52)

0.43 ± 0.09 
(0.36-0.51)

0.976
0.44 ± 0.15
(0.34-0.54)

0.47 ± 0.11
(0.37-0.57)

0.642

Examiner 2
CSA rest

0.45 ± 0.16 
(0.35-0.56)

0.49 ± 0.14 
(0.36-0.61)

0.657
0.48 ± 0.21
(0.34-0.62)

0.55 ± 0.10
(0.46-0.63)

0.444

CSA contrac-
tion

0.46 ± 0.14 
(0.36-0.55)

0.48 ± 0.14 
(0.35-0.61)

0.738
0.45 ± 0.16
(0.33-0.57)

0.51 ± 0.13 
(0.40-0.62)

0.440

*Anova. Data are expressed as M±SD/ IC (mean± standard deviation/ confidence interval); CSA (cross sectional area - cm²).
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observed for the right cross-sectional section, at rest and in 
contraction, in both groups. he left side exhibited moderate 
reliability in the migraine group. In the group without mi-
graine, reliability was weak during contraction (ICC = 0.35) 
and excellent at rest (ICC = 0.93).

he results of inter-rater reliability are described in Table 
IV. At rest, reliability was excellent on the right and left, in 
both groups (ICC > 0.75). However, during contraction 
reliability was moderate (ICC = 0.71) on the left side in the 
group without migraine and excellent for the other measures. 

he results of intra and inter-rater reliability are described 
in tables III and IV. Low levels of agreement were observed 
in both analyses. 

Table III - Intra-rater reliability of the longus colli muscle cross-

-sectional area in women with and without migraine.

Table IV - Inter-rater reliability of the longus colli muscle cross-

-sectional area in women with and without migraine.

Discussion

In this study, the intraclass correlation coeicient was 
adequate, ranging from moderate to high. On the other hand, 
the conidence intervals showed lower limits of agreement, 

based on the Bland-Altman analysis. However, there is a lack 
of studies evaluating a priori what are the limits that could 
be interpreted as acceptable.

he diferent methodologies used in the ultrasound evalu-
ation of the cervical muscles make comparisons between the 
studies limited. Many of them do not present the agreement 
analysis values, only evaluating the intraclass correlation 
coeicient [18]. One study [5], evaluating patients with 
chronic neck pain, corroborates our indings related to the 
ICC analysis of the cross-sectional area of the longus colli 
muscle at rest (ICC in our study: 0.68 to 0, 93). he results 
of this study [5] showed the ICC values ranging from 0.76 
to 0.93, indicating excellent reproducibility. 

On the other hand, in our study the results of the limits 
of agreement analysis were smaller. Similar indings were 
observed when assessing the reliability and validity of ultra-
sonographic measurements of the cross-sectional area of the 
long neck muscle in healthy volunteers [16].

Given that it is an operator-dependent assessment, ul-
trasonography is subject to bias, which may be one of the 
reasons for the low limits of agreement observed in this study, 
especially inter-rater agreement. hese biases include equip-
ment resolution, examiner training, accurate identiication of 
anatomic sites [1,19], levels of participant adiposity [20] and 
a number of individual factors that can inluence the accuracy 

Table III - Intra-rater reliability of the longus colli muscle cross-sectional area in women with and without migraine.

Rest Contraction
Groups Measure ICC Limits of agreement (CI 95%) ICC Limits of agreement (CI 95%)

Lower Upper Lower Upper
Migraine CSA R 0.78 -0.19 (-0.294 to 

-0.086)
0.175 (0.071 to 

0.279)
0.79 -0.182 (-0.284 to 

-0.080)
0.177 (0.075 to 

0.279)
CSA L 0.68 -0.173 (-0.282 to 

-0.065)
0.207 (0.096 to 

0.315)
0.53 -0.223 (-0.344 to 

-0.102)
0.201 (0.081 to 

0.322)

Control CSA R 0.83 -0.177 (-0.291 to 
-0.063)

0.119 (0.006 to 
0.233)

0.83 -0.138 (-0.216 to 
-0.061)

0.063 (-0.013 to 
0.141)

CSA L 0.93 -0.093 (-0.147 to 
-0.039) 

0.048 (-0.005 to 
0.102)

0.35 -0.368 (-0.698 to 
-0.039)

0.493 (0.164 to 
0.823)

ICC (Intraclass correlation); CI 95% (confidence interval 95%); CSA (cross-sectional area - cm²); R (right); L (left).

Table IV - Inter-rater reliability of the longus colli muscle cross-sectional area in women with and without migraine.

Rest Contraction
Groups Measures ICC Limits of agreement (CI 95%) ICC Limits of agreement (CI 95%)

Lower Upper Lower Upper
Migraine CSA R 0.78 -0.282 (-0.411 to 

-0.152)
0.173 (0.044 to 

0.303)
0,81 -0.206 (-0.329 to 

-0.083)
0.224 (0.102 to 

0.347)
CSA L 0.78 -0.239 (-0,328 to 

-0.137)
0.104 (0.008 to 

0.200)
0,89 -0.1(-0.172 to 

-0.028)
0.152 (0.080 to 

0.224)
Control CSA R 0.86 -0.141 (-0.247 to 

-0.035)
0.136 (0.030 to 

0.242)
0,90 -0.043 (-0.106 to 

0.020)
0.123 (0.059 to 

0.186)
CSA L 0.77 -0.203 (-0.319 to 

-0.043)
0.133 (0.166 to 

0.442)
0,71 -0.129 (-0.264 to 

0.005)
0.224 (0.889 to 

0.359)
ICC (Intraclass correlation); CI 95% (confidence interval 95%); CSA (cross-sectional area - cm²); R (right); L (left).
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of the measures, such as adequate muscle relaxation [19].
Due to the complexity in obtaining ultrasonographic 

images, even though the examiners received identical training 
to apply the test, the fact that they were not specialists in 
image diagnosis may have contributed to the low limits of 
agreement. It is probable that the reliability of the measures 
potentially improves with the continuous practice of the 
evaluators [4]. Furthermore, since it has been found that 
intra-rater reliability is greater than inter-rater reliability, it 
is likely that examiners will agree more with their own data 
in a same procedure than with those of other examiners [21].

Another factor that could explain the low levels of intra-
-rater reliability agreement in this study is participant stability. 
To control this bias, during data collection subjects could not 
be menstruating or using medication that might interfere in 
their mobility or the state of tension in the cervical region. 
Nevertheless, after a one-week interval between the two tests, 
factors such as the presence of pre-menstrual tension and acute 
neck pain may have inluenced the stability of participants 
and consequently the diferent muscle measures. 

On the other hand, a comparison between our indings 
and those of another study [10] shows the use of reliability 
analysis without including limits of agreement or calculating 
the reliability limits for the limits of agreement. Moreover, 
a number of current studies report results based on statisti-
cal signiicance, providing limited information on clinical 
relevance [22]. his may represent a bias, since it forces a 
correlation which might in fact not be true [23].

In addition, the diferences in limits of agreement should 
be assessed clinically [24,25]. A number of authors suggest 
that an acceptable diference be established before the study 
[26]. In this respect, despite the wide variation in limits 
of agreement, to date there are no studies establishing a 
minimum important diference in neck muscle dimensions 
in subjects with migraines and their healthy counterparts. 

In the present study, the sample was composed of young 
adult women with primary headache, while other studies 
analyzed older women (30 ± 6 years) diagnosed with chronic 
neck pain. It is known that after the age of 30 years there 
may be a progressive reduction in the cross-sectional area of 
the muscle [27-29] as a result of the aging process. Further-
more, chronic neck pain may be accompanied by muscular 
atrophy [30,31], possibly explaining the diferences between 
the indings of our study and suggesting greater correlation 
between alterations in neck muscles and the process of pain 
chroniication, as occurs in the aging process or in condi-
tions such as chronic migraine and chronic neck pain, than 
in headache pathogenesis.

One of the aims of a rapid assessment, harmless and inex-
pensive, such as ultrasound, is the clinical applicability. hus, 
our contribution is the use of ultrasonography in the clinical 
examination of neck muscles, guiding physiotherapeutic 
interventions in patients with headache. he study shows 
the importance of determining a priori the magnitude of 

changes outside the limits of the variability of measurement 
from the neck muscle in women with migraine. It also reveals 
the need to establish the minimum signiicant diference in 
neck muscles dimensions in individuals with and without mi-
graine. Furthermore, this is a pioneering study that analyzed 
the reliability of ultrasonographic measures of neck muscles 
in individuals sufering from migraine, including the limits 
of agreement.

his study has some limitations. Due to the necessity to 
control some factors that could inluence participant stability 
and, consequently, muscle changes during the retest, it was not 
possible to get a sample with larger and more homogeneous 
distribution between groups. he irregular distribution of 
the sample between groups was due to diiculty in forming 
the control group based on the criteria established in our me-
thodology. Added to this, because it is a pilot study analyzes 
interpretations are more restricted. 

Conclusion

Low levels of agreement were observed in relation to inter 
and intra-rater reliability of ultrasonographic measures of the 
longus colli muscle in women with and without migraine. 
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Resumo
Introdução: A Qualidade de Vida (QV) está relacionada a 

interações de aspectos físico, psicológico, social e ambiental do ser 
humano. Com o aumento da expectativa de vida em todo o mundo, 
surgiu a necessidade de se desenvolver estratégias para manutenção 
da QV durante o envelhecimento. Os exergames têm sido conside-
rados uma possibilidade de intervenção lúdica para manutenção e 
melhora da QV em todas as idades. Objetivo: Avaliar a inluência de 
exergames que utilizam o Kinect sobre a QV de idosos sedentários. 
Métodos: Seis idosos (n = 2M; n = 4F; 64,83 ± 4,07 anos) partici-
param de 2 sessões semanais de 30 min de atividade de jogos com 
Kinect durante seis meses. A versão curta do questionário World 
Health Organization Quality of Life (WHOQOL) foi aplicada pré 
e pós-intervenção. Resultados: Tanto a QV Geral quanto o Domínio 
Ambiental melhoraram signiicativamente após a intervenção (67,72 
± 10,95 vs. 70,82 ± 9,10, p = 0,01; 55,38 ± 3,50 vs. 64,06 ± 6,47, 
p = 0,02) respectivamente. Já os domínios Físico e Psicológico não 
apresentaram alteração signiicativa após a intervenção (67,26 ± 
19,35 vs. 72,02 ± 15,87, p = 0,45; 70,13 ± 22,42 vs. 73,61 ± 7,75, 
p = 0,69) respectivamente. Conclusão: A intervenção com jogos de 
videogame ativo com Kinect interferiu positivamente na QV geral 
e no domínio ambiental dos idosos participantes do estudo.

