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PREFÁCIO 

 

A proposta e organização deste repositório de trabalhos residem na 

importância de divulgarmos os melhores trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos 

de Fisioterapia durante o desenvolvimento de seus Trabalhos de Conclusão de 

Curso, essa iniciativa, segue a linha mestre das Diretrizes Curriculares nacionais, 

visam a promoção do pensamento reflexivo, incentivando a pesquisa, promovendo 

a divulgação do conhecimento e sua aplicação na extensão por meio de prestação 

de serviços à Comunidade. 

 

 

Objetivos do Projeto: 

 

 Promover os melhores Trabalhos desenvolvidos pelos formandos do 

curso de Fisioterapia no Corrente ano, fortalecendo o espírito da 

iniciação científica; 

 Fomentar a publicação de material acadêmico entre os acadêmicos; 

;  
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Realização: 

 

Colegiado do Curso de Fisioterapia 

FADEP 

 

Comissão Organizadora: 

 

Dr. Leanderson Franco de Meira 

Esp. Luane Paula de Souza 

Esp. Vanessa Tumelero 

Ma. Beatriz Zanon Harnisch 

Ma. Marcia Fernandes Carvalho 

Ma. Maristela Lazzaretti Queiroz 

Ma. Solange Maria Bertol Copetti 

Me. Michel Henrique Baumer 
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RESUMO 

 

 

Contextualização: A insuficiência renal crônica (IRC) é definida como perda lenta, 

progressiva e irreversível da função renal, na qual ocorre alteração do equilíbrio 

hidroeletrolítico e metabólico, gerando impactos nos sistemas orgânicos. O tratamento mais 

utilizado é a hemodiálise, que é capaz de prolongar a vida desses pacientes, porém, não 

evita efeitos deletérios determinados pela condição patológica e pelo próprio tratamento. 

Objetivo: avaliar a função pulmonar e a qualidade de vida de pacientes com insuficiência 

renal crônica submetidos à hemodiálise. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

transversal, análise exploratória e que foi desenvolvido na Unidade de Terapia Renal de 

Pato Branco – PR, no período de julho a agosto 2018. Foram selecionados aleatoriamente, 

13 participantes. Os participantes foram avaliados antes da hemodiálise (HD), através do 

preenchimento da ficha individual de avaliação geral padronizada, aplicação do Questionário 

de Qualidade de Vida SF-36 e realização dos testes de função pulmonar, mensurando a 

pressão inspiratória máxima (PImáx), a pressão expiratória máxima (PEmáx), o volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), a capacidade vital forçada (CVF) e o Índice 

de Tiffeneau (VEF1/CVF). Resultados: Houve predomínio do sexo masculino (69,23%), 

idade média de 47,08 anos, IMC médio 23,15, a média do tempo de tratamento com HD foi 

de 3,66 anos, 15,38% dos indivíduos eram tabagistas, a prevalência de pacientes com HAS 

foi de 84,61% e de indivíduos sedentários também foi de 84,61%. E 61,53% dos indivíduos 

apresentaram condições pulmonares dentro da normalidade, mas o valor de força muscular 

respiratória, indicando fraqueza muscular respiratória. Quanto ao questionário de qualidade 

de vida SF-36, o domínio mais preservado foi o de saúde mental, onde 92,31% dos 

participantes obtiveram escore acima de 50 pontos, e o mais prejudicado foi o de limitações 

por aspectos físicos 30,76% dos participantes alcançaram escore acima de 50. 

Conclusões: Constatou-se redução da qualidade de vida dos pacientes avaliados, 

principalmente no domínio limitação por aspectos físicos. Também foi identificado agravo e 

importante diminuição na força muscular respiratória da maioria dos pacientes. Desse modo, 

ressalta-se a importância da atuação do fisioterapeuta em conjunto com a equipe 

multidisciplinar, tendo como objetivo principal o de proporcionar melhor cuidado e maiores 

benefícios aos portadores de insuficiência renal crônica, visando obter uma melhor 

adaptação ao tratamento dialítico e consequente melhora da qualidade de vida. 

  



7 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os rins são órgãos pares e estão localizados em ambos os lados da coluna 

vertebral, no espaço retroperineal, área que ocupa a região mais posterior da cavidade 

abdominal, tem formato de um grão de feijão, medindo em um adulto de 10 a 13 cm e 

pesando entre 115 a 170 g cada (RIELLA, 2003).  

Sendo responsáveis pelo equilíbrio hídrico e metabólico do organismo, tem como 

função principal filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas, provenientes do nosso corpo 

diariamente, controlar o pH sanguíneo, manter o equilíbrio dos fluídos e eletrólitos no 

organismo e também produzir hormônios que atuam na regulação da pressão sanguínea, 

fabricação de hemácias e fortalecimento ósseo. Quando esse órgão não está exercendo 

suas funções normalmente pode ocorrer acúmulo de toxinas como uréia, creatinina, potássio 

e de líquidos no corpo (CONTE, 2015).  

Neste contexto, quando os rins perdem funcionalidade ocorre à chamada 

insuficiência renal, podendo ser aguda, definida como perda rápida, porém reversível 

da função renal ou crônica que é a perda lenta, progressiva, porém irreversível 

dessa função (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).  

A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada pela supressão da capacidade 

de manutenção da homeostase pelos rins, que regulam funções vitais como equilíbrio 

hídrico e metabólico do organismo (CURY et al., 2010). Podemos citar como sendo as 

principais causas da IRC: a diabetes mellitus, hipertensão arterial, glomerulonefrites, 

doenças císticas dos rins, nefrite intersticial, nefropatia obstrutiva, doenças vasculares do 

colágeno, neoplasias malignas, entre outras (ROCHA; MAGALHÃES; LIMA, 2010).  

Pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) além da perda progressiva e 

irreversível da função renal irão apresentar a chamada síndrome urêmica, que se manifesta 

quando a taxa de filtragem glomerular é menor que 30ml/min (TFG<30 ml/min), esse 

resultado reproduz diversos efeitos nos sistemas cardiovascular, nervoso, respiratório, 
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musculoesquelético, imunológico e endócrino-metabólico (RIELLA, 2003). Prezant (1990) 

afirma que o sistema respiratório é especificamente afetado tanto pela doença, quanto pelo 

tratamento (hemodiálise ou diálise peritoneal). 

O tratamento para a IRC pode ser feito através de diálise peritoneal ambulatorial 

contínua (DPAC), a diálise peritoneal automatizada (DPA), a diálise peritoneal intermitente 

(DPI), a hemodiálise (HD). Porém, vale ressaltar que os tratamentos descritos substituem 

parcialmente a função renal, mas não curam a doença (MARTINS; CESARINO, 2005). A 

hemodiálise (HD) é o tratamento mais utilizado quando a doença está em fase avançada, 

consiste em um processo artificial que remove as toxinas presentes no sangue, controla a 

pressão arterial e mantém o equilíbrio de substâncias como potássio, sódio, creatinina e 

ureia. (GUIMARÃES et al., 2011). Sendo realizadas três vezes por semana, de três a quatro 

horas por sessão (NASCIMENTO et al., 2012).  

Este estudo objetivou avaliar a função pulmonar, a força muscular respiratória e a 

qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em terapia renal substitutiva 

hemodialítica. Buscando desta forma, verificar as correlações entre as variáveis clínicas e 

contribuir para maiores esclarecimentos sobre esse assunto. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No corpo humano os rins são em número de dois, o rim direito e o rim esquerdo, 

estão localizados no espaço retroperineal, bilateralmente na coluna vertebral dorso-lombar e 

são envolvidos por uma cápsula fibrosa que no nível do hilo renal é atravessado pela artéria 

renal, veia renal e a pelve coletora que terá continuidade como ureter (EATON; POOLER, 

2006). 

Os rins são fundamentais para manter a constante de equilíbrio e conservação dos 

mecanismos de regulação do meio interno do organismo. E realizam duas funções 

principais: eliminação de produtos resultantes do metabolismo orgânico, como uréia, 



9 
 

creatinina e ácido úrico; e controle da concentração hídrica e da maioria dos constituintes 

líquidos no corpo, como sódio, potássio, bicarbonato, fosfatos entre outros (BASTOS; 

BREGMAN; KIRSTAJN, 2010). 

Segundo a National Kidney Foundation a Doença Renal Crônica (DRC) ocorre 

quando os rins não estão exercendo suas funções normalmente e é conceituada como lesão 

e perda irreversível e progressiva das funções renais (glomerular, tubular e endócrina). 

Aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros têm DRC (Doença Renal Crônica), 

estima a Sociedade Brasileira de Nefrologia. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 

responsável por 34% dos casos e a diabetes, por 30%, seguidos por glomerulonefrite 

crônica 9% e rins policísticos 4% (LOPES et al., 2016). Obesidade, presença de doença 

renal na família, tabagismo e faixa etária superior a 50 anos também são fatores de risco 

para o desenvolvimento da doença (BASTOS; BREGMAN; KIRSTAJN, 2010; CONTE, 

2015).   

Em 2002, a Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI), patrocinada pela 

National Kidney Foundation, publicou uma diretriz proposta e aceita mundialmente nos anos 

seguintes sobre doença renal crônica (DRC) que compreendia avaliação, classificação e 

estratificação de risco. Foi proposta uma nova estrutura para conceituar e diagnosticar a 

doença renal crônica (DRC), que é baseada em três componentes: um componente 

anatômico, com marcadores de dano renal; um componente funcional, baseado na taxa de 

filtração glomerular e um componente temporal, ou seja, independente da causa, função, 

teria que apresentar um marcador de dano renal parenquimatoso (por exemplo, proteinúria) 

presente há pelo menos três meses (NATIONAL KIDNEY FUNDATION, 2007). 

Após o diagnóstico de fase terminal de insuficiência renal crônica, se faz necessário 

algum tipo de terapia renal substitutiva, que pode ser: hemodiálise, diálise peritoneal ou 

transplante renal. Cada forma de terapia de reposição renal apresenta riscos e benefícios e 

é escolhido de acordo com o contexto clínico e a possibilidade do paciente. É necessária 

uma preparação de dois meses antes do inicio do tratamento escolhido, a confecção de uma 
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fístula arteriovenosa ou enxerto de material sintético, acompanhamento e orientação 

psicológica antes e durante o tratamento, esclarecimento quanto às possibilidades e 

dificuldades em realizar o transplante renal (MARTINS; CESARINO, 2005; GOLDMAN; 

SCHAFER, 2014; NATIONAL KIDNEY FUNDATION, 2007). 

Conforme Marques et al. (2005, p.68) “Os tratamentos dialíticos não chegam a 

substituir integralmente a função renal, mas representam condições para manter a 

sobrevida da pessoa, permitem que esta retorne a uma vida normal e produtiva e 

previnem a morte precoce”. 

A hemodiálise é o tratamento mais utilizado quando a doença está em fase avançada, 

consiste em um processo artificial que remove as toxinas presentes no sangue, controla a 

pressão arterial e mantém o equilíbrio de substâncias como potássio, sódio, creatinina e 

ureia. (GUIMARÃES et al., 2011).O acesso mais utilizado para a hemodiálise é a fístula 

arteriovenosa, onde ocorre a anastomose de uma artéria com uma veia, permitindo uma 

taxa de fluxo sanguíneo de até 400 ml/min. Geralmente os pacientes que estão sendo 

submetidos à hemodiálise, realizam três a quatro vezes por semana, num período de três a 

quatro horas de diálise. (GOLDMAN; SCHAFER, 2014; MARTINS; CESARINO, 2005). 

Segundo Cunha et al. (2009), o tratamento hemodialítico é responsável por uma 

série de alterações que interferem não só no cotidiano, mas também compromete o aspecto 

tanto físico, quanto o psicológico, com repercussões a nível social, familiar e pessoal, o que 

torna as atividades limitadas para esses pacientes após iniciado o tratamento e 

consequentemente alterando a qualidade de vida desses indivíduos.  

Conforme Lopes et al. (2016, p. 264) “O número total estimado de pacientes em 

tratamento dialítico no país em 1 de julho de 2016 foi de 122.825. Este número representa 

um aumento de 31,5 mil pacientes nos últimos 5 anos (91.314 em 2011)”. 

O conjunto de manifestações clínicas que ocorrem nessa fase mais avançada de 

IRC pode ser chamado de síndrome urêmica divididos em iniciais e tardias. As iniciais são 

hipertensão arterial sistêmica, proteinúria, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica recorrente 
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e hematúria macroscópica. E as tardias ocorrem quando a taxa de filtração glomerular está 

abaixo de 15 ml/min e apresenta insuficiência cardíaca, anemia, serosite, confusão mental, 

anorexia, vômitos, neuropatia periférica, hiperpotassemia e acidose metabólica (RIELLA, 

2003; GOLDMAN; SCHAFER, 2014; CÁSSIA et al., 2008). Sendo que os sintomas podem 

se agravar pelo sedentarismo. Esses acometimentos podem ser reduzidos através de 

exercícios de fortalecimento, exercícios metabólicos e exercícios respiratórios realizados 

pelo fisioterapeuta (BASTOS; BREGMAN; KIRSTAJN, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015; ROCHA; MAGALHÃES; LIMA, 2010). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, análise exploratória e 

abordagem quantitativa. Os pacientes foram selecionados através de amostragem não 

probabilística. Os critérios de inclusão e recrutamento da amostra foram a seleção de um 

grupo composto por 13 (treze) pessoas com IRC em tratamento hemodialítico por pelo 

menos três meses, que realizem sessões regulares de HD, na Unidade de Terapia Renal de 

Pato Branco – PR, ambos os sexos, com idade acima de 18 (dezoito) anos, sem déficit 

cognitivo, com capacidade de responder os questionários e realizar os testes de função 

pulmonar, com parâmetros hemodinâmicos estáveis. 

Foram excluídos do estudo, pacientes com déficit cognitivo e incapazes de 

responder o questionário de qualidade de vida e de compreender as orientações para a 

realização das provas de função pulmonar (PFP), bem como os pacientes com 

contraindicações absolutas para a realização das PFP, conforme as orientações da 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para as Provas de Função Pulmonar. 

Após terem concordado em participar da pesquisa, os participantes foram orientados quanto 

aos testes a serem realizados, sua importância e como procederiam.  
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O projeto do estudo foi submetido à Plataforma Brasil e à Comissão de Ética em 

Pesquisa da Unochapecó/SC, o qual obteve parecer favorável sob o número CAAE: 

95819218.5.0000.0116.  

A pesquisa foi realizada no período de 30 de julho de 2018 a 10 de agosto de 2018, 

pelo mesmo avaliador, na Unidade de Terapia Renal de Pato Branco, localizada na Rua 

Pedro Ramires de Melo, 361, Centro, CEP: 85501-250 Telefone: (46) 3225 -5959, onde são 

atendidos pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva.  

Inicialmente, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), foi realizada a coleta de dados. Feita através de uma ficha individual de avaliação 

geral padronizada, contendo os dados de identificação do paciente (nome, sexo, idade, 

telefone), história clínica, tempo de diagnóstico da doença, data de início da hemodiálise, 

comorbidades associadas (hipertensão, diabetes, entre outros) e as variáveis de peso 

corporal e altura para obter o índice de massa corporal (IMC), que é calculado pela fórmula 

peso (kg) / altura2 (cm).  

A espirometria para análise da função pulmonar foi realizada antes da sessão do 

tratamento hemodialítico, através do espirômetro da marca Minispir produzido pela Medial 

Internation Research (MIR), o teste foi realizado conforme as orientações da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para as Provas de Função Pulmonar. (BRUNETTO; 

FREGONEZI; PAULIN, 2000; PARREIRA et al., 2007; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2002). Após as manobras, foram coletados os valores do 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), da capacidade vital forçada (CVF) e 

do Índice de Tiffeneau (VEF1/CVF). Foi utilizado como referência o maior valor obtido entre 

as mensurações, sendo respeitados os critérios de aceitabilidade das manobras.  

Para avaliar função muscular respiratória, o teste foi realizado conforme as 

orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para as Provas de Função 

Pulmonar e verificou-se a pressão inspiratória máxima (PImáx) e a pressão expiratória 

máxima (PEmáx), através do manovacuômetro digital (MVD) produzido pela Microhard 



13 
 

versão 1.0. Foram realizadas pelo menos três manobras aceitáveis e a partir de cada 

manobra, foi anotada a pressão mais elevada (mais negativa na PImáx e mais positiva na 

PEmáx) e os valores preditos foram calculados segundo Neder (NEDER et. al., 1999). 

Seguindo as orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia para 

as provas de função pulmonar, as manobras devem ser realizadas por no mínimo três vezes 

e, no máximo, seis repetições e é utilizado como referência o maior valor obtido entre as 

mensurações tanto de espirometria, quanto de manovacuometria (BRUNETTO; 

FREGONEZI; PAULIN, 2000; PARREIRA et al., 2007; Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia, 2002). 

Como parte de um intervalo para descanso entre a realização das provas de função 

pulmonar (PFP), foi realizada a avaliação da qualidade de vida, através do Questionário de 

Qualidade de Vida (Quality-of-Life Short-Form SF-36) traduzido e validado por Ciconelli, com 

a finalidade de avaliar o impacto de uma doença sobre a vida de uma variedade de 

pacientes. Este é composto de 36 itens que avaliam oito dimensões da qualidade de vida 

dos pacientes, são elas: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Para cada uma das oito 

dimensões, é obtido um escore através do Cálculo do Raw Scale, com valores entre zero e 

cem, sendo que as maiores pontuações refletem uma melhor qualidade de vida 

(CICONELLI, 1997). 

O cálculo dos resultados do questionário de qualidade de vida SF-36, foram 

realizados em duas etapas, a primeira a distribuição dos dados em que cada questão 

recebeu um valor específico, e a segunda, o cálculo de Raw Scale no qual foi feita a 

transformação do valor das questões anteriores em notas de oito domínios que variam de 0 

(zero) a 100 (cem), onde zero é o pior resultado e cem o melhor.  

Após coleta dos dados, iniciou-se a organização dos mesmos, em que os escores 

do SF-36 foram calculados e juntamente com os dados da ficha individual e os resultados 
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dos testes de função pulmonar foram tabulados em planilhas do Microsoft Office Excel e 

apresentados em médias ± desvio padrão. 

Foi realizada uma análise descritiva dos resultados, apresentando porcentagem, 

médias e desvios padrão para os dados obtidos na ficha individual, para os valores de 

manovacuometria, espirometria e para cada domínio do SF-36.  

 

RESULTADOS 

 

A amostra estudada foi constituída por 13 pacientes em tratamento hemodialítico na 

Unidade de Terapia Renal de Pato Branco. Quanto ao sexo, houve prevalência do sexo 

masculino 69,23%. Com relação à idade, a média da amostra total foi de 47,08 ±15,48 anos 

com idade mínima de 24 anos e máxima de 71 anos. Observou-se que a maioria dos 

pacientes apresentam tempo de tratamento hemodialítico de 1 a 5 anos foi 61,53% seguido 

de até 1 ano de frequência na hemodiálise 15,38%. Apenas 7,69% da população analisada 

encontrou-se com mais de 10 anos em diálise. 

Em relação ao tabagismo 84,61% responderam negativamente e somente 15,38% 

(17,75±12,07) alegaram serem fumantes à pelo menos 6 anos. A prevalência de pacientes 

com HAS (hipertensão arterial sistêmica) foi de 84,61%, média 0,85±0,38, já no quesito 

depressão 15,38% dos indivíduos apresentaram essa patologia, com média 0,15±0,38. Ao 

que concerne sobre a realização de atividade física pelo menos três vezes por semana no 

último mês apenas 15,38% (0,15±0,38) responderam positivamente, ou seja, 84,61% são 

sedentários. A maioria dos pacientes apresentaram IMC (índice de massa corporal) normal 

53,84% (23,15±3,54), já 38,46% indicando sobrepeso e 7,69% abaixo do peso. E ao se 

questionar sobre a realização de fisioterapia apenas 15,38% (0,15±0,38) responderam que 

realizam sessões regulares de fisioterapia.  

Os resultados da espirometria demonstraram que 4 (30,76%) pacientes não 

alcançaram 80% do valor previsto para a CVF (%) e que 4 (30,76%) não atingiram 80% do 
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previsto para o VEF1(%). Verificou-se também que 2 (15,38%) dos indivíduos não 

apresentaram valores de VEF1/CVF (%) acima de 90% do previsto, valor considerado dentro 

da normalidade para adultos brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia. (Tabela 1). 

TABELA 1: Representação individual dos valores obtidos na espirometria. 

Nº do 

pacient

e 

CVF Predito 
% do 

predito 
VEF1 Predito 

% do 

predito 
VEF1/CVF Predito 

% do 

predito 

1 2,72 3,72 73 2,29 3,14 73 84,2 84,99 99 

2 6,25 5,22 120 4,59 4,19 110 73,4 80,13 92 

3 3,66 3,77 97 2,95 3,06 96 80,6 80,9 100 

4 2,91 5,1 57 2,91 4,25 68 100 83,72 119 

5 4,04 4,93 89 2,99 3,72 80 74 74,7 91 

6 3,31 3,41 97 2,98 2,78 107 90 81,39 111 

7 4,97 4,03 123 3,78 3,41 111 76,1 84,95 90 

8 3,53 4,35 81 3,42 3,94 87 96,9 94 103 

9 4,44 4,24 126 3,81 3,24 118 85,8 76,21 93 

10 4,28 5,04 85 3,47 3,88 89 81,1 76,46 106 

11 2,57 4,93 52 1,62 3,78 43 63 76,04 83 

12 3,31 3,34 99 2,4 2,74 88 72,5 81,83 89 

13 2,87 4,46 64 2,27 3,59 63 79,1 80,28 99 

  

Abaixo a figura contendo a correlação diagnóstica dos resultados obtidos na 

espirometria (Figura 1). 

Figura 1: correlação diagnóstica dos resultados obtidos na espirometria. 
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Pode-se verificar na Figura 1, que 61,53% (0,62±0,51) dos indivíduos avaliados 

obtiveram resultados dentro da normalidade, 23,07% (0,23±0,83) distúrbio restritivo e o 

restante 15,38% (0,15±0,55) apresentaram distúrbio obstrutivo. 

Quanto à função muscular respiratória (FMR) verificou-se que 13 (100%) dos 

indivíduos apresentaram PImáx (pressão inspiratória máxima) abaixo do valor previsto 

segundo o cálculo da equação proposta por Black e Hyatt e 11 (84,61%) obtiveram valores 

abaixo da normalidade de PEmáx (pressão expiratória máxima). (Tabela 2)  

TABELA 2: Representação individual dos valores obtidos pelo manovacuômetro.  

Nº do 

paciente 

PImáx 

(cmH2O) 

Valor previsto 

de PImáx 

(cmH2O) 

% do predito 
PEmáx 

(cmH2O) 

Valor previsto 

de PEmáx 

(cmH2O) 

% do 

predito 

1 -61,2 99,42 61,55 80,5 101,94 78,96 

2 -72,3 120,8 59,85 110,4 129,66 85,15 

3 -41,1 88,94 46,21 45,8 88,42 51,79 

4 -114,1 136,64 83,5 179,3 139,38 128,64 

5 -68,5 107,84 63,52 70,5 110,22 63,96 

6 -81,6 86,98 93,81 98,7 85,94 114,85 

7 -78,2 128,96 60,63 73,5 139,38 52,73 

8 -88 126,72 69,44 113,7 145,86 77,95 

9 -44,4 98,72 44,97 55,5 107,79 51,49 

10 -47,5 107,04 44,37 65,2 116,7 55,87 

11 -90,3 103,2 87,5 99,7 114,27 87,25 

12 40,5 87,96 46,04 49 87,18 56,2 

13 -47,3 108,32 43,66 67 122,37 54,75 
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Para a construção das tabelas os participantes foram nomeados por 

números, e posteriormente demonstrados os valores obtidos através dos testes de 

função pulmonar. 

Segundo a correlação diagnóstica com a mensuração da PImáx, 69,23% 

(0,69±0,48) dos pacientes apresentaram valores de pressão inspiratória máxima abaixo de -

80cmH2O, ou seja, indicando fraqueza muscular respiratória (Tabela 2). Abaixo gráfico com 

o valor obtido de força dos músculos inspiratórios representados em intervalos de 

porcentagem em pacientes portadores de IRC. (Figura 2).  

Figura 2: valor obtido de PImáx (pressão inspiratória máxima).  

 

Com base nos resultados da tabela 2, os valores foram transformados em 

porcentagem para melhor demonstração e compreensão. E após foi observado na 

Figura 2 que: dos 13 (100%) pacientes avaliados, 9 pacientes (69,23%) obtiveram o 

valor da PImáx inferior a -80cmH2O e 4 (30,77%) alcançaram valor acima de                  

-80cmH2O considerado normal para a idade e sexo desses indivíduos.  

Observa-se que a maioria dos pacientes apresenta redução da força 

muscular inspiratória, com valores consideravelmente abaixo do previsto para a 

idade e sexo, sendo assim corroborando com o diagnóstico de fraqueza muscular 

inspiratória. 

PImáx> -

80cmH2O 
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Abaixo a figura com o valor atingido de força dos músculos expiratórios 

representados em intervalos de porcentagem em pacientes portadores de IRC. 

(Figura 3).  

Figura 3: valor obtido de PEmáx (pressão expiratória máxima).  

 
 

Observa-se na Figura 3 que: dos 13 (100%) pacientes avaliados, 9 

pacientes (69,23%) obtiveram o valor da PEmáx inferior a -80cmH2O e 4 

(30,77%) alcançaram valor acima de -80cmH2O considerado normal para a 

idade e sexo desses indivíduos. 

Constatou-se o predomínio da redução da força dos músculos expiratórios, com 

resultados significativamente abaixo do predito para a idade e sexo desses pacientes. 

Em relação a qualidade de vida, todos os pacientes responderam ao 

questionário SF-36 e as pontuações mais elevadas, ou seja, a porcentagem dos 

indivíduos que apresentaram escore acima de 50 pontos foram obtidas nas 

seguintes dimensões: 92,31% saúde mental, 84,62% estado geral de saúde, 84,60% nos 

aspectos sociais, 69,24% sob o aspecto da capacidade funcional, 69,24% sobre o aspecto 

vitalidade, 61,54% sob a percepção de dor, 38,47% no quesito limitações por aspectos 

emocionais e 30,76% limitações por aspectos físicos (Figura 4). 

Figura 4: resultados obtidos no questionário de qualidade de vida SF-36. 

PEmáx  

>-80cmH2O 
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Onde: CF- capacidade funcional (56,15±31,83);LAF- limitação por aspecto físico 

(28,85±43,12); dor (54,23±27,72); EGS – estado geral de saúde (66,85±17,16); VIT- 

vitalidade (61,92±20,87); AS- aspectos sociais (71,15±26,70); SM- saúde mental 

(75,38±20,58). 