Palavras-chave: qualidade de vida, idoso, exergames.

Artigo original

Abstract
Introduction: he Quality of Life (QoL) is related to interactions 

of diferent aspects of human life, such as physical, psychological, 
social and environmental. With increasing life expectancy world-
wide, also came the need to seek ways to QoL maintenance during 
aging. Exergames represent a possibility of playful intervention 
for maintenance and improvement of QoL in all ages. Purpose: To 
evaluate the inluence of exergames using Kinect on QoL of sed-
entary elderly. Methods: Six elderly (n = 2M; n = 4F; 64.83 ± 4.07 
years) participated in two weekly sessions of 30 minutes of game 
activity with Kinect for six months. he short version of the World 
Health Organization Quality of Life questionnaire (WHOQoL) 
was applied pre and post intervention. Results: Both the general 
QoL and the environmental domain improved signiicantly after 
the intervention (67.72 ± 10.95 vs. 70.82 ± 9.10, p = 0.01; 55.38 
± 3.50 vs. 64.06 ± 6.47, p = 0.02) respectively. As for the physical 
and psychological domains showed no signiicant change (67.26 ± 
19.35 vs. 72.02 ± 15.87, p = 0.45; 70.13 ± 22.42 vs. 73.61 ± 7.75, 
p = 0.69) respectively. Conclusion: he intervention with Kinect 
video games had a positive inluence on the general quality of life 
in general and in the ambient domain of the elderly participants.

Key-words: quality of life, aged, exergames.

Recebido em 9 de março de 2017; aceito em 24 de maio de 2017. 
Endereço para correspondência: Pierre Soares Brandão, Laboratório de Apoio a Instrumentalização Cientíica, Centro Universitário Luterano de 
Palmas (TO), Av. Teotônio Segurado, 1501 Sul 77019-900 Palmas TO, E-mail: pierrebrandao@gmail.com; Ivo Vieira de Sousa Neto: ivoneto04@
hotmail.com; Suliane Beatriz Raube: suliane.edisica@gmail.com; Ruam Pedro Francisco de Assis Pimente: ruampimentel@gmail.com; Michelle Sales 
Zukowski: mizukowski@gmail.com, Fabiano Fagundes: thilfa@gmail.com; Carmen Silvia Grubert Campbell: campbellcsg@gmail.com



237Fisioterapia Brasil - Ano 2017 - Volume 18 - Número 3

Introdução

A Atividade Física (AF) tem se mostrado uma importante 
ferramenta para manutenção da qualidade de vida (QV), 
independência funcional e autonomia de idosos, além de con-
tribuir positivamente com aspectos psíquicos como memória 
e cognição [1] e sociais como participação, socialização e su-
porte social [2]. A recomendação de AF para idosos é de, no 
mínimo, 150 minutos semanais de AF moderada para obter 
benefícios perceptíveis para a saúde [3]. Todavia, não basta 
oportunizar quaisquer tipos de AF, pois estudos [4-6] apontam 
que o gosto pela atividade é um fator que muito inluencia a 
adesão e permanência de idosos em programas de AF.

A nova tecnologia de jogos, baseada na Interface Natu-
ral ao Usuário (INU), oportunizou o desenvolvimento dos 
chamados Exergames (EXGs), que combinam jogos de vi-
deogame com AF, deixando o exercício mais lúdico [7]. Esta 
nova metodologia tem se mostrado uma opção interessante 
no combate ao sedentarismo [8] e podem ter impacto positivo 
sobre a adesão e a permanência de idosos em programas de 
AF [9].

Tanto a Fisioterapia quanto a Educação Física têm uti-
lizado os EXGs com diferentes objetivos [10-12], e o uso 
desse tipo de jogo entre idosos contribui para a melhora do 
funcionamento sensorial e autonomia, bem como da QV em 
geral, como redução da depressão e ansiedade após 10 sessões 
de jogos ativos [13]. No entanto, apesar da existência de in-
vestigações na área, poucos estudos são crônicos e um número 
ainda menor se destina a avaliar a inluência dos EXGs sobre 
os distintos domínios da QV em idosos brasileiros.

Diante do exposto, o presente estudo analisou a inluência 
de um programa de seis meses de EXGs sobre a QV de idosos 
saudáveis sedentários. A hipótese inicial é que duas sessões 
semanais de 30 min durante seis meses promoverão melhoras 
nos diversos domínios da qualidade de vida dos idosos.

Material e métodos

Participaram da pesquisa seis idosos do grupo de convi-
vência de um hospital público da cidade de Palmas/TO. O 
grupo de convivência era composto por 64 idosos de ambos 
os sexos em diferentes condições de saúde, sendo a maioria 
hipertensa e alguns saudáveis, porém sedentários. Treze ido-
sos atenderam aos critérios de inclusão para participação do 
estudo conforme seguem: ser isicamente independente, não 
possuir pontuação igual ou inferior a 5 em qualquer item do 
questionário de Medida de Independência Funcional (MIF) 
[14], estar isicamente inativo conforme relato dos próprios 
participantes, aceitar participar do estudo mediante assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
não obter pontuação negativa no Questionário da Associação 
Americana do Coração e do Colégio Americano de Medicina 
do Esporte (AHA/ACSM Questionnaire) para Estratiicação 
Pré-participação em Programas de Atividades Físicas [15], no 

Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) [16], 
e não fazer uso de medicamento que pudesse interferir nos 
resultados do estudo. Os questionários acima mencionados 
foram aplicados durante o recrutamento.

O protocolo de pesquisa foi submetido à avaliação pelo 
Comitê de Ética do Centro Universitário Luterano de Palmas 
– TO (CEULP), tendo sido aprovado em 15/12/2012 com 
número CAAE 10861612.2.0000.5516.

O estudo foi composto por quatro etapas, conforme 
apresentado na Figura 1. Na primeira etapa foi realizado o 
recrutamento dos participantes através da realização de uma 
palestra para se explicar o que é a tecnologia dos EXGs, bem 
como sobre a proposta da pesquisa, detalhes dos procedimen-
tos, processo de participação, riscos, possíveis incômodos e 
desconfortos e os benefícios relacionados à participação no 
estudo. Ao inal da palestra foi feito um convite formal para 
participação no estudo, disponibilização do TCLE e triagem 
com aplicação dos questionários AHA/ACSM, PAR-Q e MIF.

Figura 1 - Fluxograma do desenho experimental. 

A segunda etapa consistiu em coleta dos dados pessoais, 
medidas antropométricas e aplicação da versão curta do 
questionário World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL) [17], que avalia a QV. A terceira etapa consistiu 
na intervenção de EXG, que foi dividida em três meses de 
Sessões Livres e três meses de Sessões Protocolo. A quarta etapa 
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consistiu em uma reavaliação das medidas antropométricas 
e do questionário de QV. A Figura 2 ilustra as três últimas 
etapas do desenho experimental.

EXG = Exergame; WHOQOL-Abr = versão abreviada do questionário 

World Health Organization Quality of Life.

Figura 2 - Três últimas etapas do desenho experimental.

Para observar possíveis benefícios dos EXGs sobre variáveis 
físicas que possam impactar na QV, tais como alteração na 
composição corporal e no risco cardiovascular, realizou-se 
avaliação antropométrica com mensuração da estatura, massa 
corporal, circunferências da cintura e do quadril e o cálculo 
do índice de massa corporal (IMC) e da relação cintura 
quadril (RCQ).

A medida da massa corporal foi realizada com o voluntá-
rio descalço, com roupas leves, utilizando-se balança digital 
(2098 PP, Toledo, São Bernardo do Campo, SP, Brasil) com 
capacidade de 150kg e precisão de 100 g. A estatura foi 
medida por um estadiômetro de parede (Sanny, São Paulo, 
Brasil), com capacidade de 2.200 mm e precisão de 1 mm. 
O índice de massa corporal foi calculado pelo peso corporal 
(kg) dividido pela altura ao quadrado (m2). Os equipamentos 
foram calibrados no início e ao inal de cada dia de avaliação.

As circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ) 
foram aferidas utilizando-se uma ita métrica inelástica (Sanny, 
São Paulo, Brasil), dividida em centímetros e milímetros e 
seguindo a descrição de Resende et al. [18].

Utilizou-se o questionário WHOQOL-abreviado para 
avaliação da QV. Este instrumento avalia quatro domínios 
relacionados à QV, tais como domínios físico, psicológico, 
social e ambiental, além da avaliação da QV geral [19].

O questionário foi aplicado no momento pré-intervenção, 
anteriormente à semana de familiarização para evitar interfe-
rência desta última no resultado dos testes. A reavaliação no 
período pós-intervenção foi realizada no primeiro dia subse-
quente a última sessão do período de intervenção. Nos dois 
momentos o questionário foi aplicado de forma individual e 
oralmente pelo mesmo examinador, após aplicação do teste 
seguindo-se as devidas orientações e recomendações [19].

A frequência semanal das sessões foi dialogada com os 
idosos e deiniu-se que seriam realizadas nos mesmos dias dos 
encontros do grupo de convivência no hospital, de maneira a 
substituir tal participação, ao mesmo tempo em que se excluiu 
a possível interferência que a continuidade da participação 

dos idosos no grupo de convivência poderia exercer sobre os 
resultados.