 

Quanto aos componentes do questionário de qualidade de vida o domínio 

mais preservado foi o de saúde mental, onde 92,31% (12) dos participantes 

obtiveram escore acima de 50, e o mais prejudicado foi o de limitações por aspectos 

físicos que apenas 30,76% (4) dos pacientes alcançaram escore acima de 50. 

 

DISCUSSÃO 

 

Quando ocorre a perda da função renal maior do que 85 a 90% há o aumento de 

toxinas e água no organismo mais do que ele consegue suportar e ocorre à chamada 

síndrome urêmica, que causa déficits sistêmicos no organismo do indivíduo com IRC, entre 

elas podemos citar: hipertensão arterial, fraqueza muscular, dor lombar, cãibras, edema 

pulmonar e/ou de extremidades, sendo que estas se agravam pelo sedentarismo. Esses 

acometimentos podem ser reduzidos através de exercícios de fortalecimento, exercícios 

metabólicos e exercícios respiratórios realizados pelo fisioterapeuta (BASTOS; BREGMAN; 

KIRSTAJN, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; ROCHA; MAGALHÃES; LIMA, 2010).  

Herrero et al. (2002), afirma que tanto o tratamento hemodialítico quanto a doença 

renal crônica pode trazer repercussões quanto à função pulmonar e verificou que grande 

parte da amostra da sua pesquisa apresentou valores inferiores de CVF% e VEF1%.   
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Segundo Prezant (1990), é corriqueiro haver evidência de limitação ao fluxo aéreo 

nas pequenas vias aéreas. Porém, não há afirmações que definam se esta resposta é 

resultado da uremia ou consequência do tabagismo ou frequentes infecções apresentadas 

por estes pacientes. 

Entretanto, apesar dos efeitos deletérios pulmonares em decorrência do tratamento 

hemodialítico, os efeitos fisiológicos e as possíveis alterações pulmonares crônicas nos 

pacientes em tratamento com terapia renal substitutiva e seus resultados ainda são pouco 

conhecidos (HERRERO et al., 2002). 

Lin et al. (2013) em estudo com 42 pacientes com IRC submetidos à hemodiálise, 

observou-se uma redução nos valores de CVF, os mesmos realizavam em média 69% do 

valor previsto da sua capacidade vital forçada, apresentando um déficit respiratório 

moderado. Estes achados corroboram com o que foi descrito por Lima et al. (2013), que 

realizou avaliação espirométrica em 30 pacientes com IRC constatando que todos 

apresentaram diminuição da CVF. 

Porém, não corroboram com o que foi verificado nesse estudo, pois a maioria dos 

indivíduos obtiveram valores de CVF (%), VEF1(%) e VEF1/CVF (%) dentro da normalidade 

predita. Além disso, Medeiros et al. (2017), complementa que a hemodiálise provoca queda 

da concentração de carnitina (composto responsável pela oxidação lipídica e queima de 

gordura na mitocôndria, sua função é gerar energia para o funcionamento dos músculos) o 

que paralelamente diminui a capacidade de contração da musculatura respiratória, 

resultando em fraqueza muscular respiratória e levando a um déficit ventilatório e 

consequente diminuição da capacidade pulmonar.  

Ikizler, et al. (2002), relata que a hemodiálise favorece a deterioração da 

musculatura assim como das proteínas do organismo como um todo. O que indica que a 

fraqueza muscular encontrada nesses pacientes que realizam sessões de hemodiálise afeta 

de forma prevalente os membros inferiores e músculos proximais, o que sugere uma injúria 

significante da musculatura respiratória (IKIZLER et al.,2002).  
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Vieira, et al. (2005), em dois estudos demonstrou que pacientes com insuficiência 

renal crônica submetidos à hemodiálise têm a força muscular respiratória diminuída de 

forma significativa. Karacan, et al. em outro estudo, verificou que após sessões de 

hemodiálise ocorreu a diminuição da PImáx.  

Desta forma, Oh-Park et al. (2002), afirma que a fraqueza muscular encontrada em 

pacientes com IRC submetidos a tratamento hemodialítico pode ocorrer devido a presença 

de atrofia muscular, que se da por consequência da miopatia urêmica. Fato que interfere no 

funcionamento e na estrutura anormal das fibras musculares (fibras do tipo II). Também 

podem contribuir para esse processo anemia, desnutrição, desequilíbrios acido/básico. “Os 

pacientes deste estudo apresentaram importantes alterações quanto à força muscular 

respiratória, fato que pode estar associado à diminuição da força muscular periférica já 

encontrada em pacientes com DRC submetidos à HD.” (OH-PARK et al., 2002) Reforçando 

os resultados obtidos nesse estudo. E que contribuem para os achados neste estudo, onde 

a maioria dos pacientes apresentou redução da força muscular inspiratória e 

expiratória, com valores consideravelmente abaixo do previsto para a idade e sexo, 

sendo assim corroborando com o diagnóstico de fraqueza muscular respiratória.   

Dentre os estudos observa-se que o envelhecimento desses pacientes e o aumento 

da sobrevida, em virtude da melhoria da terapêutica dialítica, geram a necessidade de se 

pensar na qualidade de vida desses indivíduos (CASTRO et al., 2003).  

Estudos mostram que pacientes com IRC em tratamento hemodialítico apresentam 

qualidade de vida prejudicada pela capacidade cardiorrespiratória limitada e declínio da 

capacidade funcional, o que pode interferir negativamente nas atividades de vida diária 

(CUNHA et al., 2009).  

Kusumoto, et al. (2008) em sua pesquisa evidenciou o comprometimento em todas 

as oito dimensões avaliadas no questionário de qualidade de vida (SF-36), sendo que o pior 

resultado (pontuação mais baixa) foi a de limitação por aspectos físicos, assim como foi 

evidenciado nesse estudo. 
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Quanto aos componentes do questionário de qualidade de vida o domínio 

mais preservado foi o de saúde mental, onde 92,31% (12) dos participantes 

obtiveram escore acima de 50. Segundo Pereira et al. (2003), com o avançar da idade 

ocorre maior comprometimento nas atividades de vida diária dos pacientes. Porém, na 

dimensão saúde mental, aspectos sociais e emocionais são os menos afetados.  

Kusumoto & Pereira et al. (2003;2008) explicam que o processo do passar do 

tempo e conviver com a patologia e seu tratamento, fazem com que os pacientes se 

adaptem e se ajustem melhor a situação da doença e hemodiálise ou a uma condição de 

aceitação do seu estado de saúde, refletindo em avaliações positivas quanto a percepção da 

função emocional.  

Já o escore mais prejudicado foi o de limitação por aspectos físicos que 

apenas 30,76% (4) dos pacientes alcançaram escore acima de 50. Os resultados dos 

estudos de Kusumoto et al. (2008) e Higa et al. (2008) evidenciaram comprometimentos nas 

diferentes dimensões, mas a pontuação mais baixa foi a de limitação por aspectos físicos. 

Os artigos mostraram que com a presença da IRC, a necessidade de resignação a um longo 

tratamento, diminuição da vida social e principalmente as limitações físicas impostas pela 

doença geram mudanças. 

Conforme Valderrábano et al. (2001), os pacientes mais velhos, tendem a aceitar 

melhor suas limitações do que indivíduos mais jovens. Isto pode explicar a variabilidade na 

percepção encontrada nesse estudo, pois demonstra a diversidade dos pacientes que 

realizam hemodiálise, enquanto para alguns a percepção de qualidade de vida estava 

excelente, para outros estava péssima. 

Tendo em vista os resultados do presente estudo, ponderando acerca dos efeitos 

sistêmicos e principalmente a repercussão na função pulmonar relacionado aos pacientes 

com IRC submetidos à hemodiálise, preconiza-se a realização de programas de tratamento 

que incluam o atendimento fisioterapêutico intradialítico como forma de atenuar os efeitos 

deletérios no sistema respiratório presente na amostra estudada. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Desta forma, conclui-se que programas de atendimento fisioterapêutico em 

conjunto com a equipe multidisciplinar e politicas devem ter como objetivo principal com os 

pacientes fortalecer os aspectos físicos e estimular as atividades sociais que são 

significativas para a percepção de qualidade de vida dos mesmos. 

Em suma, o presente estudo encontrou uma redução da qualidade de vida dos 

pacientes com IRC submetidos à hemodiálise, principalmente no domínio limitação por 

aspectos físicos. Também foi encontrado agravo e importante diminuição na força muscular 

respiratória da maioria dos pacientes (tanto na força expiratória, quanto na inspiratória). 

Desse modo, ressalta-se a importância da atuação do fisioterapeuta com objetivo de 

proporcionar melhor cuidado e maiores benefícios aos portadores de insuficiência renal 

crônica, obtendo assim uma melhor adaptação ao tratamento HD e consequentemente uma 

melhora da qualidade de vida desses indivíduos.  

Apesar de corresponder aos objetivos propostos, o estudo apresentou limitações 

especialmente por se tratar de uma amostra limitada e curto período de tempo em estudo. 

Desta forma proponho a realização de pesquisas que colaborem com o assunto em questão 

com metodologias capazes de trazer um número maior evidências cientificas. 
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RESUMO  
 
Introdução: A aptidão física caracteriza-se pela capacidade do corpo em ajustar-se 
às demandas metabólicas de estímulos físicos em exercícios moderados ou intensos 
sem promover total exaustão, engloba, entre outros, a aptidão cardiorrespiratória, 
potência muscular, composição corporal, flexibilidade e podem estar ligadas ao 
desenvolvimento de diversas patologias. Objetivo: Avaliar a aptidão física de 
ciclistas amadores da cidade de Pato Branco. Materiais e Métodos: Foi realizado 
um estudo quantitativo transversal de 4 indivíduos, com idade entre 31 e 48 anos. A 
análise dos dados foi realizada com o uso do Microsoft Excel e dados apresentados 
em médias ± desvio padrão. Para análise dos dados gerais foi utilizado uma ficha de 
avaliação contendo, nome, idade, sexo, altura, peso, horas de treino semanal, tempo 
de prática da atividade, histórico de lesões e lesões atuais.  Para avaliar a dor, foi 
utilizado Escala Analógica da Dor (EAD) e Diagrama de Corlett. Manovacuometria 
para avaliar Pimax e Pemax, espirometria, para avaliar CVF, VEF1 e PFE. Para a 
avaliação de VO2 máximo foi realizado teste de esforço utilizando o protocolo de 
esteira Ellestad. Para a avaliação da composição corporal foi realizado o IMC com o 
uso da formula peso/altura2, e bioimpedância. A avaliação funcional do movimento 
foi utilizado o método FMS Gray Cook. Resultados: A idade média dos indivíduos 
foi de 38,75 anos, peso médio de 78,5 kg, altura média de 176 cm, IMC médio de 
25,44, apresentando uma média de 9,5 horas de treino semanal, todos praticam o 
ciclismo a 2 anos, sem histórico de lesões, um indivíduo apresentou dor grau 1 na 
EAD, um indivíduo relatou grau 2 no diagrama de Corlett, todos os indivíduos 
apresentaram condições pulmonares dentro da normalidade, força muscular 
respiratória normal, VO2 máximo médio de 69,98, percentual de gordura médio de 
16,50%, IMC dois indivíduos com sobrepeso, banco de wells média de 34,5 cm, 
avaliação funcional FMS Gray Cook média de 18,5 pontos. Conclusão: Embora 
tratando-se de atletas amadores, os mesmos apresentaram um bom nível de aptidão 
física, não apresentando alterações significativas e um excelente estado de 
condicionamento físico. Palavras Chave: aptidão física, ciclismo, avaliação 
funcional. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A expectativa de vida tem aumentado de forma significativa, sendo que a 

idade média em países desenvolvidos pode chegar a oitenta anos e com os avanços 

da medicina esse número tende a aumentar. Entretanto, a medida que aumenta a 

idade cronológica, as pessoas tendem a ser menos ativas e sedentárias, dessa 

forma reduzindo sua capacidade física. Para que isso seja evitado e a longevidade 

com vigor seja mantida é indispensável que o indivíduo desfrute do máximo de 

conhecimento relacionado a sua aptidão física e esteja ciente dos efeitos benéficos 

proporcionados por meio do exercício físico. Nesse contexto encontra-se um grande 

número de estudos que demonstram as vantagens relacionadas a aptidão física e 

expõe também que a falta de atividade física e a baixa aptidão são prejudiciais à 

saúde (ARAUJO, 2000). 

 Atividade física pode ser apresentada como qualquer movimento 

musculoesquelético que produza gasto de energia, sendo que a prática constante 

está intimamente ligada a vida saudável. A definição de exercício pode ser entendida 

como uma agregação da atividade física, programada, estruturada, repetitiva e 

proposital, visando que a melhoria e/ou a preservação da aptidão física é o propósito 

(SHEPHARD, 1999). 

 Para Araújo (2000) Aptidão física se caracteriza pela destreza do corpo em 

ajustar-se as demandas impostas através do esforço físico em exercícios moderados 

ou intensos sem promover total exaustão. Podemos então, ter o entendimento que 

aptidão física seria a capacidade de realizar exercícios físicos de forma intensa que 

demandem maior gasto energético, isso sem promover a fadiga muscular excessiva, 

ou ainda realizar atividades que fujam das realizadas em seu cotidiano. 

 Alguns estudos demonstram que aproximadamente 70% da população do 

Brasil não praticam exercícios físicos regularmente. Dentro deste contexto a 

promoção da prática de exercícios por meio do uso da bicicleta passou a ser uma 

das metas propostas pela Organização Mundial da Saúde (XAVIER, 2000).  

De fato, o uso da bicicleta para a prática de atividade física torna-se viável 

devido a todos os benefícios por ela proporcionados tanto para o praticante, como 

para o meio ambiente, isso pode ser comprovado através da redução de gases 

poluentes liberados para a atmosfera, melhora na mobilidade urbana, entre outros. 
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Sabe-se que a associação de exercícios físicos em contato com a natureza em 

lugares abertos é algo acessível a todos, e traz benefícios à saúde (PRESOTTO, 

2016). 

Desta forma, o objetivo do estudo foi verificar o perfil de aptidão física de 

ciclistas amadores da cidade de Pato Branco. Para que assim os atletas tenham 

conhecimento de seu condicionamento físico e com isso a possibilidade de elaborar 

corretamente suas atividades, possibilitando reduzir o surgimento de lesões bem 

como corrigindo as alterações apresentas por meio dos testes aplicados.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A aptidão física está relacionada com a capacidade em executar tanto as 

atividades de vida diária quanto atividades extras sem promover fadiga excessiva 

para a musculatura, proporcionando aos indivíduos a continuidade da vida em boas 

condições. Alguns componentes que estão relacionados a aptidão física podem ser: 

capacidade aeróbica máxima, força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, coordenação 

motora, potência e velocidade estando estes visando o desempenho esportivo 

(ARAUJO, 2000). 

Pedalar é uma prática que exige o uso em sincronia de diversas articulações 

do corpo em cadeia cinética fechada, com o objetivo de gerar impulso por meio da 

musculatura, em especial a lombo-pélvica e de membros inferiores. A performance 

dos ciclistas está relacionada com o nível de treino dos atletas e também como é a 

bicicleta usada por estes indivíduos (DI ALENCAR, 2010).  

Temos o ciclismo amador de competição, esse que surge devido a prática 

constante desta modalidade, que tem por objetivo a melhora da performance, mais 

eficiência e melhor desempenho em competições, estes indivíduos levam a sério a 

prática desta atividade atribuindo comprometimento com o treinamento, reservando 

para isso uma boa parte de seu tempo, bem como arcando com os gastos gerados. 

Comumente os praticantes de ciclismo amador desenvolvem costumes semelhantes 

a atletas profissionais, atribuindo o comprometimento com o esporte ao seu modo de 

vida (LICHT, 2002). 

A prática do ciclismo é uma atividade bem mais natural do que possa parecer, 

onde o indivíduo transporta o seu próprio peso fazendo uso de uma bicicleta, de uma 
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forma que não sobrecarregue a sua musculatura ou suas articulações. Entretanto de 

maneira comum os praticantes de ciclismo podem manifestar dores e desconforto, 

estando relacionados a postura assumida pelo atleta e a aspectos ergonômicas da 

bicicleta (XAVIER, 2000). 

Sendo o ciclismo um esporte amplamente difundido e com grande influência 

na sociedade e na economia, nota-se um aumento no número de praticantes e da 

mesma forma como os demais esportes, este não está isento ao risco de lesionar os 

atletas, fazendo-se assim necessária a interação interdisciplinar de equipes de 

saúde, como foco em especial os profissionais fisioterapeutas. As lesões no ciclismo 

podem surgir em decorrência a macrotraumatismos relacionados em geral a lesões 

pós acidentes ou microtraumatismos devido ao uso excessivo dos membros 

(FORTUNA, 2017).  

 No ciclismo a bicicleta deve ser apropriada para o indivíduo que irá usa-la, 

proporcionando a este maior controle e mais conforto, melhorando assim a sua 

performance e reduzindo o risco de lesões. Encontra-se ainda um déficit de 

profissionais da saúde que atuem a nível de epidemiologia das lesões, para verificar 

quais as causas, os mecanismos, bem como os elementos causadores das lesões 

(FORTUNA, 2017).  

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Com o propósito de alcançar o objetivo apresentado, foi realizado uma 

abordagem quantitativa com o objetivo explicativo-exploratório. A pesquisa 

quantitativa utiliza técnicas e estatísticas para quantificar as informações obtidas em 

um determinado estudo, esse tipo de pesquisa é muito comum no mercado pois 

prioriza os resultados numéricos. A pesquisa quantitativa tem por objetivo traduzir de 

forma numérica as informações obtidas, para que sejam posteriormente averiguadas 

e classificadas (RODRIGUES, 2007).   

  A amostra foi constituída por 4 indivíduos do sexo masculino, com idades 

entre 31 e 48 anos, escolhidos aleatoriamente e que estivessem dentro dos 

requisitos básicos de participação na pesquisa, que são: ser maior de idade e 

praticante regular de ciclismo amador há pelo menos um ano. A coleta de dados 

gerais (nome, peso, altura, horas de treino semanal, há quanto tempo pratica a 
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atividade, histórico de lesões, lesões atuais, escala analógica da dor (EAD) e 

diagrama de Corlett, (esse que tem por finalidade verificar os locais de dor) foi 

executada através do preenchimento da ficha de avaliação individual. No primeiro 

contato com os participantes os mesmos foram devidamente informados sobre os 

objetivos e todos os procedimentos a qual seriam submetidos e posteriormente 

leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 Para a avaliação da função muscular respiratória foi analisado a Pressão 

inspiratória máxima (Pimax) e Pressão expiratória máxima (Pemax), através de 

manovacuometria, para isso fazendo o uso de um mano-vacuômetro digital/portátil 

mod. MVD produzido pela Microhard versão 1.0, foram realizadas ao menos três 

tentativas aceitáveis para cada teste, sendo incluída no estudo a pressão mais 

elevada.  Para avaliar e espirometria utilizou-se um espirômetro da marca Minispir 

produzido pela Medial Internation Research (MIR), para avaliar capacidade vital 

forçada (CVF), volume expirado no final do primeiro segundo (VEF1) e pico de fluxo 

expiratório (PFE), também foram realizadas ao menos três tentativas aceitáveis para 

cada teste, sendo incluída no estudo a pressão mais elevada.  

Para a avaliação de VO2 máximo foi feito teste de esteira com esforço 

máximo utilizando o protocolo Ellestad, esse tem por objetivo expor o indivíduo a um 

estresse físico programado e personalizado, com o propósito de analisar a resposta 

clínica, hemodinâmica, eletrocardiográfica e metabólica ao esforço. Essa avaliação 

possibilita a detecção de patologias cardíacas bem como a prescrição de exercícios 

além de demostrar para o paciente suas reais condições físicas e 

cardiorrespiratórias (BRITTO, 2002).  

 Para a avaliação da composição corporal foi realizado o cálculo de IMC com o 

uso da formula peso/altura2 e percentual de gordura por bioimpedância com o 

aparelho Omron® Model HBF-306. A verificação da composição corporal apresenta 

uma variedade de aplicações em programas relacionados com a promoção da saúde 

e de treinamento físico – desportivo (RODRIGUES, 2001).   

 Para avaliação do movimento funcional foi utilizado o método FMS Gray 

Cook, sendo esse um Sistema de Exercícios Corretivos e tem por objetivo pontuar 

os elos fracos e alivia-los, esse conjunto é um método que encontra o elo fraco no 

padrão de movimento e indica exercícios para corrigi-lo, a correção uma vez 

alcançada possibilitara maior eficiência no movimento do indivíduo ou atleta, levando 
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a melhora na performance e redução na possibilidade de lesões. Em cada teste, o 

indivíduo tem direito a 3 tentativas para realizar o movimento, para pontuar, escolhe-

se a melhor execução dentre as 3 realizadas. O FMS é um procedimento de 

avaliação que pode ser aplicado de forma rápida e simples requerendo um pequeno 

espaço para isso (SOTTOVIA, ______).  

 Tendo como considerável importância verificar a flexibilidade dos indivíduos 

avaliados e sabendo que essa interfere no desempenho dos atletas, pois indivíduos 

com baixa flexibilidade estão mais propensos a risco de lesões devido à redução de 

amplitude de movimento. A medida de flexibilidade para isquiotibiais foi realizada 

através do teste de sentar e alcançar de Wells & Dillon, utilizando um banco com 

escala em centímetros (WELLS, 1952).  

Os dados foram coletados e posteriormente digitados no Microsoft Excel 

2013, foi realizada uma análise descritiva dos dados e posteriormente apresentados 

em médias ± desvio padrão. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Pato Branco – FADEP sob cadastro 009/18 de 10 de 

Junho de 2018.  

 

 

RESULTADOS 

 

O estudo contou com a participação de 4 indivíduos do sexo masculino com 

idade entre 31 e 48 anos, apresento uma média de 38,74 ± 7,27, altura média de 

176 cm ± 0,04, todos realizam 8 ou mais horas de treino semanal apresentando uma 

média de 9,5 ± 1,73, não apresentam histórico de lesões nem lesões atuais e com 

relação a flexibilidade apresentaram média de 34,5 ± 6,35. 

  No que diz respeito a manifestação de dor um indivíduo relatou grau 1 na 

EAD, sugerindo dor leve e o mesmo também relata grau 2 no diagrama de Corlett, 

sugerindo algum desconforto ou dor.  

Tabela 1. Dados descritivos da amostra, peso, IMC, e percentual de gordura, médias 
mais desvio padrão.  

Indivíduo  Idade          Peso/kg IMC  % de gordura  

1 48 73 24,1 15 

2 31 78 26,06 16,6 

3 35 77 23,5 15,2 

4 41 86 28,08 19,2 

Média  38,75 78,5 25,44 16,5 
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DP 7,27 5,45 2,07 1,94 
 

Os resultados obtidos por meio da espirometria apontam que todos os 

participantes da pesquisa (100 %) alcançaram acima de 80% do valor predito para a 

capacidade vital forcada (CVF), demonstra também que todos (100 %) obtiveram 

valores acima de 80 % do predito para o volume expirado no final do primeiro 

segundo (VEF1) e no que diz respeito ao pico de fluxo expiratório (PFE), 1 indivíduo 

(25%) da amostra obteve um valor acima de 80% do predito, um a (25%) apresentou 

69 % do predito e os demais participantes (50%) apresentaram 67% do predito. 

Tabela 2: Dados individuais obtidos por meio da espirometria, mais média e desvio 

padrão.  

Indivíduo CVF 
(L) 

Predito  % do 
predito 

VEF1 
(L) 

Predito % do 
predito 

PFE 
L/S 

Predito  % do 
predito  

1 5,91 4,82 123 4,96 3,88 128 11,05 11,12 99 

2 6,13 5,12 120 4,33 4,28 101 7,99 11,63 69 

3 5,68 5,47 104 5,42 4,47 121 8,05 11,95 67 

4 5,68 5,47 104 5,42 4,47 121 8,05 11,95 67 

Média  5,85 5,22 112,75 5,03 4,28 117,75 8,79 11,6 75,5 

DP 0,2 0,31 10,18 0,52 0,28 11,64 1,5 0,39    15,7 
 

 No que tange a força muscular inspiratória Pimáx 3 indivíduos (75%) 

apresentaram valores acima de 80 cmH2O e 1 (25 %) apresentou valor abaixo de 80 

cmH2O, em relação a pressão expiratória máxima os 4 indivíduos (100%) 

apresentaram valores acima de 80 cmH2O, como podemos observar na tabela a 

seguir. 

 Tabela 3: Resultados individuais apresentados através da manovacuometria mais 
média e desvio padrão.  

Indivíduo Idade Pimáx/ CMH2O Pemáx/ CMH2O 

1 48 105,2 117,3 

2 31 110,4 101,1 

3 35 68,5 107,4 

4 41 154,1 135,1 

Média  38,75 109,55 115,23 

DP 7,27 35,07 14,83 

 

Segundo Brito (2002) os protocolos para teste de esforço (VO2 máx) mais 

intensos, como, Bruce ou de Ellestad podem ser aplicados em indivíduos fisicamente 

ativos e/ou adultos jovens saudáveis. No presente estudo optamos pelo teste de 
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esforço em esteira com protocolo Ellestad, pois se tratam de indivíduos fisicamente 

ativos e sem histórico de alterações cardiovasculares e pulmonares.  

FIGURA 1: VO2 máximo, relação indivíduo resultado, mais média e DP. 

 
 Para a avaliação funcional com o método Functional Movement Screen (FMS) 

de Gray Cook, que tem por objetivo analisar os padrões de movimento, indicando os 

locais de compensações e propondo os exercícios corretivos. O sistema FMS foi 

elaborado para ordenar padrões de movimento com clareza e confiabilidade entre 

profissionais que trabalhem com indivíduos em ambientes que incluam atividades 

físicas (SOTTOVIA, ______). 

FIGURA 2: Resultado individual obtidos por meio da avaliação funcional do 
movimento, mais média e DP.  

 
DISCUSSÃO 
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De fato, o estudo, a avaliação e a compreensão de todo contexto abrangido 

pelo conceito da aptidão física é de grande relevância, já que a expansão do 

conhecimento acerca do estado de capacidade funcional do indivíduo pode levar a 

prática de exercícios de forma mais apropriada, promovendo manutenção do bem-

estar e das condições de saúde. Componentes como resistência, flexibilidade e 

composição corporal entre outros estão altamente interligados e tem características 

complexas, o que denota a relevância da avaliação da aptidão física de praticantes 

de atividades físicas (MAIA,2017).   

Conforme Da Silva (2012) em estudo onde foram avaliados 21 indivíduos do 

sexo masculino praticantes de ciclismo apresentaram uma média de 34,1 anos de 

idade e as médias de peso e estatura foram respectivamente, 74,2 kg e 1,79 m.  