Os idosos tiveram uma semana de familiarização com o 
console e os jogos. Esse período foi destinado à aprendiza-
gem da navegação nos menus de seleção utilizando tanto o 
controle, quanto o Kinect para utilização dos recursos do 
dispositivo com liberdade e autonomia. Nesse período o 
papel dos pesquisadores limitou-se a ligar o console no início 
da sessão, fornecer orientações sobre a navegação no menu 
quando solicitados e a desligá-lo ao inal da sessão.

Após o período de familiarização, foram realizadas duas 
sessões individualizadas por semana, com duração de 30 
minutos cada, no período vespertino, totalizando em média 
30 sessões para cada participante. Durante os primeiros três 
meses foram aplicadas as sessões livres nas quais cada idoso 
escolhia os minijogos de seu interesse do KinectTM Sports ou 
KinectTM Adventures, com objetivo de promover a aderência 
dos participantes às atividades. Já nos últimos três meses foram 
aplicadas as sessões protocolo de jogos que incluiu minijogos 
do KinectTM Sports na seguinte sequência padrão em todas 
as sessões: 5min de Futebol, 5min de Tênis de mesa, 5min de 
Atletismo (alternando lançamento de dardo e corrida), 5min 
de Boliche, 5min de Boxe e 5min de Atletismo (alternando 
lançamento de dardo e corrida). Cabe ressaltar que as sessões 
livres e as sessões protocolo só foram diferentes quanto à 
sequência dos jogos, sendo as sessões livres realizadas com a 
sequência escolhida pelos próprios idosos, mantendo o volume 
total de 30min de duração.

Os idosos receberam a recomendação de manter o esforço 
na faixa de intensidade moderada, entre 64 a 76% [20] da 
Frequência Cardíaca Máxima (FC

Máx
) prevista para idade 

de acordo com Tanaka et al. [21] (208 - (0,7 x idade)) e 
acompanhada através da frequência cardíaca (FC) veriicada 
por frequencímetro de pulso (Polar, modelo F5, Finlândia), 
entretanto os participantes permaneceram entre 49 a 63% da 
FC

Máx
, sendo esta intensidade considerada leve por Bouchard 

et al. [20].
Os idosos apresentavam-se motivados para as atividades, 

incluindo os três idosos que optaram por mudar de atividade, 
os quais relataram gostar das atividades de jogos, mas terem 
maior interesse nas aulas de computação. Foram incluídos 
na amostra apenas os idosos que tiveram no mínimo 75% 
de participação. 

Os resultados são apresentados por meio da estatística 
descritiva (média, desvio padrão e intervalo de coniança 
95%). Depois de avaliada a normalidade dos dados por 
meio do teste de Shapiro-Wilk, foi utilizado o teste t pareado 
bicaudal para comparações do peril antropométrico e quali-
dade de vida entre os momentos pré e pós-intervenção. Para 
todas as análises estatísticas o Software Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS, Inc., v. 20.0; IBM Corporation, 
Somers, NY, USA) foi utilizado, adotando-se um nível de 
signiicância de p ≤ 0,05.
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Resultados

Os seis idosos (n = 4F; n = 2M) que concluíram o proto-
colo de pesquisa apresentaram média de idade de 64,83 ± 4,07 
anos. A tabela I apresenta as características antropométricas da 
amostra nos momentos pré e pós-intervenção, cuja diferença 
não foi observada.

Todos os idosos eram aposentados. A amostra foi com-
posta por apenas um idoso casado e os demais eram viúvos; 
uma idosa era aposentada e trabalhava na confecção de arte-
sanato; uma idosa possuía ensino médio completo enquanto 
os demais possuíam ensino fundamental incompleto. No 
decorrer dos meses de estudo, apenas 6 idosos (n = 4F; n = 
2M) concluíram todas as etapas da pesquisa. Os motivos para 
não conclusão do protocolo pelos outros sete participantes 
variaram entre: mudança de cidade, de domicílio e/ou viagem 
(3 idosas), problemas de saúde que inviabilizaram a partici-
pação no estudo (1 idoso) e mudança de opção para realizar 
outra atividade disponibilizada pelo grupo de pesquisa como 
aulas de computação (2 idosos e 1 idosa). 

A intervenção contribuiu para melhora signiicativa 
(p = 0,01) da qualidade de vida geral (QV Geral) quando 
comparados os momentos pré e pós-intervenção (67,72 ± 
10,95 vs 70,82 ± 9,10 respectivamente) (Tabela II). Pode-se 
observar que o domínio ambiental da QV também sofreu 
inluência signiicativa da intervenção (55,38 ± 3,50 vs 
64,06 ± 6,47, p = 0,02). Os demais domínios social, físico e 
psicológico não apresentaram diferença signiicativa (77,77 
± 6,80 vs 73,61 ± 16,17, p = 0,56; 67,26 ± 19,35 vs 72,02 
± 15,87, p = 0,44; e 70,13 ± 22,42 vs 73,61 ± 7,75, p = 
0,69) respectivamente.

Discussão

Ao compararmos os idosos com eles mesmos, os resultados 
sugerem que duas sessões semanais de EXGs durante seis meses 
contribuíram para a melhora da qualidade de vida geral e do 
domínio ambiental em idosos. Entretanto, não foram observadas 
diferenças estatisticamente signiicativas em relação ao domínio 
físico, psicológico e social isoladamente.

Para nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo que 
avaliou o efeito de EXGs com Microsoft Kinect sobre diversos 
domínios da QV. Em estudos prévios com outros dispositivos de 
EXG também não foram observadas diferenças signiicativas no 
domínio físico, psicológico e social isolados.

A ausência de alterações signiicativas no domínio físico (Ta-
bela II) é acompanhada pela ausência de alterações nas variáveis 
antropométricas (Tabela I). O domínio físico compõe aspectos 
de percepção de dor e desconforto, energia e fadiga, sono e 
repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência 
de medicação ou de tratamentos e capacidade de trabalho [19]. 
A intervenção não promoveu alterações neste domínio talvez 
pela intensidade, duração e frequência semanal do esforço físico 
durante o EXGs.

Embora a recomendação para esta população seja de 150 
min semanais de AF com intensidade moderada [3], isso não 
foi possível de ser realizado em virtude do nível de sedentarismo 
dos idosos, da logística (de recursos materiais e humanos) para 
execução das coletas de dados junto aos idosos, bem como da 
própria disponibilidade de tempo dos idosos em participar das 
intervenções. Assim, a faixa de frequência cardíaca que os parti-
cipantes permaneceram durante os jogos foi entre 49 e 63% da 
FC

Máx
, considerada uma intensidade leve, mas de acordo com 

outros estudos [22-24] realizados em jogos do KinectTM Sports.

Tabela I - Valores médios (± DP) do peril antropométrico dos idosos no momento pré e pós-intervenção.

Pré Pós ∆Pós-Pré IC (95%) t p

Massa corporal (kg) 68,51 ± 7,71 68,63 ± 7,67 0,11 -0,46; 0,23 -0,66 0,42

IMC (kg/m²) 29,41 ± 2,82 29,46 ± 2,78 0,05 -0,17; 0,07 -1,00 0,36

CC 96,08 ± 6.12 96,05 ± 5.08 -0,03 -0,19; 0,26 0,37 0,72

CQ 104,91 ± 5,33 104,98 ± 5,05 0,07 -0,57; 0,43 -0,34 0,74

RCQ 0,91 ± 0,04 0,91 ± 0,04 0,00 0,00 0,00 0,21
DP = Desvio padrão; ∆Pós-Pré = Diferença entre as médias Pós e Pré; IC = Intervalo de confiança; t = estatística do teste t pareado bicaudal; IMC = 

Índice de massa corporal; CC = Circunferência da cintura; CQ = Circunferência do quadril; RCQ = Relação cintura e quadril.

Tabela II - Valores médios (± DP) dos diferentes domínios da qualidade de vida (QV) e da qualidade de vida geral dos idosos no momento 

pré e pós-intervenção.

Pré Pós ∆Pós-Pré IC (95%) t p
Domínio Físico 67,26 ± 19,35 72,02 ± 15,87 4,76 -19,50; 9,97 -0,83 0,44
Domínio Psicológico 70,13 ± 22,42 73,61 ± 7,75 3,47 -24,78; 17,84 -0,41 0,69
Domínio Social 77,77 ± 6,80 73,61 ± 16,17 -4,16 -13,10; 21,43 0,62 0,56
Domínio Ambiental 55,38 ± 3,50 64,06 ± 6,47 8,68 -15,04; -2,32 -3,51 0,02‡
QV geral 67,72 ± 10,95 70,82 ± 9,10 3,10 -5,11; -1,08 -3,94 0,01†

DP: = Desvio padrão; ∆Pós-Pré = Diferença entre as médias Pós e Pré; IC = Intervalo de confiança; t = estatística do teste t pareado bicaudal; ‡ p < 

0,05 em relação ao momento pré-intervenção; † p = 0,01 em relação ao momento pré-intervenção.
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Os resultados observados no presente estudo estão em con-
sonância aos achados por Sposito et al. [25], que não observaram 
diferenças signiicativas na capacidade funcional, equilíbrio e QV 
geral em idosas após nove sessões de 50 min durante três semanas 
com Nintendo Wii, embora tenham veriicado aumento nos 
scores do equilíbrio e dos aspectos físicos da QV.

Em contraste, estudo conduzido por Domingos [13] reportou 
que 10 sessões de 80 minutos de jogos ativos contribuíram para a 
melhora do funcionamento sensorial, autonomia e percepção da 
QV em idosos. Porém esses achados utilizaram diferentes dispo-
sitivos, jogos e duração de sessões, o que diiculta as comparações 
com o presente estudo.

Vernadakis et al. [26] demonstraram que a incorporação de 
EXGs na vida diária pode auxiliar crianças e adultos a alcançarem 
níveis recomendados de habilidades motoras fundamentais e 
exercerem impacto positivo na participação em AF tradicionais. 
Porém, estes aspectos ainda precisam ser investigados na popu-
lação idosa.

Já o domínio psicológico, composto por sentimentos posi-
tivos; pensar, aprender, memória e concentração; autoestima; 
imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; e espiritu-
alidade/religião/crenças pessoais [19], de modo que a diferença 
observada neste domínio possa estar relacionada a mais de uma 
destas variáveis.

De acordo com Araújo et al. [27], os EXGs geram aprendi-
zagem das regras do jogo, dos movimentos corpóreos necessários 
para jogá-lo e desenvolve a capacidade de planejamento e organiza-
ção, utilizada em outras situações cotidianas. O aprender envolve 
a associação de novas informações à memória [28] permitindo 
que as informações vividas a qualquer momento sejam evocadas 
quando necessário [29]. Neste sentido, o uso de EXGs exige que 
os idosos exercitem suas memórias para interagirem com os jogos, 
de maneira que a percepção do aprendizado pode contribuir para o 
domínio psicológico através da melhora da autoestima e do estado 
de humor [30,31]. Além disso, a atenção necessária durante o jogo 
pode despertar a percepção de melhora nos aspectos cognitivos 
(atenção, memória, raciocínio, concentração) [30], com impacto 
no domínio psicológico, porém, estas variáveis não foram avaliadas 
em separado neste estudo.

Com relação ao domínio social (relações pessoais e o suporte 
social) não foi observada diferença signiicativa após a interven-
ção. Esse resultado pode estar relacionado à intervenção ter sido 
aplicada individualmente em cada participante e os intervalos de 
trinta minutos entre as sessões para preparação dos equipamentos 
e da sala para a sessão seguinte não permitiram que os idosos esta-
belecessem relações sociais entre eles. Acreditava-se que os EXGs 
aplicados nesse estudo poderiam exercer efeito positivo sobre o 
domínio social, visto que as melhoras da capacidade física e da 
independência poderiam resultar em melhor aproveitamento das 
oportunidades de convívio em sociedade, porém a metodologia 
empregada na intervenção não promoveu alteração neste domínio.

Embora o domínio social tenha o menor impacto sobre a QV 
geral dentre os quatro domínios [32], deve-se considerar a intera-
ção deste com aspectos de outros domínios, como por exemplo, 

oportunidades de recreação e lazer do domínio ambiental, cujos 
resultados foram positivos nesse estudo.

A adesão e permanência dos idosos em programas de AF, sejam 
esses com ou sem EXGs, é um grande desaio a ser superado. Em 
se tratando de participação de idosos em pesquisa cientíica, Wi-
tham e McMurdo [33] destacam que, embora os idosos tenham 
interesse em participar de estudos cientíicos por altruísmo ou 
por interesses pessoais, muitos terminam sendo eliminados pela 
presença de comorbidades e fragilidades. Isto pode ser observado 
na fase de recrutamento do presente estudo, em que dos 64 idosos 
interessados em participar, apenas 13 atenderam aos critérios de 
inclusão; desses, 7 interromperam a participação no estudo.

Embora as aulas de computação e o programa de EXGs 
desenvolvam diferentes aspectos da QV, e que os EXGs possam 
intervir num maior número de variáveis de diferentes domínios da 
QV, o interesse dos idosos por estas atividades pode reletir a busca 
desta população pela inclusão e participação nas novas dinâmicas 
sociais. Segundo Cardoso et al. [34] os idosos buscam aprender 
sobre informática com objetivo de socialização e interação.

O interesse dos idosos pela prática de EXGs, quando relaciona-
dos com uma prática de AF que envolve tecnologia e participação 
em novas dinâmicas sociais, poderá ser o diferencial desta modali-
dade, visto que os demais aspectos relacionados à motivação não 
parecem diferentes daqueles relacionados aos de AF tradicionais, 
tais como: a saúde, o prazer pela prática e a sociabilidade [4,5], o 
apoio à prática por parte de parentes e/ou amigos e a proximidade 
do local de moradia do local da prática [4].

Algumas limitações metodológicas do presente estudo devem 
ser destacadas, como por exemplo: o reduzido tamanho da amos-
tra, a ausência de grupo controle, estando este fator relacionado 
tanto ao rigor dos critérios de exclusão quanto à perda amostral 
durante o processo de coleta de dados. Outra limitação foi a 
duração da intervenção e a frequência semanal, bem como as AF 
realizadas e intensidade do exercício. Tais sugestões de alteração do 
tempo de prática podem contribuir para uma melhora signiicativa 
nos distintos domínios.

Os EXGs com Kinect podem ser uma alternativa lúdica e pra-
zerosa, podendo ainda complementar os programas tradicionais 
de AF. No entanto, os estudos na literatura não apresentam ou 
sugerem um protocolo ideal (eicaz e validado), e também apre-
sentam um número amostral pequeno, tornando inconclusivos 
os benéicos deste tipo de atividade. Sugere-se a necessidade de 
novos estudos que controlem as limitações aqui comentadas sem 
deixar de considerar as particularidades e diiculdades peculiares 
e comuns aos estudos com populações idosas. Apesar destas li-
mitações, este estudo apresenta informações que podem auxiliar 
e/ou direcionar futuras pesquisas com essa temática.

Conclusão

O estudo demonstrou que os jogos de videogame ativos con-
tribuem para uma melhor qualidade de vida geral e ambiental de 
idosos sedentários, porém, não resultaram em alterações signii-
cativas nos aspectos físico, psicológico e social após a intervenção.
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Avaliação comparativa da técnica de lipocavitação 
focalizada no tratamento de lipodistroia localizada
Comparative evaluation of ultra-cavitation technique in the treatment 
of localized lipodystrophy
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Resumo 
A lipodistroia localizada representa uma das principais condi-

ções inestéticas responsáveis pela insatisfação de parte da população 
que tem como preocupação sua autoimagem. No âmbito da Bio-
medicina Estética, diversos procedimentos que visam à redução da 
adiposidade localizada são oferecidos e, entre as abordagens não 
invasivas mais promissoras, destaca-se o ultrassom focalizado de alta 
intensidade (HIFU) que utiliza altas intensidades de energia para 
promover a destruição de adipócitos, com consequente redução da 
espessura do tecido subcutâneo. Diante disso, esse estudo teve como 
objetivo avaliar e comparar a eiciência da técnica de lipocavitação 
focalizada na destruição de células adipocitárias por meio de análises 
histológicas qualitativas e quantitativas de fragmentos de tecido 
suíno, além de avaliar os danos teciduais e celulares causados após 
a exposição desses tecidos ao ultrassom focalizado de alta intensi-
dade às estruturas adjacentes. Foram empregados nesse estudo dois 
equipamentos de marcas distintas, Lipofocus (Bioset) e Liposoon 
(Tonederm), mas que apresentam a mesma tecnologia HIFU. As 
análises qualitativas e quantitativas das lâminas histológicas demons-
traram que houve uma redução signiicativa do número de adipócitos 
em comparação com as amostras-controle, com preservação da 
integridade de estruturas circunvizinhas.

Palavras-chave: lipodistroia localizada, ultrassom focalizado de 
alta intensidade (HIFU), adipócitos, Biomedicina Estética.

Artigo original

Abstract
Localized lipodystrophy is one of major unaesthetic conditions 

responsible for the dissatisfaction of the population whose concern 
their self-image. Within the Aesthetic Biomedicine, several proce-
dures aimed at reducing localized adiposity are ofered and among 
non-invasive approaches more promising, the High Intensity 
Focused Ultrasound (HIFU) stands out using high intensities of 
energy to promote the destruction of adipocytes, with a resulting 
reduction in the thickness of the subcutaneous tissue. herefore, 
this study aimed to evaluate and compare the eiciency of focused 
high frequency technique in destroying adipocytes through quali-
tative and quantitative histological analyzes of pig tissue fragments, 
in addition to evaluate the tissue and cellular damage caused after 
exposure of these tissues of high intensity focused ultrasound to 
adjacent structures. Were used in this study two diferent brands 
of equipment, Lipofocus (Bioset) and Liposoon (Tonederm), whih 
use the same technology HIFU. he qualitative and quantitative 
analysis of histological sections showed that there was a signiicant 
reduction in adipocytes number compared to control samples, 
preserving the integrity of surrounding structures.

Key-words: localized lipodystrophy, high intensity focused 
ultrasound (HIFU), adipocytes, Aesthetic Biomedicine.
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Introdução

A busca por um protótipo ideal de beleza consiste em uma 
prática observada nas sociedades ocidentais desde a antigui-
dade clássica [1]. Os padrões de beleza atuais materializam-se 
predominantemente pela preocupação do indivíduo com o 
volume e formas corporais [2], conduzindo-os à busca por 
tratamentos estéticos que auxiliem na conquista de contor-
nos corporais bem deinidos, proporcionando, dessa forma, 
maior satisfação e melhora na auto-aceitação e auto-estima 
desses indivíduos.

Dentre as causas de insatisfação corporal, a lipodistroia 
localizada representa uma das principais queixas inestéticas. 
Consiste em acúmulos de células adiposas em determinadas 
regiões do corpo, podendo acometer até mesmo indivíduos 
que apresentem IMC (índice de massa corporal) dentro dos 
níveis de normalidade. A lipodistroia localizada não está 
relacionada à obesidade e sim ao aumento das dimensões 
do panículo adiposo em regiões corpóreas deinidas, sendo 
inluenciada por sexo, idade, fatores genéticos, hábitos ali-
mentares inadequados e sedentarismo [3]

. 
Entre as regiões que 

apresentam predisposição ao acúmulo de gordura destacam-se 
a região abdominal, principalmente abdômen inferior e lan-
cos, e região femural, incluindo face lateral de coxas e glúteos.