Para verificar a flexibilidade de isquiotibiais foi o de sentar e alcançar, 

proposto originalmente por Wells e Dillon. Onde no presente estudo obtivemos uma 

média de 34,5 ± 6,35. Em estudo realizado no ano de 2010 em São Paulo, 

constatou-se que a flexibilidade de indivíduos homens ativos com idade entre 30 e 

39 anos a média foi de 23,15 ± 9,98 e com idade entre 40 e 49 anos a média foi de 

21,39 ± 9,11 (RIBEIRO, 2012).  

No presente estudo a avaliação do IMC pela formula peso/altura2 e percentual 

de gordura por bioimpedância, obtivemos o % de gordura médio de 16,50 ± 1,94. 

Segundo Da Silva (2012) em estudo com ciclistas amadores da região Sul do Rio 

Grande do Sul os valores ficaram entre 10 e 19 Kg/m2, os indivíduos avaliados 2 (50 

%) apresentaram IMC dentro dos valores normais e 2 (50%) sobrepeso com IMC 

acima de 25, elevando a média geral para 25,45 ± 2,09. Os valores de referência 

são: baixo peso IMC menor 20, normal IMC entre 20 e 25, sobrepeso IMC entre 25 e 

30, acima de 30 obesidade grau 1, IMC entre 30 e 39,9 obesidades grau 2 e 

obesidade grau 3 quando IMC ficar acima de 40 (ANJOS, 1992).  

De acordo com Maranhão (2004) mencionam a respeito da importância em 

avaliar a aptidão cardiorrespiratória por meio do consumo máximo de oxigênio (VO2) 

sendo também a forma mais confiável para esse propósito. Em relação ao desfecho 

VO2máx, encontrados em estudo realizado na região Sul do Rio Grande do Sul, os 

resultados variaram entre 44 e 60 ml/Kg -min, sendo a média de 54,9 ml/Kg (DA 

SILVA, 2012). O valor médio de VO2 encontrado no presente estudo foi de 69,98 ± 
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13,9. Observando os resultados obtidos em ambos os estudos podemos verificar 

que em ambos os atletas apresenta um considerável índice de VO2 máximo.  

A mensuração das pressões respiratórias máximas é um teste tecnicamente 

simples e rápido para ser executado, os valores são dependentes das forças 

musculares inspiratórias e expiratórias, a verificação da Pimáx e Pemax bem como 

os volumes pulmonares são de grande importância para mapear o nível de aptidão 

física. No entanto valores de referência para a os testes de função pulmonar são 

bem complexos, pois dependes de sexo, idade, raça o nível de atividade física entre 

outros (NEDER, 1999).  

No presente estudo seguindo os valores normais preditos por meio do 

espirômetro Minispir produzido pela Medial Internation Research (MIR) podemos 

verificar que 4 (100%) dos indivíduos apresentaram valores de CVF, VEF 1 acima 

dos valores preditos e PFE 4 (100 %) dos avaliados apresentaram resultados abaixo 

do valor predito, tal resultado pode ser justificado devido à forma de execução do 

teste, onde o indivíduo faz uma espiração de baixa intensidade. A Pemax os 4 (100 

%) dos indivíduos apresentaram valores acima dos 100 cmH2O e Pimax 3 (75%) 

apresentaram valores acima de 100 cmH2O e 1 avaliado (25 %) apresentou 

resultado abaixo de 70 cmH2O.  

 Seguindo os testes propostos para a verificação da aptidão física dos atletas, 

foi realizado o teste de Functional Movement Screen (FMS), o mesmo consiste na 

realização de sete padrões de movimento que tem por finalidade verificar a presença 

de compensações nos mesmos. Os sete movimentos propostos são: Agachamento 

profundo – “Deep Squat”, Passo por cima da barreira – “Hurdle Step”, Avanço em 

linha – “In Line Lung”, Mobilidade de ombros – “shoulder mobility”, Elevação da 

perna estendida – “active straigth leg raise”, Flexão de braços com tronco estável – 

“trunk stability push up”, Estabilidade de rotação – “rotary stability”. A pontuação para 

cada teste pode variar entre 0 e 3, onde zero é quando o avaliado relatar dor e três 

quando o movimento for realizado com perfeição, o avaliador deve pontuar a melhor 

tentativa e em caso de dúvida marcar a menor pontuação (SOTTOVIA_____).  

 No presente estudo a média obtida foi de 18,5 ± 0,58, entendendo que a 

máxima possível de ser alcançado é de 21 pontos onde todos os movimentos seriam 

perfeitos, sabendo disso podemos afirmar que os avaliados apresentam um 

excelente padrão de movimento.  
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CONCLUSÃO 

 

 Desta forma, após realizada a avaliação dos indivíduos, bem como a análise e 

discussão dos resultados encontrados, podemos apontar aspectos que precisam ser 

melhorados pela população em estudo. Citando particularidades como percentual de 

gordura onde a média geral mostrou que os mesmos estão com sobrepeso e isso 

deve ser um ponto a ser melhorado, sabendo que isso irá proporcionar um melhor 

desempenho.  

 Os atletas estudados apresentaram redução no pico de fluxo expiratório (PFE) 

e parte dos indivíduos tiveram uma redução na força muscular inspiratória (Pimax), 

além de 1 avaliado (25%) relatar grau 1 na escala analógica da dor (EAD) e 

consequentemente grau 2 no diagrama de Corlett.  

 De maneira mais abrangente podemos concluir que mesmo tratando-se de 

atletas amadores, os mesmos apresentaram um bom nível de aptidão física, não 

apresentando alterações significativas e um excelente estado de condicionamento 

físico. 

 Os resultados do presente estudo podem auxiliar, com o objetivo acadêmico, 

como referencial para comparação e investigação das variáveis estudas em ciclistas 

amadores e profissionais de diferentes localidades. Em nível local, o mesmo é de 

grande aplicabilidade pois dará suporte para o planejamento dos treinamentos 

aplicados a esses atletas, podendo reduzir o risco de lesões relacionadas a prática 

do esporte em estudo.  

Em síntese sugere-se a realização de novos estudos, com maior tamanho amostral 

e com a realização de avaliações mais específicas e diretas de determinadas 

variáveis. 
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RESUMO 

 
 
Introdução: O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo o 
segundo câncer mais frequente no mundo. O linfedema de membro superior é o acúmulo de 
líquido altamente proteico no interstício que pode surgir no pós-operatório de câncer de 
mama, quando se realiza uma mastectomia, com esvaziamento ganglionar axilar. Objetivo 
da pesquisa: Avaliar a eficácia da técnica de linfotaping para redução do linfedema de 
membro superior em pacientes pós-mastectomia, com esvaziamento ganglionar axilar. 
Metodologia: O estudo foi realizado com duas voluntárias do sexo feminino que 
frequentavam os serviços de fisioterapia oferecidos pelo Hospital do Câncer de Pato Branco, 
sendo aplicada a técnica de linfotaping no membro superior que apresentava o linfedema, 
consistindo em 3 aplicações em um período de 15 dias, tendo como método avaliativo a 
mensuração do membro através da perimetria, a Escala Visual Analógica (EVA) para 
avaliação da dor e Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) para avaliação da 
capacidade funcional das voluntárias. Resultados: Na perimetria a voluntária B demonstrou 
resultados mais significativos que a voluntária A para redução do linfedema, na EVA a 
voluntária A apresentou melhor alivio do quadro álgico que a voluntária B e na ECOG tanto a 
voluntária A quanto a B apresentaram resultados positivos iguais. Conclusões: A aplicação 
da técnica linfotaping contribuiu para a redução do linfedema, alívio do quadro álgico e 
melhora da capacidade funcional das voluntárias. Ressaltando assim a importância desta 
técnica, oferecida como um tratamento alternativo e/ou complementar ao tratamento 
convencional de Fisioterapia Complexa Descongestiva. 
 

Palavras-chave: câncer de mama; linfedema; linfotaping; fisioterapia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O câncer de mama é considerado a principal causa de morte por câncer em mulheres 

brasileiras, em nível mundial perde apenas para o câncer de pulmão, representando um 

grande problema de saúde pública em todo o mundo. (SILVA; RIUL, 2011). Definido como 

uma patologia de caráter degenerativo que resulta no acúmulo de lesões no material 

genético das células, induzindo o processo de reprodução, crescimento e dispersão anormal 

de células metastáticas, ou seja, se caracteriza por um tumor maligno, gerado por uma 

hiperplasia desordenada que provoca a invasão dos tecidos sadios a sua volta, e também 

pode disseminar-se para locais distantes. (NAGATA; MARQUES, 2015)  

O tratamento do câncer de mama se define em radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, 

cirurgia conservadora e mastectomia radical e modificada. No caso do procedimento 

cirúrgico de mastectomia radical e modificada, ocorre à retirada de linfonodos axilares, 

alterando a função linfática e levando ao aparecimento de várias complicações, dentre elas 

o linfedema. (LEAL et al., 2011)  

O linfedema que possui como causa do seu aparecimento a retirada dos linfonodos axilares 

pode ser encontrado de 12 a 30% das mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico do 

câncer de mama, tendo como consequência dificuldades nas atividades diárias, privação 

das atividades usuais e alterações emocionais, como tristeza, frustração, lembrança 

constante da não recuperação da doença e piora da autoimagem, podendo progredir assim, 

na piora na qualidade de vida tanto em aspectos físicos quanto psicológicos. Em razão da 

sua cronicidade, torna-se necessário um tratamento com suporte multiprofissional, 

possuindo como objetivo a evolução do quadro clínico e da qualidade de vida. (THOMAZ; 

DIAS; REZENDE, 2018) 

Os fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento do linfedema incluem dissecção 

axilar, obesidade, idade avançada, radioterapia, agressividade cirúrgica, infecção e 

preexistência de insuficiência do sistema linfático. (NAGATA; MARQUES, 2015) 

O linfedema segundo sua fisiopatologia, pode ser definido como um acúmulo de proteínas 

no interstício, edema e inflamação, que resulta clinicamente em inabilidade do sistema 

linfático, desencadeando uma diminuição do transporte da linfa. (PANG; MEJIA, 2016). O 

sistema linfático é composto por vasos linfáticos e órgãos linfoides e atua como uma via de 

transporte. Os vasos linfáticos conduzem fluidos e proteína plasmática que tenham 

extravasado para o espaço intersticial novamente para o sistema cardiovascular, já os 

órgãos linfoides que são: medula óssea, timo, baço, tonsila e linfonodos tem a função de 

produzir, manter e distribuir os linfócitos que são as células de defesa do organismo. Os 

sistemas linfático e sanguíneo agem de forma interdependente, possuindo como função 

principal o balanço tecidual normal pelo retorno do fluido intersticial para o sistema 

cardiovascular. Quando o sistema linfático torna-se incapaz de manter a homeostasia 

tecidual, desencadeia o acúmulo de fluido que é rico em proteínas no espaço intersticial do 

tecido subcutâneo, ocorrendo o aumento da pressão oncótica. Em casos onde ocorre 

ausência, bloqueio ou remoção dos componentes do sistema linfático, a pressão hidrostática 

se eleva dentro dos capilares linfáticos íntegros levando ao aparecimento do linfedema. 

(NAGATA; MARQUES, 2015) 

Classifica-se o linfedema quanto as suas causas em primário e secundário. No linfedema 

primário ocorre alteração congênita na formação dos vasos linfáticos e linfonodos ou 

obstrução idiopática dos linfonodos. Já o secundário é advindo da disfunção anatômica do 
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sistema linfático após um procedimento cirúrgico como mastectomia com remoção de um 

grupo de linfonodos, fibrose pós-irradiação, disseminação de tumores malignos com 

obstrução dos canais linfáticos e linfonodos, traumas, erisipelas, celulites e trombose 

inflamatória que cicatriza os canais linfáticos. (SQUARCINO; BORRELLI; SATO, 2007)  

Além do linfedema ser classificado quanto as causas, há também a classificação quanto o 

grau de intensidade, sendo grau 1 o mais simples, podendo ser espontaneamente 

reversível, ocorrendo um pequeno aumento da linfa intersticial, regredindo facilmente 

apenas com estimulo da circulação linfática, grau 2 é espontaneamente irreversível, para 

diminuição é necessária medidas terapêuticas mais intensivas, característico por fibrose do 

fluido em certos pontos da região afetada, aumentando a consistência da pele, gerando 

certo grau de estagnação da linfa e coletores linfáticos, grau 3 é mais grave, gera grande 

volume na região afetada, apresentando acentuado grau de fibrose linfostática elevada com 

grave estagnação da linfa nos vasos e capilares, a pele torna-se ressecada, com coloração 

escura e aspecto casca de laranja, tornando-se vulnerável e infecções como erisipelas ou 

linfangites, e grau 4 o mais grave de todos, apresenta todas as alterações do grau citado 

anteriormente, com gravidade maior, traduz total falência dos vasos linfáticos o que 

ocasiona um refluxo linfático, sendo que esse enorme acúmulo de linda começa a 

extravasar para a pele, através de fistulas linfáticas. (CAMARGO; MARX, 2000) 