Quando o excesso de tecido adiposo se deposita predomi-
nantemente na região abdominal, caracteriza uma situação co-
nhecida como lipodistroia andróide, frequente em indivíduos 
do sexo masculino. Quando o acúmulo acomete glúteos, coxas 
e quadril, caracteriza-se como sendo lipodistroia ginóide, 
comumente encontrada em indivíduos do sexo feminino [4]. 
Ambas as lipodistroias representam uma situação inestética de 
grande importância, porém, além do comprometimento esté-
tico, a lipodistroia do tipo andróide constitui uma condição 
que favorece o aparecimento de problemas cardiovasculares, 
diabetes, dislipidemias e síndrome metabólica [5]. 

Com o crescente avanço nas tecnologias, inúmeros são 
os recursos oferecidos e aplicados na melhora de condições 
inestéticas corporais e faciais, destacando-se radiofrequência, 
carboxiterapia, laser de diodos de baixa intensidade, eletroli-
poforese e aparelhos de ultrassom. O ultrassom focalizado de 
alta intensidade, também chamado HIFU (High Intensity Fo-
cused Ultrasound) destaca-se entre as técnicas não-invasivas que 
visam atender, de forma segura e efetiva, a crescente demanda 
por métodos capazes de reduzir a lipodistroia localizada, 
substituindo, inclusive, métodos agressivos anteriormente 
destinados à redução de tecido adiposo [6]. Trata-se de equi-
pamentos comumente utilizados em procedimentos com i-
nalidade terapêutica, eicientes na resolução de muitas formas 
de lesões, sendo recentemente reformulados e introduzidos no 
segmento da estética por promoverem reduções clinicamente 
signiicativas dos depósitos de gordura subcutânea [7]. 

O ultrassom pode apresentar-se em altas ou baixas potên-
cias e frequências exercendo, dessa forma, diferentes efeitos de 
acordo com o tecido a ser tratado [8]. A frequência determina 

a profundidade de alcance das ondas ultrassônicas, enquanto 
a potência representa a intensidade com que as ondas são 
geradas. Para tratamentos de condições inestéticas se utiliza, 
atualmente, equipamentos que apresentam frequências de 
1,0 MHz, indicado para tratar tecidos mais profundos, e 3,0 
MHz, capazes de exercer ação em tecidos mais supericiais; já 
a intensidade pode variar entre 0,1 e 3,0 W/cm, sendo ela o 
fator essencial para o sucesso de qualquer terapia [9].

O ultrassom cavitacional baseia-se na emissão de ondas 
de pressão que entram no meio e se expandem novamente 
quando saem; essas repetidas compressões e refrações podem 
causar bolhas microscópicas em forma biológica de luidos 
que crescem em tamanho e oscilam até que implodem. Den-
tro dessas bolhas podem concentrar-se altas temperaturas e 
as forças geradas pelo colapso das bolhas podem causar a 
lise da membrana das células adiposas através de processos 
mecânicos [10]. 

A cavitação pode ser classiicada como estável ou instável. 
O processo pelo qual pequenas bolhas são forçadas a oscilar 
na presença de um campo sonoro é chamado de cavitação 
não-inercial ou estável; essas bolhas geradas aumentam e di-
minuem seu volume, porém permanecem intactas. Neste caso 
as ondas mecânicas são dinâmicas e uniformes, apresentando 
capacidade mínima de causar lesões teciduais e não demons-
trando, desta forma, se tratar de uma técnica interessante para 
a estética [11]. No entanto, quando um volume de líquido é 
submetido a uma pressão suicientemente alta, pode ocorrer 
o rompimento das bolhas formadas, sendo consequência 
deste efeito a cavitação instável. Este processo mecânico é 
produzido por equipamentos de ultrassom em altas potências 
ou em altas frequências associado às altas temperaturas pro-
duzidas pelo fenômeno de cavitação, que são suicientes para 
atingir o tecido focalizado. A grande vantagem é que o tecido 
circundante tratado permanece inalterado, evidenciando se 
tratar de uma técnica segura e com especiicidade para tecido 
adiposo [12,13].

A energia liberada pelo ultrassom focalizado concentra-se 
em um foco deinido sendo, dessa forma, relevante para a área 
da estética corporal, pois induz a abertura transitória de poros 
nas membranas plasmáticas das células do tecido adiposo sub-
cutâneo, permitindo o extravasamento de triglicérides [14], 
sem que haja dano aos vasos sanguíneos, nervos sensoriais 
periféricos e tecidos adjacentes [15]. As ondas ultrassônicas 
de alta intensidade atuam sobre os adipócitos induzindo a 
apoptose, que corresponde ao mecanismo de morte celular 
programada que leva a célula a se fragmentar, sendo os frag-
mentos celulares removidos pelos macrófagos; ou conduz ao 
processo de lipólise, onde os triglicerídeos armazenados no 
interior dessas células sofrem ação da enzima lipase hormônio 
sensível (LHS) para que, dessa forma, glicerol e ácidos graxos 
livres sejam conduzidos via sistema vascular e linfático até o 
fígado, onde ocorre a oxidação lipídica e a transformação do 
glicerol em produtos intermediários empregados nas vias da 
glicólise e gliconeogênese.
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Considerando a escassez de estudos relacionados às 
aplicações do ultrassom focalizado na estética e observando 
a crescente preocupação com a deposição da gordura abdo-
minal e a sua relação com o aumento nos casos de doenças 
cardiovasculares, este estudo se propôs, por meio de análises 
histológicas de tecido suíno, a promover a avaliação e com-
paração da eiciência de dois equipamentos de ultrassom 
focalizado de alta intensidade. 

Material e métodos

Esta pesquisa foi caracterizada como um estudo experi-
mental randomizado e controlado, realizado no laboratório de 
Histologia da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), no período 
de março a junho de 2016.

Amostragem de tecidos

Amostras de espessura de 15 mm de pele total prove-
niente de tecido suíno foram submetidas à ação de dois 
equipamentos de ultrassom cavitacional de alta intensidade 
(HIFU), nas mesmas condições estabelecidas para os pacien-
tes, de acordo com os fabricantes de cada equipamento. As 
amostras de tecido animal foram coletadas no mesmo dia em 
que o animal foi sacriicado e mantidas sob resfriamento, à 
temperatura de 4oC, por aproximadamente 12 horas, até a 
realização das técnicas ultrassônicas. As 8 amostras utilizadas 
foram previamente selecionadas, separadas em dois grupos 
e identiicadas, conforme apresentado na tabela I, sendo 
submetidas aos testes subsequentes. Foram utilizados dois 
equipamentos de ultrassom focalizado de alta intensidade 
(HIFU) de marcas distintas. As amostras tratadas com cada 
uma das tecnologias foram separadas em dois grupos de 
modo que o grupo 1 contou com o controle e as amostras 
tratadas com o equipamento da marca Lipofocus®, da em-
presa Bioset; enquanto que o grupo 2 engloba o controle 
e as amostras tratadas com o equipamento da marca Lipo 
Soon®, da empresa Tonederm. 

A amostra 1 (A1) representa a amostra do grupo 1 
utilizada como controle, já as amostras 2 (A2) e 3 (A3) 
correspondem às amostras submetidas à ação do ultrassom 
focalizado de alta intensidade (HIFU) Lipofocus® e avaliadas 
quanto aos danos causados ao tecido adiposo. A amostra 4 
(A4) corresponde à amostra utilizada para avaliar danos a 
nível de tecido conjuntivo e epitelial (dermo-epidérmico) 
após o tratamento com o mesmo equipamento. A amostra 5 
(A5) representa a amostra controle do grupo 2; as amostras 
6 (A6) e 7 (A7) representam as amostras utilizadas para a 
avaliação dos danos causados ao tecido adiposo por meio 
do tratamento com o equipamento da marca Lipo Soon® e 
a amostra 8 (A8) representa a amostra utilizada na avaliação 
dos danos gerados nas regiões dermo-epidérmicas por ação 
deste mesmo equipamento.

Tabela I - Amostras, descrição e equipamentos utilizados.

Grupo Amostra Descrição
Equipamento 

HIFU
G1 A1 Controle Lipofocus®

A2 Amostra TA tratada Lipofocus®
A3 Amostra TA tratada Lipofocus®
A4 Amostra TE/TC tratada Lipofocus®

G2 A5 Controle Lipo Soon®
A6 Amostra TA tratada Lipo Soon®
A7 Amostra TA tratada Lipo Soon®
A8 Amostra TE/TC tratada Lipo Soon®

TA = Tecido adiposo; TE = Tecido epitelial; TC = Tecido conjuntivo.

Procedimentos

Para o tratamento das amostras com ultrassom focalizado 
de alta intensidade (HIFU) foram utilizados dois equipamen-
tos com características distintas, mas que apresentam o mesmo 
princípio de tecnologia HIFU.

Os equipamentos utilizados nesse estudo incluíram o ul-
trassom focalizado da marca Lipofoccus®, da empresa Bioset, 
que apresenta as seguintes especiicações: Dimensões: 35,0 
cm x 47,0 cm x 62,0 cm (C x L x A); Registro na Anvisa: 
10410309004; Frequência do ultrassom: 1 MHz; Forma de 
onda: senoidal; Faixa de intensidade: 0 a 100 (por cento); 
Potência máxima: 8 W/cm²; Índice de modulação: 100 (por 
cento); 03 aplicadores focalizados com atuação em diferen-
tes profundidades (1, 2 e 3 cm) e 01 aplicador destinado a 
promover drenagem estereodinâmica.

O equipamento de ultrassom focalizado da marca Lipo 
Soon®, da empresa Tonederm, apresenta as especiicações 
seguintes: Dimensões: 48,0 cm x 40,0 cm x 26,0 cm (C x L 
x A); Registro na Anvisa: 10411520024; Frequência do ul-
trassom: 3 MHz; Forma de onda: senoidal; Potência máxima: 
57W; Índice de modulação: 100 (por cento); 01 aplicador 
focalizados com atuação em profundidade mínima de 2 cm.

Para a realização dos testes as amostras de pele suína, com 
aproximadamente 2 cm de espessura e que estavam mantidas 
sob refrigeração, foram submetidas ao tratamento pelo sistema 
HIFU. Primeiramente foi utilizado o equipamento Lipofocus® 
para tratar as amostras A2, A3 e A4; em seguida as amostras 
A6, A7 e A8 foram tratadas com o equipamento Lipo Soon®. 
Duas amostras paralelas (A1 e A4) foram submetidas aos mes-
mos procedimentos que antecederam e sucederam à aplicação 
de HIFU sem, no entanto, receberem a emissão das ondas 
ultrassônicas; estas amostras foram utilizadas como controle 
a im de avaliar a integridade das amostras nas condições 
adotadas para a realização do procedimento. Os transdutores 
foram acoplados diretamente nas amostras, que receberam 
uma ina camada de gel de condução para ultrassom, e os 
disparos foram gerados; cada amostra recebeu um disparo 
correspondente ao ponto focal. Após o procedimento as 
amostras foram acondicionadas imediatamente em solução 
de formaldeído 10%.
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Análises histológicas

Após o término dos experimentos, as amostras tratadas e 
as amostras controle foram armazenadas e ixadas em frascos 
contendo solução de formaldeído 10% e enviadas ao labora-
tório de patologia e citologia Diagnose®, de Caxias do Sul/RS, 
para a confecção das lâminas histológicas, que foram coradas 
pela técnica de Hemotoxilina e Eosina (HE). Após a confec-
ção das lâminas, as mesmas foram avaliadas em microscópio 
óptico no laboratório de Microscopia da Faculdade da Serra 
Gaúcha e microfotograias foram realizadas com câmara 
digital acoplada ao microscópio. Os dados coletados foram 
avaliados qualitativa e quantitativamente e os resultados foram 
apresentados na forma de iguras e tabelas. 

Análise estatística

Para avaliar se os danos gerados aos adipócitos por meio 
da exposição das células às tecnologias HIFU foram signii-
cativos, foi realizada a contagem de adipócitos nas amostras 
controle (A1 e A5) e nas amostras submetida à ação do HIFU 
(A2 e A6), aplicou-se o Teste T de Student para amostras 
pareadas. As análises estatísticas foram realizadas utilizando 
o programa estatístico SPSS e os testes foram realizados ao 
nível de signiicância de 95% (p < 0,05).

Resultados

Dentre os resultados apresentados nesse estudo, destacam-
-se relevantes achados histológicos evidenciados pela mi-
croscopia óptica e análise morfológica dos diferentes tecidos 
de pele suína avaliados. Observa-se primeiramente que as 
amostras A1 e A5, utilizadas como controles, mantiveram-
-se preservadas, com hipoderme íntegra, não apresentando 
processo de autólise. Foi veriicada a presença de adipócitos 
íntegros e de tamanhos variados, como é possível observar 
nas iguras 1a e 1b.

Figura 1 - Fotomicrograia de tecido adiposo suíno mostrando 

integridade hipodermal – 

HE 40x. a: Amostra controle Lipofocus® (A1). b: Amostra controle 

LipoSoon® (A5).

Foi possível observar também que ambos os equipamentos 
de ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU) apresen-
taram seletividade para tecido adiposo, não sendo observados 
danos aos tecidos adjacentes como demonstrado nas iguras 
2a e 2b, que apresentaram tecido conjuntivo preservado, 
sem comprometimento celular e com preservação de ibras 
de colágeno.

Figura 2 - Fotomicrograia de tecido conjuntivo suíno mostrando 

integridade de tecido colagenoso- HE 40x. a: Tecido Conjuntivo 

tratado com Lipofocus® (A4)
. 
b: Tecido Conjuntivo tratado Lipo-

Soon® (A8).
 

Ambos os equipamentos apresentaram capacidade efetiva 
de gerar danos a nível de tecido adiposo, conforme demons-
trado nas iguras abaixo. Os danos causados aos adipócitos, 
representados pelas amostras A2 e A3 que foram submetidas 
à ação do equipamento Lipofocus®

,
 podem ser avaliados nas 

iguras 3a e 3b. 

Figura 3 - Fotomicrograia de tecido adiposo suíno tratado com 

Lipofocus® mostrando destruição de adipócitos - HE 40x. a: Amostra 

de tecido adiposo tratada com Lipofocus® (A2)
. 
b: Amostra de tecido 

adiposo tratado com Lipofocus® (A3).
 

A partir dessas imagens, é possível observar intenso dano 
adipocitário na região correspondente ao ponto focal, com 
preservação de ibras colágenas.

Os resultados gerados pela ação do ultrassom cavitacional 
da marca LipoSoon® às amostras A6 e A7 são demonstrados 
nas iguras 4a e 4b.
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Figura 4 - Fotomicrograia de tecido adiposo suíno tratado com 

LipoSoon® mostrando destruição de adipócitos - HE 40x. a: Amostra 

de tecido adiposo tratada com LipoSoon® (A6)
. 
b: Amostra de tecido 

adiposo tratado com LipoSoon® (A7).

É possível verificar destruição de adipócitos em regiões 
delimitadas, com preservação de fibras colágenas e células 
endoteliais. O grau de destruição celular gerado pela ação 
de cada um dos equipamentos foi avaliado e se percebeu 
que não existem diferenças significativas na intensidade 
dos danos causados aos adipócitos de acordo com o ul-
trassom cavitacional utilizado, conforme demonstrado 
na tabela II.

Tabela II - Destruição das células adiposas e integridade dos tecidos 

adjacentes. 

Amostra/
Equip. utilizado

Grau de destruição 
das cél. adiposas

Epiderme e 
Derme Superficial

A1 – Controle - Íntegro
A2 – Lipofocus® +++ Íntegro
A3 – Lipofocus® +++ Íntegro
A4 – Lipofocus® n.a Íntegro
A5 – Controle - Íntegro
A6 - LipoSoon® +++ Íntegro
A7 –LipoSoon® +++ Íntegro
A8 –LipoSoon® n.a Íntegro

++(concentração); +++ (muita concentração); n.a (não avaliado)

Foi veriicado que ambos os equipamentos apresentaram 
grande potencial de destruição de adipócitos e que, na área 
correspondente ao ponto focal, não existiu diferença signi-
icativa no grau de destruição adipocitária de acordo com 
o equipamento utilizado, onde a maior parte das células 
foram atingidas e destruídas. Porém, por meio das avaliações 
histológicas realizadas, foram observados danos teciduais em 
maior extensão provocados pelo equipamento Lipofocus®

.

A Tabela III demonstra a análise quantitativa das célu-
las adiposas antes e após a realização do procedimento. As 
avaliações quantitativas, por meio de análises estatísticas, 
permitiu observar que houve uma redução signiicativa 
do número de adipócitos após a utilização de ambos os 
aparelhos, sendo possível veriicar que os danos gerados aos 
adipócitos são signiicativos, independente do equipamento 
empregado. 

Tabela III - Médias, desvio padrão e comparação estatística das 

células pré e pós-tratamento com cada um dos equipamentos HIFU.

Tratamento
Células Pré-
-tratamento

Células Pós-
-tratamento

Média*

Lipofocus® 88,60 ± 11,8 35,70 ± 6,0 52,90 ± 12,8
Lipo Soon® 94,80 ± 9,8 46,70 ± 10,1 48,10 ± 12,0

* Teste T de student para amostra pareada, p <0,05.

A avaliação de dano epitelial e conjuntivo evidenciou 
que não houve alterações signiicativas a nível de epiderme e 
as ibras de colágeno mantiveram-se íntegras, em ambos os 
equipamentos utilizados.

Discussão

Em tratamentos para lipodistroia localizada o que se 
deseja é a redução de medidas por meio da diminuição da 
espessura do tecido adiposo. Diversas são as técnicas desen-
volvidas e destinadas a essa inalidade, porém poucas são as 
comprovações cientíicas a cerca da eiciência das variadas 
tecnologias disponíveis.

Para Jewell et al. [16] a escolha ideal indicada para contorno 
corporal de indivíduos não obesos seria o ultrassom focalizado 
de alta intensidade, cujo objetivo é promover uma ablação sub-
cutânea dos adipócitos devido a vibração molecular ocasionada 
pelas ondas ultrassônicas que são direcionadas para um único 
ponto. Coleman et al. [17] airmam que as ondas ultrassônicas 
geram ciclos de compressão que exercem pressão positiva e ciclos 
de expansão que exercem pressão negativa, criando nanobolhas 
que crescem em tamanho e oscilam até que implodem, indu-
zindo a ruptura da membrana das células adiposas.

Os danos gerados às células adipocitárias resultam em 
uma resposta inlamatória, composta fundamentalmente por 
macrófagos e neutróilos atraídos para fagocitar e transportar 
as células daniicadas [18]. Após a ruptura das membranas, o 
conteúdo intracelular, composto principalmente por triglicé-
rides, se liga a molécula albumina do plasma sanguíneo para 
serem transportados até o fígado [19], onde são catabolizados 
pelas células hepáticas de modo semelhante aos ácidos graxos 
provenientes da dieta.

No presente estudo foi avaliada a eicácia de ultrassons 
focalizados de alta intensidade destinados a diminuição das 
células de gordura, utilizando para isso, os equipamentos 
Lipofocus® e Lipo Soon®. Os achados indicam que ambos os 
equipamentos conduzem à redução substancial dos adipócitos, 
conirmando as observações clínicas e histológicas anterior-
mente realizadas a respeito do signiicativo efeito lipo-redutor 
desta técnica [7,13,14]. 