Os sinais e sintomas do linfedema são: aumento do diâmetro do membro, tensionamento da 

pele, rigidez, diminuição da amplitude de movimento do membro e diminuição da 

capacidade de uso do membro em atividades diárias. (LEAL et al., 2011). Na maioria dos 

casos o diagnóstico de linfedema é feito por meio da história clínica e exame físico, onde a 

principal observação é o aumento do volume do membro homolateral a cirurgia, o que altera 

a consistência do membro a palpação. Para avaliação do linfedema utiliza-se a perimetria 

quantificando-o, técnica esta que consiste na medida padronizada de vários pontos da 

circunferência, através de uma fita métrica, graduada em centímetros, sendo que a diferença 

acima de dois centímetros na comparação entre o membro afetado e o não afetado é 

considerada clinicamente uma confirmação para o diagnostico de linfedema. (NAGATA; 

MARQUES, 2015) 

Nas ultimas duas décadas, o tratamento do linfedema está se fazendo de maneira cada vez 

menos invasiva, apresentando então resultados terapêuticos satisfatórios. Por sua vez, o 

tratamento conservador que de inicio se dava por medicação, assepsia e apoio nutricional, 

complementou-se pela fisioterapia que possibilitou a melhora morfológica e funcional do 

membro afetado pela diminuição do volume e peso do linfedema, proporcionando melhora 

na aparência estética e na realização das atividades de vida diária, com repercussões 

psicossociais positivas as pacientes. (SQUARCINO; BORRELLI; SATO, 2007)  

A intervenção da fisioterapia deve ser iniciada logo após o procedimento cirúrgico com 

objetivo de prevenir possíveis complicações advindas da cirurgia. Nesse período pós-

operatório surge a dor, o que leva a variados graus de imobilidade que podem intervir de 

forma direta na dificuldade de movimentação que contribui para a formação do linfedema. À 

medida que as pacientes mastectomizadas são submetidas à fisioterapia a melhora na 

qualidade de vida das mesmas alcança respostas importantes. A fisioterapia vai atuar na dor 

pós-cirúrgica, prevenção e tratamento de linfedema, manutenção da amplitude de 

movimento e força muscular, prevenção de aderências cicatriciais e manutenção da postura 

adequada, tornando-se uma importante aliada na recuperação pós cirúrgica. (GUIRRO, L; 

GUIRRO, R, 2002) 
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O tratamento convencional de linfedema é por meio da Fisioterapia Complexa 

Descongestiva (FCD) que inclui drenagem linfática manual, bandagem compressiva, 

cuidados com a pele e exercícios terapêuticos combinados. No entanto na pratica clínica as 

bandagens compressivas apresentam para algumas mulheres um fator que limita a 

adequação ao método, devido que as ataduras elásticas dificultam e impedem as atividades 

diárias. (NAGATA; MARQUES, 2015) 

Outra técnica alternativa que está sendo utilizada pelos fisioterapeutas para tratamento do 

linfedema é a bandagem elástica funcional, que quando aplicada em disfunções de origem 

circulatório-linfática recebe o nome de linfotaping. Esta técnica consiste na aplicação de uma 

fita elástica na pele que ocasiona uma pressão e atua como canais que direcionam o 

exsudato para o ducto linfático mais próximo, a aplicação da fita é com base próxima ao 

nódulo linfático a ser dirigido o exsudato, utilizando um padrão de tensão de 0 á 15 %. O 

mecanismo de bombeamento desse exsudato requer a contração muscular, para que a 

técnica então  apresente benefícios satisfatórios necessita do movimento livre das 

articulações. Assim a técnica de linfotaping pode representar uma alternativa complementar 

ao tratamento convencional, promovendo uma melhora na funcionalidade e aspecto estético. 

(NAGATA; MARQUES, 2015) 

O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia da técnica linfotaping para redução do 

linfedema de membro superior em pacientes submetidas à cirurgia de mastectomia, com 

esvaziamento ganglionar axilar. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
O taping é uma técnica que foi desenvolvida pelo quiroprático Kenzo Kase baseado no 

método Kinesio Taping, originado por volta da década de 1970, inicialmente sendo aplicado 

por ortopedistas e terapeutas que tinham por objetivo de promover suporte muscular sem 

gerar restrição do movimento. A popularidade do método surgiu na comunidade de esportes 

do Japão, após o uso deste pela equipe de vôlei em uma edição dos Jogos Olímpicos. A 

partir do final da década de 1990, o método já tinha se espalhado para Europa, Ásia e 

América, sendo cada vez mais utilizado e estudado. (THOMAZ; DIAS; REZENDE, 2018) 

A técnica do taping é aplicada por bandagens elásticas funcionais para disfunções 

ortopédicas, mas também tem sido utilizado na prática clínica para disfunções de outros 

sistemas, inclusive o sistema linfático, recebendo o nome de linfotaping. A fita de taping é 

um material composto de 100% de algodão, resistente a água, hipoalérgico, termoadesivo e 

com alongamento no sentido longitudinal. É semelhante em espessura e peso à pele, com 

propriedade elástica de até 140%, correspondente à mesma da pele. A camada adesiva 

absorve o calor do corpo, portanto é ativada uma única vez, após atingir a temperatura 

corporal, depois que a fita foi esfregada. Permanece na pele, em geral, de 3 a 5 dias, com 

descanso de 24 horas entre uma aplicação e outra. (THOMAZ; DIAS; REZENDE, 2018) 

A técnica linfotaping então utiliza as bandagens que possuem a capacidade de elevação 

tecidual, cujos filamentos de ancoragem abrem os vasos linfáticos possibilitando que as 

substâncias existentes sejam drenadas, ou seja, é uma técnica que age no mecanismo de 

circulação e estimulação sanguínea e linfática. (PEREIRA; SANTOS, 2016). A propriedade 

elástica da bandagem provoca uma elevação que gera circunvoluções na pele e que 

promove trações e tensões dos filamentos de ancoragem, abrindo as fendas linfáticas 

iniciais e levando a um aumento da captação do exsudato e dos líquidos intersticiais, cuja 
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pressão de 1 mmHg de diferença entre o lado externo e interno do inicial altera-se com esta 

elevação, permitindo uma captação proteica. Esta pressão negativa ocasionada pelo 

tracionamento dos filamentos de ancoragem, conforme a movimentação do cotidiano do 

individuo, diminui ou elimina as restrições circulatórios, causando um efeito de drenagem 

linfática. (BERGESCH; FILIPPIN; BORGES, 2017) 

O efeito da bandagem possibilita uma canalização do excesso de exsudato existente nas 

lesões para canais menos congestionados, transportando-o no sentido dos linfonodos 

ascendentes mais próximos. A drenagem diminui o processo inflamatório em lesões de 

tecidos moles, resultando na eliminação das substâncias químicas existentes, tendo 

consequentemente a diminuição de edema, calor, rubor e dor. (KASE; LEMOS; DIAS, 2013) 

Em geral, a bandagem provoca a elevação da pele, gerando um aumento entre os espaços 

da derme e da epiderme, mecanismo esse chamado de circunvolução. O espaço em que foi 

liberado garante que ocorra uma redução na pressão, permitindo com isso, que o fluxo 

linfático com pressão elevada no interstício se desloque para área de menor pressão. A 

elevação da pele em conjunto com os movimentos realizados pelo corpo permite o tecido 

conjuntivo se tornar mais flexível estruturalmente, formando assim um percurso de 

orientação para a linfa no tecido conjuntivo. Esse processo gera a abertura das válvulas dos 

pequenos vasos linfáticos iniciais e a linfa é direcionada, podendo então ser drenada 

durante 24 horas e absorvida pela pele, onde se encontram 80% dos vasos linfáticos. 

(THOMAZ; DIAS; REZENDE, 2018) 

Aplica-se a base da bandagem próxima ao nódulo linfático a ser dirigido o exsudato, 

utilizando uma tensão padrão de 0 a 15%. Para que esse exsudato seja bombeado requer a 

contração muscular, sendo que na aplicação desta técnica as articulações possuem 

movimentos livres, ocorrendo então à contração efetiva. (NAGATA; MARQUES, 2015). Para 

a aplicação é necessário o preparo da pele no local da aplicação, realizando a assepsia com 

algodão e álcool, e se necessário à depilação do local. (PEREIRA; SANTOS, 2016). São 

várias as possibilidades da aplicação da bandagem elástica funcional para o linfedema. 

Uma delas é a aplicação da base e ancora, ambas de 3 cm e sem tensionamento ou 

então se o mesmo ocorrer deve ser mínimo. Aplica-se a técnica de proximal para distal, 

contra a direção do fluido linfático. Utilizam-se tiras finas recortadas da fita original, 

sendo aplicadas em forma de leque, podendo ocorrer sobreposição das tiras, ou 

aplicadas no sentido do segmento do membro que estará sendo tratado. (NAGATA; 

MARQUES, 2015) 

Existem algumas precauções que necessitam ser avaliadas antes da aplicação da 

bandagem, tais como alergia ao látex ou adesivos, pele sensível ou fraca como de idosos ou 

crianças, lesões cutâneas, infecções na pele e trombose. (PEREIRA; SANTOS, 2016). Se 

nenhuma dessas precauções precisam ser tomadas, a técnica de linfotaping por meio da 

aplicação da bandagem se torna essencial, pois permanece na pele por vários dias e 

promove o conforto quando o membro está em repouso, o que faz as pacientes aderirem a 

técnica com maior facilidade. Desta forma, a técnica de linfotaping pode ser de grande valia 

no tratamento para o controle e/ou redução do linfedema de membros superiores, podendo 

contribuir como instrumento fisioterapêutico. (NAGATA; MARQUES, 2015) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 



46 
 

O estudo em questão trata-se de uma pesquisa aplicada que tem por objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos á solução de problemas específicos. (SILVA, 

2004). Esta pesquisa possui caráter quantitativo, sendo um meio de testar teorias objetivas, 

examinando a relação entre as variáveis. Essas variáveis podem ser medidas por 

instrumentos, para que os dados numéricos possam ser analisados por procedimentos 

estatísticos. (CRESWELL, 2010).  

De acordo os objetivos propostos o estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória, 

onde proporciona maior familiaridade com o problema, com objetivo de torná-lo mais 

explícito ou constituir hipóteses. Este tipo de pesquisa busca o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições. Seu planejamento é considerado bem flexível, possibilitando a 

consideração dos mais variados aspectos relativo ao fato estudado. (GIL, 2002). Do ponto 

de vista de procedimentos técnicos é de estudo de caso, que é considerada uma estratégia 

de investigação, que o pesquisador explora profundamente uma atividade, ou um processo 

de um ou poucos objetivos, o que permite assim um amplo e detalhado conhecimento de 

outros perfis já estudados, que são utilizados com frequência nas ciências biomédicas e 

sociais. (GIL, 2002) (CRESWELL, 2010) 

A pesquisa foi realizada com duas voluntárias, os critérios de inclusão foram possuir 

diagnostico de linfedema de membro superior, o qual se apresenta geralmente em 

portadoras de câncer de mama, após a realização da mastectomia com esvaziamento 

ganglionar axilar, na faixa etária entre 30 e 70 anos, sendo do sexo feminino, atendidas 

pelos serviços de fisioterapia oferecidos no Hospital do Câncer de Pato Branco, local 

também onde a pesquisa foi realizada com as avaliações e aplicações nas voluntárias. A 

técnica foi aplicada no membro superior que apresentava o linfedema, consistindo em 3 

aplicações em um período de 15 dias, não apresentando riscos as voluntárias e tendo como 

benefícios redução do linfedema, alivio do quadro álgico e melhora da capacidade funcional 

das voluntárias.  

Foram excluídos do estudo indivíduos que apresentaram distúrbios cognitivos e/ou qualquer 

déficit de compreensão, e todo paciente que não se encaixou nos critérios de inclusão 

citados acima, ou que se recusou a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O presente estudo respeita todos os aspectos éticos e científicos que constam na resolução 

466, de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados foi realizada somente após a 

aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da autorização das 

Instituições privadas de saúde e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido em duas vias, sendo que uma via permaneceu com a voluntária e a outra com a 

pesquisadora, assim como as assinaturas nos termos de Compromisso para uso de dados 

em arquivos e Confidencialidade. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ensino Superior dos 

Campos Gerais - CESCAGE/PR, contendo o numero do parecer 2.797.147, em 02 de 

Agosto de 2018. A partir do momento da aprovação da pesquisa, os dados foram coletados 

por um instrumento de avaliação elaborado pela pesquisadora onde constou nome da 

voluntária, idade, tipo de câncer, tipo de cirurgia realizada, uso de medicação controlada, 

características do linfedema e patologias prévias.  