Para que ocorra lipólise e apoptose celular é importante 
que o ultrassom apresente-se como focalizado e de alta inten-
sidade de energia (HIFU). A modalidade HIFU é produzida 
com o uso de transdutores curvos, com frequências entre 1 a 
3 MHz e profundidade controlada de ponto focal com alta 
concentração de energia no tecido alvo. 
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A frequência das ondas emitidas pelo equipamento está 
relacionada com a absorção das ondas ultrassônicas nos 
tecidos biológicos, visto que é a frequência que determina 
a profundidade de ação das mesmas. Quanto maior a fre-
quência do ultrassom, menor o comprimento de onda e 
maior é a quantidade de energia absorvida pelas estruturas. 
Portando, equipamentos de ultrassom que apresentam maior 
frequência (3 MHz) seriam mais indicados para tratamentos 
de tecidos supericiais pois se limitariam a atingir a pele e 
a hipoderme sendo, dessa forma, recomendado para trata-
mento de tecido adiposo; enquanto que equipamentos com 
frequências menores (1 MHz ou menos) seriam destinados 
a tratamentos de tecidos mais profundos [20]. Apesar de 
apresentarem frequências diferentes, ambos os equipamentos 
avaliados nesse estudo evidenciaram a capacidade de causar 
destruição adipocitária em graus, aparentemente, similares. 

Sabe-se que quanto maior a frequência utilizada mais 
supericial é a ação das ondas ultrassônicas [21]

; 
portanto é 

importante cautela para que danos térmicos não sejam oca-
sionados na camada supericial da pele. As análises histológi-
cas de tecido epitelial suíno, exposto à ação do equipamento 
Lipo Soon, que apresenta a maior frequência avaliada, não 
gerou nenhum dano potencial às células que constituem a 
epiderme assegurando, concomitantemente, a integridade 
dos componentes da derme. Isso pode ser explicado pelo fato 
desse equipamento ter sido desenvolvido a partir de um me-
canismo de atenuação e bloqueio da componente colimada, 
presente no centro de alguns transdutores de ultrassom e 
responsáveis pelas altas concentrações de energia no ponto 
focal e nos planos próximos a derme e epiderme. Esse sistema 
de segurança promove um menor aquecimento da derme 
e epiderme durante a aplicação, conferindo segurança na 
aplicação da técnica ultrassônica [21].

O processo seletivo da lise adipocitária ocorreu sem que 
nenhum dano aos tecidos subjacentes fosse gerado, corro-
borando estudos de Santos e Felix [22]. A combinação de 
efeitos cavitacionais, mecânicos e focalizados, permitem a 
seletividade do tecido fazendo que somente as células adi-
posas dentro da área tratada sejam atingidas [17].

Sabe-se que o sistema HIFU objetiva a concentração de 
energia no ponto focal, causando cavitação e aumento de 
temperatura do tecido adiposo local, induzindo a apoptose 
dos adipócitos atingidos sem que haja danos aos tecidos 
adjacentes, visto que a energia ultrassônica propagada por 
esse sistema converge para um ponto focal, conduzindo ao 
dano pontual e controlado [23]. 

Este estudo reforçou os achados de Meyer et al. [8] que 
avaliaram os efeitos da ultracavitação no tecido adiposo de 
coelhos, conirmando, por meio de análises histológicas, 
a presença de lise de adipócitos com preservação de vasos 
sanguíneos e nervos periféricos.

Apesar de ambos os equipamentos apresentarem a 
capacidade de causar destruição satisfatória de adipócitos, 
foi observado que o equipamento Lipofocus® atingiu uma 

extensão tecidual maior. Esse fato pode ser explicado pela 
variação das dimensões nos pontos focais, visto que este 
equipamento conta com três transdutores e que, para esse 
teste, foi selecionado o transdutor que apresenta distância 
focal de 2 cm entre o campo ultrassônico e a base irradiante 
do mesmo e pode ter sido responsável pela área maior de 
distribuição. Sabe-se que, a partir de estudos não publica-
dos, o diâmetro dos danos gerados pelo equipamento Lipo 
Soon® ao tecido adiposo no ponto focal é de aproximada-
mente 3,4 mm, justiicando a necessidade de um gabarito 
fornecido pela marca que possibilita a marcação das áreas 
de aplicação tecidual, garantindo que todo o tecido receba 
a mesma intensidade de energia, de forma uniforme. Nesse 
estudo, as amostras avaliadas receberam apenas um único 
disparo, com a intenção de avaliar apenas a região referente 
ao ponto focal. 

Diante do que foi apresentado, sugere-se a realização 
de um estudo com metodologia semelhante em humanos, 
a im de se obter um parâmetro para comparação com os 
resultados apresentados por esse estudo e avaliar os reais 
efeitos desta técnica sobre o tecido humano.

Conclusão

As análises qualitativa e quantitativa das lâminas histo-
lógicas demonstraram diminuição signiicativa do número 
de adipócitos após os procedimentos realizados com os dois 
equipamentos estudados. Além disso, observou-se a manu-
tenção da integridade de estruturas circunvizinhas.

O presente estudo fornece evidencias adicionais e reforça 
o conceito de que a técnica de lipocavitação focalizada de 
alta intensidade corresponde um procedimento estético não 
invasivo seguro e muito promissor para a redução de lipo-
distroia localizada. 
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Resumo
O tecido adiposo forma uma camada abaixo da pele, na hipo-

derme, no qual se encontra o predomínio de adipócitos, um tipo 
de célula que acumula gotículas de lipídios em seu citoplasma. A 
técnica de criolipólise foi desenvolvida por pesquisadores da Univer-
sidade de Harvard, nos Estados Unidos, é um método não invasivo, 
que utiliza baixas temperaturas para eliminar a gordura localizada, 
assim não necessitando de anestesia ou qualquer substância inje-
tável, indicado para pessoas que tenham gordura localizada, não 
sobrepeso. O objetivo desse trabalho foi veriicar os resultados da 
criolipólise na região abdominal. Para realização do procedimento 
foram selecionadas três voluntarias do sexo feminino, com idades 
entre 26 e 34 anos, sendo as três com adiposidade localizada na 
região abdominal inferior e superior. Foi aplicado o procedimento 
de criolipólise no abdome, com duração de 60 minutos. Através da 
aplicação do procedimento podem-se observar resultados satisfató-
rios com a redução de medida. Assim conclui-se que o método de 
criolipólise foi eicaz na adiposidade localizada na região abdominal.

Palavras-chave: adipócito, criolipólise, lipólise.

Artigo original

Abstract
he adipose tissue forms a layer beneath the skin in the hypo-

dermis, in which is the predominance of adipocytes, a type of cell 
that accumulates lipid droplets in its cytoplasm. he technique of 
cryolipolysis, developed at Harvard University in the United States, 
is a non-invasive method that uses low temperatures to eliminate 
localized fat, thus not requiring anesthesia or any injectable subs-
tance, indicated for people with localized fat, not for overweight. 
he aim of this study was to verify the results of cryolipolysis in the 
abdominal region. hree volunteers were selected to perform the 
procedure, with ages ranging from 26 to 34 years old, and three with 
adiposity located in the lower and upper abdominal regions. he 
cryolipolysis procedure was applied to the abdomen, with duration 
of 60 minutes. hrough the application of the procedure satisfactory 
results could be observed with the measurement reduction. hus, 
it was concluded that the cryolipolysis method was efective in 
localized adiposity in the abdominal region.

Key-words: adipocyte, cryolipolysis, lipolysis.
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Introdução

Atualmente, na busca de um padrão estético social, é 
notório o aumento de mulheres que recorrem a diversas 
terapias, com o intuito de minimizar as disfunções estéticas, 
a im de promover a harmonia corporal através da adoção 
de hábitos alimentares saudáveis, praticas diferenciadas de 
atividades físicas, além de tecnologias não invasivas como a 
criolipólise [1]. 

A indústria estética está voltada às pesquisas de equipa-
mentos e princípios ativos com a inalidade de promover e 
auxiliar na lipólise, a im de combater a gordura localizada 
tão indesejada entre as mulheres e estudos avaliam de maneira 
objetiva a diiculdade de tratamentos eicazes que promovam 
a lipólise [2].

No mercado de estética em geral, a criolipólise vem se 
tornando um dos recursos mais procurados para tratamento 
de gordura localizada, tanto por proissionais quanto por 
clientes, induzidos por uma forte propaganda relacionada 
à eicácia, segurança e satisfação daqueles que se submetem 
à técnica [3]

A técnica da criolipólise, desenvolvida por pesquisadores 
da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é uma 
técnica que utiliza baixas temperaturas para eliminar a gor-
dura localizada. Trata-se de um procedimento não invasivo, 
indicado para pessoas que tenham gordura localizada, não 
sobrepeso. A técnica consiste no resfriamento controlado e 
localizado do adipócito, por um período de 40 a 60 minutos, 
com temperaturas acima do congelamento, porém, abaixo 
da temperatura corporal normal [4,5].

Este congelamento leva à cristalização dos lipídios en-
contrados dentro do citoplasma dos adipócitos, causando à 
inviabilidade dessas células, resultando em uma paniculite 
localizada, ou seja, uma inlamação no tecido adiposo, e a 
apoptose (morte) das células, ocasionado por um processo de 
digestão controlada, onde os macrófagos serão responsáveis 
pela digestão e remoção de células lesadas, sem provocar 
alteração do microambiente celular. A exposição ao frio 
aumenta a necessidade de produção de calor pelo corpo a im 
de promover a homeotermia através da liberação de hormô-
nios pelo hipotálamo, que induzem a utilização dos ácidos 
graxos livres como substratos energéticos nas mitocôndrias, 
promovendo o aumento do metabolismo energético. Quan-
do ocorre a paniculite o organismo reage causando uma 
resposta anti-inlamatória, ocasionando a eliminação das 
células lesadas. Devido a estas respostas isiológicas ocorre 
a redução do panículo adiposo e a consequente diminuição 
de medidas [6]

O método da criolipólise não é invasivo e não necessita de 
anestesia ou qualquer substância injetável. Com a aplicação do 
frio intenso, ocorre o congelamento da gordura armazenada 
nos adipócitos que se encontram sob a derme, no tecido 
subcutâneo. Com esse congelamento, os lipídios sofrem uma 
mudança estrutural, assumindo um formato conhecido como 

fractal. Segundo já foi demonstrado por diversos artigos cien-
tíicos, uma vez tendo assumido o formato fractal, os lipídios 
não são mais reconhecidos pelo organismo, e, desta forma, 
passam a ser encarados como “corpos estranhos” dentro as cé-
lulas adiposas. Em decorrência disso, o organismo desenvolve 
uma resposta inlamatória, na tentativa de eliminar as células 
que contém gordura no estado fractal. E através dessa resposta 
inlamatória, considerada lenta, o corpo leva em média 90 
dias para eliminar a gordura [6]. 

A partir disso o objetivo deste trabalho foi veriicar os 
efeitos da aplicação de criolipólise na região abdominal.

Material e métodos

Foram selecionadas três voluntárias, do sexo feminino, 
com idades entre 25 à 35 anos, com adiposidade localizada 
na região abdominal, nuliparas, que não realizavam terapia 
hormonal e controle alimentar . O Índice de Massa Corporal 
(IMC) das três voluntárias estavam de acordo com o que é 
considerado normal, segundo a Organização Mundial da 
Saúde ou seja, entre 18,5 e 24,99. Mulheres gestantes, que 
apresentavam feridas no local de aplicação, problemas circu-
latórios, pessoas com sensibilidade ao frio, obesidade mórbida 
foram excluídas do estudo.

Para análise dos resultados foi utilizada uma icha de ana-
mnese corporal, avaliações antropométricas, com utilização da 
adipometria e ita métrica simples. Foram realizadas imagens 
por meio de uma câmera digital proissional, da marca Canon 
EOS 60D- ISO 400. Tais imagens foram realizadas antes 
do procedimento, durante e após 60 dias do procedimento, 
estando às voluntárias em posição anterior, posterior, peril 
direito e peril esquerdo. A distância obedecida para cada 
imagem foi de 150 centímetros.

Para aplicação da criolipólise foi utilizado o aparelho da 
marca Advice, modelo: Crio Top Redux.

Para proteger a área a ser tratada, foi utilizada uma manta 
da marca: Technature lenço emoliente, descartável, de 20 x 
30 cm. Sendo a sessão efetuada durante 60 minutos na região 
abdominal de cada voluntária.

Com base na avaliação da região a ser tratada, o operador 
realiza a programação da máquina, aplica a película protetora 
sobre o local a ser tratado e aplica a manopla mais indicada 
sobre a área. O congelamento local é feito através de uma 
placa de resfriamento que envolve a região selecionada para 
o tratamento, a qual ica retida dentro do aplicador por conta 
da intensa sucção que é aplicada à área.

O procedimento com o CrioRedux é completamente 
não invasivo (sem anestesia, agulhas e cirurgia) e, portanto, 
a voluntária poderá voltar às suas atividades rotineiras ime-
diatamente. O aparelho é indicado para pessoas que estão no 
peso certo, mas tem gordura localizada.

Após a aplicação, as voluntárias poderão apresentar verme-
lhidão, pequenos hematomas, formigamento ou dormência 
na área tratada, mas estes são apenas efeitos temporários. 
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Resultados

Os resultados mostraram que houve uma redução da 
circunferência abdominal de todas voluntárias, e uma houve 
uma manutenção do peso e do IMC. 

Com relação a adipometria, podemos observar na tabela 
II, que houve uma redução na região abdominal, onde foi 
aplicada a Criolipólise.

Conforme observado na imagem 1 observa-se que dimi-
nuição da circunferência na região infra abdominal.

Figura 1. -Voluntária 1 antes da aplicação (A) e após 90 dias da 

aplicação (B). Visão lateral direita.

O mesmo efeito foi observado na voluntária 2.

Figura 2 - Voluntária 2 antes da aplicação (A) e após 90 dias da 

aplicação (B). Visão lateral direita.

Na voluntária 3 também foi observado a perda de medida 
na região inferior abdominal.

Tabela I - Análise da perimetria corporal antes e após do procedimento 

Parâmetros Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3
Período de análise Antes Após Antes Após Antes Após
Peso (kg) 66,5 67,3 62,5 62,0 67,9 66,9
IMC 24,6 24,6 24,7 23,5 22,9 22,6
Braço (cm) 30,0 29,0 27,5 27,5 28,0 26,5
Cintura (cm) 91,5 87,0* 77,0 72,0* 95,0 90,0*
Quadril (cm) 113,0 111,0 102,10 102,0 108,0 105,0

Tabela II - Análise da adipometria corporal antes e após do procedimento.

Parâmetros Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3
Período de análise Antes Após Antes Após Antes Após
Tríceps (mm) 19 18 20 19 25 23
Bíceps (mm) 13 13 09 09 10 10
Supra Ilíaca (mm) 15 14 20 19 23 20
Supra-escápular (mm) 14 13 24 23 15 15
Abdominal (mm) 33 30 28 25 30 26



Fisioterapia Brasil - Ano 2017 - Volume 18 - Número 3252

Figura 3 - Voluntária3 antes da aplicação (A) e após 90 dias da 

aplicação (B). Visão lateral direita.

Discussão

A criolipólise é um tratamento não invasivo que consiste 
no esfriamento do tecido adiposo subcutâneo a uma tempe-
ratura média de -5° a -15°C (externamente), causando pani-
culite fria e morte adipocitária por apoptose. Os princípios 
da criolipólise foram estabelecidos durante os anos 1960 
e consiste no rápido resfriamento, consequente isquemia, 
lento descongelamento, deiciência na reperfusão do tecido 
em algumas circunstâncias repetição no ciclo congelamento- 
descongelamento. Inúmeras pesquisas têm sido realizadas 
para veriicar o risco real dessa tecnologia, buscando deinir 
o tempo de exposição e resfriamento adequados [7].

A técnica da criolipólise (destruição dos adipócitos através 
da exposição ao frio) tem demonstrado redução de gordura 
subcutânea de forma segura e eicaz, sem afetar os tecidos 
adjacentes [8]. 

Neste estudo optou-se em avaliar apenas os efeitos isolados 
da técnica. Apesar de ser considerada uma técnica segura, 
existem vários estudos associando outras técnicas estéticas 
ao tratamento com criolipólise. Porém não está claro se 
tratamentos múltiplos na mesma região tratada melhoram 
a eicácia. [9]

É comum associar técnicas terapêuticas para potenciali-
zar o efeito da criolipólise, embora haja poucos estudos que 
comprovem a eicácia e o risco dessas associações [10]. Boey 
e Wasilenchuk [11] izeram um estudo em que foi associado 
1 minuto de massagem vigorosa na região em que foi apli-

cada a criolipólise mais 1 minuto de massagem circular com 
as pontas dos dedos. Após quatro meses foi observada uma 
perda de gordura 44% maior no local massageado em relação 
à região que não foi massageada (ultrassonograia). Uma das 
explicações possíveis seria o dano celular adicional causado 
pela massagem. 

Entre 24 a 72 horas da aplicação, inicia- se uma reação 
inlamatória estimulada pela apoptose de adipócitos, havendo 
um inluxo de células inlamatórias, que pode ser observada 
três dias após o tratamento, como os adipócitos acompanha-
dos de neutróilos, linfócitos e outras células mononucleares.
[12,13]. 

Em sete dias inicia-se uma paniculite intensa, que atinge 
seu pico em aproximadamente 14 dias [4]. Do 14° ao 30° dia 
após a sessão, os macrófagos começam a digerir os adipócitos 
apopticos [4,11,12]. A inlamação diminui a partir do 30° 
dia, porém a atividade fagocitária continua. Os resultados da 
sessão começam a icarem mais evidentes. A partir do 60° até 
120 dias ocorre a eliminação efetiva dos adipócitos [4]. Fato 
observado em nosso estudo, onde os resultados apareceram 
após os 60 dias. Conforme alguns estudos, a apoptose do 
adipócito pode ocorrer até 120 dias após a aplicação. Ime-
diatamente após a aplicação da criolipólise não há nenhum 
dano nos adipócitos

Quatro semanas após o tratamento, o volume dos adipó-
citos é diminuído. Dois à três meses após o tratamento, os 
septos interlobulares são nitidamente mais espessa e o processo 
inlamatório diminui ainda mais [14].

Como podemos veriicar os resultados da criolipólise não 
são imediatos, podendo demorar até dois meses para chegar 
ao resultado inal. Nossos dados corroboram o estudo de 
Nelson et al. [12] onde alguns pacientes obtiveram perda de 
20% a 80% de gordura ao longo dos três primeiros meses 
após o tratamento. Esta perda ainda permanece após os quatro 
meses de tratamento, onde há uma redução média de 20% 
de gordura nas áreas tratadas [15].

Zelickson et al. [16] realizaram um estudo multicêntrico 
com 42 voluntárias e veriicaram que apesar dos resultados 
apresentarem diminuição do panículo adiposo, não houve 
diferença no peso das voluntárias avaliadas. Este fato também 
foi observado em nosso estudo.

Em outra pesquisa, duas voluntárias observaram enrijeci-
mento na pele da região tratada [17]. Ainda não foi descoberto 
o mecanismo exato para esse resultado, mas acredita-se que 
ocorra uma produção estimulada de colágeno, elastina, ibrose 
ou compactação de tecido. 

Quanto ao grau de satisfação foi realizada uma pesquisa 
com 528 voluntárias, apenas 6 icaram insatisfeitos com 1 
sessão, mas 4 desses 6 clientes mostraram satisfação após a 
segunda sessão [3].

Apesar de ser considerado um procedimento seguro, 
este procedimento só deve ser realizado com equipamento 
especíicos. Leonard [18] realizou um estudo clinico de uma 
paciente que utilizou gelo seco em substituição de equipa-
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mento proi ssional, resultando em 4% de área de superfície 
corporal queimada no abdômen.

Conclusão

Conclui-se que a criolipólise é uma técnica segura e ei caz, 
desde que seja aplicada conforme as recomendações do fabri-
cante do aparelho e dos estudos cientíi cos já realizados. Este 
estudo está em conformidade com outras pesquisas, uma vez 
que a criolipólise foi um recurso efetivo para a melhora da re-
dução de medidas, promovendo uma melhora na autoestima.
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