O exame físico foi composto por perimetria de MMSS. A perimetria foi realizada com uma 

fita métrica, sendo demarcados três pontos de cinco em cinco centímetros, acima e abaixo 

da fossa cubital na região do cotovelo, mensurando na primeira e na ultima aplicação da 

técnica. Considerado um método prático e frequente onde são realizadas várias medidas 

dos membros em espaços regulares e pré definidos. No caso do membro superior a medida 
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é iniciada na prega anterior do cotovelo, e mede-se tanto para cima, como para baixo. As 

medidas são realizadas sempre nos dois membros e nos mesmos pontos, pois o membro 

não afetado serve como referência padrão. A realização da perimetria se dá em intervalos 

de tempo periódicos, sendo aplicada pelo mesmo terapeuta, para melhor avaliação dos 

resultados. (CAMARGO; MARX, 2000) 

Também foi utilizada a Escala Visual Analógica da dor (EVA), questionando as pacientes 

quanto ao grau de sua dor, antes e após aplicação da técnica. A EVA constitui-se de uma 

linha horizontal com 10 centímetros de comprimento, assinalada em uma de suas 

extremidades a classificação “SEM DOR” e, na outra, a classificação “DOR MÁXIMA”. O 

voluntário marca com um traço o ponto que representa a intensidade de sua dor. Ou seja, 

consiste em uma régua dividida em onze partes iguais, numeradas de 0 a 10, onde o 

voluntário vai referir à equivalência entre a intensidade da sua dor e uma classificação 

numérica, sendo que 0, 1 e 2 é correspondente da classificação “SEM DOR ou DOR LEVE”, 

3, 4, 5, 6, 7 a “DOR MODERADA” e 8, 9 e 10 “MÁXIMA DOR”. (CIENA, et al., 2008) 

 E o Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) para avaliação da capacidade funcional 

das voluntárias, antes e após a aplicação da técnica. A escala ECOG serve para avaliar 

como a doença afeta as habilidades de vida diária do paciente, com escore que varia de 

zero a cinco pontos, o que permite classificar o paciente com o índice 0 (totalmente ativo, 

capaz de continuar todo o desempenho de pré-doença, sem restrição), 1 (restrito para 

atividade física extenuante, porém capaz de realizar um trabalho de natureza leve ou 

sedentária), 2 (completamente capaz para o autocuidado, mas incapaz de realizar quaisquer 

atividades de trabalho; fora do leito por mais de 50% do tempo), 3 (capacidade de 

autocuidado limitada, restrito ao leito ou à cadeira mais de 50% do tempo de vigília), 4 

(completamente limitado, não pode exercer qualquer autocuidado; restrito ao leito ou à 

cadeira) e 5 (morto). (PEREIRA; SANTOS; SARGES, 2014)  

Participaram da pesquisa duas voluntárias, denominadas voluntária A e voluntária B ambas 

do sexo feminino, de 64 e 58 anos respectivamente. Submetidas á mastectomia radical 

unilateral com esvaziamento ganglionar axilar e diagnosticadas com linfedema grau 2. 

Apresentaram como principal sequela pós cirúrgica o linfedema, diagnosticado clinicamente, 

sendo encaminhadas para o tratamento fisioterapêutico. 

 O protocolo de tratamento utilizado constituiu em aplicação da técnica linfotaping com a 

utilização da bandagem elástica funcional, onde a base da mesma apresentava tamanho de 

3 cm com mínimo de tensionamento e aplicada próximo ao nódulo linfático a ser dirigido o 

fluxo linfático a ser drenado. O sentido da bandagem era sempre de proximal para distal no 

membro afetado com linfedema, contra a direção do fluido linfático, em tiras finas recortadas 

da fita original, em forma de leque, podendo ocorrer sobreposição da tiras, o tensionamento 

das tiras em sua extensão era de 0-15%. Tornou-se necessário o preparo da pele no local 

da aplicação, sendo realizada a assepsia com algodão e álcool. Foram realizadas 3 

aplicações da técnica em um período de 15 dias, com duração média da aplicação da 

técnica de 30 minutos. Na primeira e na ultima aplicação foi realizada a perimetria do 

membro afetado e também o questionário com as pacientes sobre a EVA e a ECOG.  

As voluntárias preencheram em total acordo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

onde continha a solicitação de autorização para coleta de dados da pesquisa e participação 

das mesmas, sendo sanadas possíveis dúvidas, bem como a concessão de livre interrupção 

da pesquisa em qualquer fase do tratamento.  
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Após a obtenção dos dados da perimetria, EVA e ECOG, os mesmos foram avaliados e 

interpretados, utilizando o programa Excel, e tendo os resultados demonstrados por meio 

dos métodos de gráficos e tabelas. 

 

RESULTADOS 

 

 
Os resultados apresentados a seguir demonstram a avaliação inicial e final do 

tratamento do linfedema, realizado por meio da aplicação da técnica linfotaping nas 

voluntárias A e B. 

A voluntária A apresentou os seguintes resultados quanto à perimetria, EVA e 

ECOG. No gráfico 1 observam-se os resultados da perimetria em relação a redução do 

linfedema do membro superior afetado da voluntária A, comparando a perimetria inicial e 

final nas medidas realizadas tanto no braço como no antebraço, onde eram mensurados três 

pontos de cinco em cinco centímetros (5, 10, 15),  acima e abaixo da fossa cubital na região 

do cotovelo. 

 
Gráfico 1: Perimetria inicial e final do membro superior da voluntária A.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Os resultados apresentados no gráfico 1 são em relação a perimetria inicial e final realizada 

na voluntária A. Onde a mesma apresentou na mensuração do braço no 5 cm um valor 

inicial de 37 cm e um valor final de 36 cm, no 10 cm um valor inicial de 38 cm e um valor 

final de 37,5 cm e no 15 cm um valor inicial de 40 cm e um valor final de 39 cm. Já na 

mensuração do antebraço no 5 cm o valor inicial de 33 cm e final de 32,5 cm, no 10 cm o 

valor inicial de 31 cm e final de 30,5 cm e no 15 cm o valor inicial de 27 cm e final de 26 cm. 

Ou seja, na mensuração do braço em 5 cm ocorreu diminuição de 2,70%, em 10 cm de 

1,32% e em 15 cm de 2,50% e na mensuração do antebraço em 5 cm uma diminuição de 

1,52 % , em 10 cm de 1,61 % e em 15 cm de 3,70%. O que indica diminuição do linfedema 

no membro superior afetado da voluntária A. 
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Na tabela 1 apresentam-se os resultados da EVA em relação à diminuição da dor na 

voluntária A, comparando o grau de dor apresentado na avaliação inicial e final e também a 

ECOG quanto à melhora das habilidades de vida diária da voluntária A, comparando essas 

habilidades apresentadas na avaliação inicial e final. 

 

Tabela 1: Avaliação inicial e final relacionada a EVA e ECOG na voluntária A. 

Avaliação inicial Avaliação final 

EVA 8 EVA 3 

ECOG 1 EGOC 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A tabela 1 demonstra que a voluntária A na EVA a avaliação inicial pontuou com 8 ( dor 

intensa) e na avaliação final com 3 ( dor moderada), o que indica que houve diminuição da 

dor, ou seja, alivio do quadro álgico, em comparação ao antes e depois da aplicação da 

técnica na voluntária A. Na ECOG a avaliação inicial apresentou pontuação de 1 (restrito 

para atividade física extenuante, porém capaz de realizar um trabalho de natureza leve ou 

sedentária) e a avaliação final 0 (totalmente ativo, capaz de continuar todo o desempenho 

de pré-doença, sem restrição), apontando melhora das habilidades de vida diária da 

voluntária A, comparando-se ao antes e depois da aplicação da técnica. 

A voluntária B apresentou os seguintes resultados quanto à perimetria, EVA e 

ECOG. No gráfico 2 observam-se os resultados da perimetria em relação a redução do 

linfedema do membro superior afetado da voluntária B, comparando a perimetria inicial e 

final nas medidas realizadas tanto no braço como no antebraço, onde eram mensurados três 

pontos de cinco em cinco centímetros (5, 10, 15),  acima e abaixo da fossa cubital na região 

do cotovelo. 

 
Gráfico 2: Perimetria inicial e final do membro superior da voluntária B. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados apresentados no gráfico 2 são em relação a perimetria inicial e final realizada 

na voluntária B. Onde a mesma apresentou na mensuração do braço no 5 cm um valor 
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inicial de 34 cm e um valor final de 32,5 cm, no 10 cm um valor inicial de 36 cm e um valor 

final de 34,5 cm e no 15 cm um valor inicial de 36,5 cm e um valor final de 35,5 cm. Já na 

mensuração do antebraço no 5 cm o valor inicial de 31,5 cm e final de 30 cm, no 10 cm o 

valor inicial de 30,5 cm e final de 29 cm e no 15 cm o valor inicial de 28 cm e final de 26,5 

cm. Ou seja, na mensuração do braço em 5 cm ocorreu diminuição de 4,41%, em 10 cm de 

4,17% e em 15 cm de 2,74% e na mensuração do antebraço em 5 cm uma diminuição de 

4,76% , em 10 cm de 4,92% e em 15 cm de 5,36%.  O que indica redução do linfedema no 

membro superior afetado da voluntária B. 

Na tabela 2 apresentam-se os resultados da EVA em relação à diminuição da dor na 

voluntária B, comparando o grau de dor apresentado na avaliação inicial e final e também a 

ECOG quanto à melhora das habilidades de vida diária da voluntária B, comparando essas 

habilidades apresentadas na avaliação inicial e final. 

 
Tabela 2: Avaliação inicial e final relacionada a EVA e ECOG na voluntária B. 

Avaliação inicial Avaliação final 

EVA 9 EVA 5 

ECOG 1 EGOC 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A tabela 2 demonstra que a voluntária B na EVA a avaliação inicial pontuou com 9 ( dor 

intensa) e na avaliação final com 5 ( dor moderada), o que indica que houve diminuição da 

dor, ou seja, alivio do quadro álgico, em comparação ao antes e depois da aplicação da 

técnica na voluntária B. Na ECOG a avaliação inicial apresentou pontuação de 1 (restrito 

para atividade física extenuante, porém capaz de realizar um trabalho de natureza leve ou 

sedentária) e a avaliação final 0 (totalmente ativo, capaz de continuar todo o desempenho 

de pré-doença, sem restrição), apontando melhora das habilidades de vida diária da 

voluntária B, comparando-se ao antes e depois da aplicação da técnica. 

 Com base nos resultados apresentados é possível observar que na perimetria a 

voluntária B demonstrou resultados mais significativos que a voluntária A para redução do 

linfedema, na EVA a voluntária A apresentou melhor alivio do quadro álgico que a voluntária 

B e na ECOG tanto a voluntária A quanto a B apresentaram resultados positivos iguais. 

 
 
 

DISCUSSÃO 

 

 
A principal forma de tratamento para o linfedema é por meio da Fisioterapia Complexa 

Descongestiva (FCD), que inclui drenagem linfática manual, bandagem compressiva, 

cuidados com a pele e exercícios terapêuticos combinados. Porém na pratica clínica as 

bandagens compressivas geram para algumas mulheres um fator que limita a adequação ao 

método, devido que as ataduras elásticas dificultam e impedem as atividades diárias, sabe-

se então que ocorre dificuldade na aceitação e adesão ao enfaixamento compressivo no 

tratamento das pacientes. Por isso, neste estudo é apresentado como proposta a 

substituição do enfaixamento compressivo pela técnica linfotaping, atualmente muito 

utilizada na fisioterapia. (NAGATA; MARQUES, 2015) 
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A técnica linfotaping é realizada por meio da aplicação da bandagem elástica 

funcional, a qual possui a propriedade de melhorar o fluxo linfático por produzir diferentes 

pressões na pele, favorecendo o bombeamento para as regiões com menor pressão e 

possuindo como vantagem de permanecer na pele por dias, sem que limite a realização das 

atividades de vida diária, promovendo maior conforto quando o membro está em repouso, 

podendo aumentar a aderência das pacientes à terapêutica. Essa técnica surge então, como 

uma alternativa ao enfaixamento compressivo, podendo ser utilizada em pacientes quando 

apresentarem qualquer tipo de contraindicação para o enfaixamento compressivo, ou que 

não se sintam confortáveis com a utilização do mesmo. (CENDRON et al., 2015) 

No estudo realizado com 25 mulheres com linfedema pós-mastectomia e que foram 

submetidas ao tratamento com aplicação da bandagem elástica funcional exclusivamente, 

constatou que esse método reduziu o linfedema em 24% das mulheres, além de ter 

aumentado a motivação das pacientes ao tratamento em 20%, proporcionando maior 

sucesso ao tratamento do linfedema com a bandagem. (LIPINSKA et al., 2007) 

Um estudo realizado com 41 pacientes com linfedema unilateral pós-mastectomia 

divididas em 2 grupos, sendo grupo enfaixamento compressivo e bandagem elástica 

funcional, foram submetidas a 30 minutos de drenagem linfática manual, 1 hora de terapia 

de compressão pneumática, enfaixamento compressivo ou bandagem elástica funcional e 

20 minutos de terapia de exercícios linfocinéticos. O estudo observou que não houve 

diferença significativa entre os grupos na redução do membro, porém, a aceitação da 

bandagem elástica funcional no grupo submetido a essa terapia foi melhor do que o 

enfaixamento, além das pacientes relataram benefícios como maior tempo de utilização da 

bandagem elástica funcional, menos dificuldade em utiliza-la e aumento do conforto e 

conveniência para realização de atividades diárias, semelhante aos relatos das pacientes 

tratada nesse estudo. (TSAI et al., 2009) 

 Outro estudo realizado com associação da bandagem elástica funcional à drenagem 

linfática manual. Diz que após o tratamento foi observada diminuição entre a diferença na 

circunferência, melhora na consistência do braço e na sensação de peso no membro. Além 

disto, a paciente relatou sensação de conforto, comodidade e maior facilidade na prática das 

atividades diárias durante o período em que permaneceu com a bandagem elástica 

funcional, sem que a mesma impedisse a paciente de realizar suas atividades de vida 

diárias. (PINHEIRO; GODOY; SUNEMI, 2015)  

 Em um estudo realizado com relato de caso de uma mulher de 48 anos, com 

linfedema secundário a câncer de mama, foram realizadas 12 sessões, 3 vezes na semana 

que incluíram 45 minutos de drenagem linfática manual e aplicação da bandagem elástica 

funcional no braço e área da axila, onde a paciente era orientada a ficar 3 dias com a 

mesma. O principal resultado desse estudo foi a redução na circunferência do membro 

edemaciado, a excelente tolerância da paciente a colocação da bandagem e o conforto ao 

tratamento proposto, evidenciando uma maior adesão as sessões de tratamento. (CHOU et 

al., 2012) 

De acordo com os estudos analisados, percebe-se que as intervenções 

fisioterapêuticas no tratamento do linfedema mostraram-se efetivas, porém os autores 

enfatizam que os melhores resultados foram obtidos com mulheres submetidas ao 
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tratamento imediato, quando comparados ao tratamento tardio, em que não se observou 

redução do linfedema. (PANG; MEJIA, 2016) 

A técnica linfotaping que foi aplicada nesse estudo é considerada um método seguro 

e tolerável a ser utilizado em pacientes oncológicos, oferecida como tratamento 

complementar/ alternativo, pois aumenta o espaço entre a pele e o músculo, promovendo o 

aumento do fluxo sanguíneo e linfático, aumentando assim a absorção do líquido intersticial 

e fluxo linfático, consequentemente levando a diminuição do linfedema. É uma técnica a ser 

somada ao método padrão ouro para o tratamento do linfedema secundário ao câncer de 

mama. Deve-se levar em consideração a individualidade de cada paciente e as atividades 

do cotidiano. É necessário conhecer a técnica para que se possam conseguir melhores 

resultados, levando em conta a qualidade da fita, a aceitação do paciente e a forma de 

aplicação. (THOMAZ; DIAS; REZENDE, 2018) 

Desta forma observou-se que a diminuição do linfedema, a qual é um dos princípios 

da técnica linfotaping, apresenta melhoras expressivas e benefícios a saúde, nas voluntárias 

submetidas aplicação da técnica linfotaping. 

 
 

CONCLUSÃO 

 

 
Desta forma conclui-se pelo presente estudo realizado, que a aplicação da técnica 

linfotaping contribuiu para o tratamento de linfedema de membro superior pós- mastectomia, 

em relação à diminuição do linfedema, alívio do quadro álgico e melhora da capacidade 

funcional das voluntárias. Ressaltando assim a importância desta técnica, oferecida como 

um tratamento alternativo e/ou complementar ao tratamento convencional de Fisioterapia 

Complexa Descongestiva, onde possibilita por meio da aplicação da bandagem elástica 

funcional uma maior mobilidade articular das pacientes durante a realização de suas 

atividades diárias, favorecendo a uma melhor aceitação da técnica. Porém devido à 

escassez de estudos sobre o tema, não se tem a plena certeza de que a técnica 

linfotaping possa substituir a Fisioterapia Complexa Descongestiva, recomendando-se 

então que novos estudos com um número maior de voluntárias deverão ser realizados a 

fim de justificar e comprovar a eficácia da técnica linfotaping. 
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 RESUMO  

 

Obejtivo: Neste artigo propõem-se avaliar o método da equoterapia na melhora da 

motricidade fina de uma criança diplegia, o objetivo em questão foi abordado pelo fato da 

equoterapia ser um método com muitos resultados positivos. Metodologia: Foi relatado um 

estudo de caso com um paciente acometico por paralisia cerebral com diagnóstico 

fisioterapêutico de diplegia espástica e motricidade fina alterada, foi realizada uma avaliação 

utilizando a escala de desenvolvimento motor- EDM de Francisco Rosa Neto, e com base na 

mesma, foi feito um plano de tratamento envolvendo o método de equoterapia. Resultados: 

Após 18 sessões, os testes foram refeitos para podermos comparar os resultados. Os 

resultados foram bons uma vez que a Idade Motora da Motricidade fina foi de 36 meses (3 

anos) para 60 meses (5 anos) e o quociente motor da motricidade fina foi de 50 que seria 

muito inferior para 83,3 que é normal baixo. Conclusão: Através disso podemos observar 

que a equoterapia é um método eficaz para a melhora da motricidade fina e também para a 

melhora de vários outros aspectos, se for aplicado corretemente e por profissionais 

capacitados os resultados serão sempre positivos. 

 



57 
 

                                                      INTRODUÇÃO 

 

A paralisia cerebral (PC) é descrita como um conjunto de desordens motoras 

permanentes presentes no indivíduo que são atribuídas a uma lesão não progressiva que 

afeta o cérebro imaturo. Sendo capaz de causar vários distúrbios de postura e movimentos 

persistentes, devido a lesão do sistema nervoso em desenvolvimento podendo ocorrer pré, 

peri e pós natal. (LEMOS, 2016 apud PARK et al, 2014; SILVA, IWABE-MARCHESE, 2015) 

Equoterapia é um tratamento de reeducação motora e mental, por meio da prática de 

atividades equestres e técnicas de equitação. (UZUN, 2005 apud CIRILLO,1992 pg 19) 

A equoterapia poderá trazer vários benefícios para o praticante acometido pela 

paralisia cerebral tendo em vista as várias alterações motoras causadas pela paralisia 

cerebral. Ela irá exigir a participação total do corpo, regulando o tônus muscular, força 

muscular, melhorando o desenvolvimento de controle postural, coordenação motora, 

equilíbrio, autoconfiança, propriocepção e autoestima. (FERREIRA; CARVALHO, 2013 apud 

Sanches 2010)  

Uma das alterações encontradas na  Paralisia cerebral é a dificuldade na motricidade 

fina. Para a utilização da coordenação motora fina é necessário a utilização de vários 

centros nervosos motores e sensoriais que se traduz pela organização de programas 

motores e pela intervenção de variadas sensações originadas dos receptores sensoriais, 

articulares e cutâneo do membro requerido. (ROSA NETO, 2002) 

Sendo assim surge o problema da pesquisa: Quais os ganhos e os benefícios da 

equoterapia na motricidade fina de uma criança diplégica? E a hipótese que foi levantada 

sugere que os praticantes de equoterapia com diplegia espástica podem obter melhoras na 

motricidade fina, uma vez que o movimento tridimensional que o cavalo realiza, estimula 

movimentos mais precisos, a equoterapia produz muitos ganhos através do mesmo. 
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Os resultados que serão esperados através dessa pesquisa é que a equoterapia 

promova uma melhora na motricidade fina do paciente, ajudando em suas tarefas de vida 

diária e também no seu âmbito escolar. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A paralisia cerebral (PC) não está definida como uma doença e nem como uma 

condição patológica ou etiológica, a utilização desses termos não sugere gravidade ou 

causa. Ela está caracterizada por uma síndrome clínica que tem por sua vez ações motoras 

e mecanismos posturais anormais, que são causadas por anormalidades neuropatológicas 

não progressivas no cérebro em desenvolvimento. (MILLER; CLARK, 2002) 

Segundo Tecklin (2002) vários pesquisadores estão investigando diversas áreas, para 

a descoberta de um possível fator de risco para a causa da paralisia cerebral, as pesquisas 

estão sendo realizadas tanto em bebês prematuros quanto em bebê nascidos a termo. Entre 

os seus achados estão as anormalidades neurosssonográficas, como exemplo a hemorragia 

intracraniana grave, prematuridade, idade gestacional, leucomalácia periventricular 

aumentada, hipóxia ou a isquemia e cistos periventriculares. 

A paralisia Cerebral acarreta várias disfunções motoras, que se mostram através de 

padrões anormais de postura e dos movimentos que estão associados com o tônus postural 

anormal, e a persistência dos reflexos primitivos e anormais. (FERREIRA; CARVALHO, 

2013 apud MARTINEZ, 2005) 

A criança com paralisia cerebral irá apresentar muitas anormalidades referentes ao 

tônus muscular, o que virá a interferir na sua mobilidade e consequentemente nas suas 

atividades de vida diária. A criança quando está acometida pela hipotonia apresenta uma 

flacidez extrema não conseguindo ter forças para realizar movimentos com o corpo 
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principalmente contra a gravidade. (FERREIRA; CARVALHO, 2013 apud Barela, Almeida, 

2006) 

 As crianças com paralisia cerebral também podem ser acometidas pela espasticidade, 

que ao contrário da hipotonia, aumenta a resistência dos músculos ao realizar determinados 

movimentos, a espasticidade produz movimentos involuntários. (FERREIRA; CARVALHO, 

2013 apud Vasconcelos et al., 2009; Assumpção et al., 2011) 

Segundo Tecklin (2002) Scherzer e Tscharnuter relataram em seu trabalho sobre a 

paralisia cerebral que o tipo do padrão motor dela pode se apresentar de várias formas; a 

espástica é a que mais aparece nas crianças com PC;  a ataxia que é referente a uma lesão 

cerebelar e a atetose que é caracterizada pelos movimentos desinibidos de tronco e de 

extremidades de membros superiores e membros inferiores. Os autores também incluíram 

no seu trabalho a classificação dos comprometimentos dos membros que a paralisia 

cerebral pode afetar, entre esses estão: 

Monoplegia: envolvimento de uma extremidade. 

Hemiplegia: comprometimento de um lado do corpo, comprometendo membros 

inferiores e superiores. 

Paraplegia: partes inferiores ambas comprometidas. 

Quadriplegia: extremidades inferiores e superiores igualmente comprometidas. 

Diplegia: comprometimento de extremidades superiores e inferiores, porém nas 

superiores o comprometimento é mais leve. 

 

 

DIPLEGIA ESPÁSTICA 

 

A diplegia espástica é o comprometimento mais recorrente nas paralisias cerebrais 

que ocorrem em prematuros.  Ela é geralmente causada por uma hemorragia periventricular-

intraventricular, ou um sangramento no terceiro ventrículo ao redor dele. Outro fator que 
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pode estar relacionado é chamada de leucomalácia periventricular que manifesta-se por 

lesões na substancia branca do encéfalo em torno do ventrículo. Em quase 25% dos casos 

de leucomalacia periventricular a hemorragia é identificada. (RATLIFFE, 2002) 

A paralisia cerebral do tipo diplegia espástica (PC-D), é caracterizada pelo 

comprometimento bilateral, que envolve os quatro membros, com maior prevalência nos 

membros inferiores, mas precisa-se saber sobre o desempenho funcional que esse quadro 

exerce na atuação da criança. (LAMÔNICA et al., 2013) 

A atrofia dos músculos e a descoordenação dos movimentos realizados pelo membro 

superior podem afetar na vida pessoal, como realizar atividades do cotidiano que seria 

escovar os dentes, se vestir, se alimentar e também na vida escolar para escrever, cortar, 

pintar. A postura ortostática será caracterizada por adução, flexão rotação medial dos 

quadris, pé equinovaro e joelhos flexionados. No geral a marcha desses pacientes é 

atarracada por causa da atrofia dos músculos extensores do quadril e do joelho, com 

subsequente desenvovimento de contraturas nos grupos flexores. (RATLIFFE, 2002) 

Segundo Lamônica et al. (2013) a intensidade do comprometimento motor, e também 

os problemas associados como: distúrbios sensoriais, perceptivos, cognitivos, de 

comunicação e comportamentos, são discordantes de cada criança com paralisia cerebral, 

tendo assim grande  variabilidade de funcionamento em todos os domínios. Tambem tem 

que levar em conta outros fatores de riscos envolvidos na paralisia cerebral, deles são a 

prematuridade, o baixo peso, o nível socioeconômico, entre outros. 

 

 

MOTRICIDADE HUMANA 

 

A motricidade é a interação de diversas funções motoras (perceptivomotora, 

neuromotora, pscicomotora, neuropscicomotora, etc). A atividade motora é de suma 

importância no desenvolvimento global da criança. Através da exploração motriz, ela 
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desenvolve a consciência de si mesma e do mundo exterior. As habilidades motrizes são 

auxiliares na conquista de sua independência. Em seus jogos e em sua adaptação social, a 

criança dotada de todas as possibilidades para mover-se e para descobrir o mundo é, na 

maior parte das vezes uma criança feliz e bem adaptada. (ROSA NETO, 2002 pg 12) 

 

 

MOTRICIDADE FINA 

 

Segundo Lermontov (2004) é a coordenação que envolve movimentos de pequenos 

músculos na execução das atividades utilizando os dedos as mãos e os punhos. São 

atividades de destreza e muita precisão que envolvem a capacidade de coordenar a visão 

com os movimentos. Essa coordenação é muito importante no desenvolvimento da criança 

principalmente quando estão começando a se preparar para aprender a ler e escrever. 

A motricidade fina é a coordenação mais utilizada pelo homem, que se faz por 

apanhar o objeto e alcança-lo ou lança-lo para outro indivíduo ou um espaço qualquer, ela 

depende muito da visão e da mão, é uma condição chamada de visuomanual, nas nossas 

atividades de vida diárias usamos essa coordenação muitas vezes sem perceber. O córtex 

pré-central, que é correspondente a nossa motricidade fina, tem um papel muito importante 

no controle de movimentos isolados das nossas mãos e dos nossos dedos para podermos 

pegar qualquer objeto ou alimento. A coordenação visuomotora é um ato que trás muita 

coincidência entre o estímulo motor e a estimulação visual que é percebida pelo ser 

humano. A parte da escrita depende de uma ação controlada pelos músculos e articulações 

de um membro superior, sendo ele o direito ou o esquerdo que também esta associada à 

coordenação visuomanual, essa coordenação irá melhorar com o crescimento da criança e 

com a aprendizagem da mesma. (ROSA NETO, 2002)  

O ganho de habilidades motoras básicas irá apresentar geralmente uma sequência 

totalmente previsível. No entanto por algumas razões e por diversos fatores tanto ambientais 
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quanto orgânicos este ganho de habilidade motora pode ter um atraso ou até mesmo nem 

ocorrer. Os sinais e sintomas associados ao atrasado desse ganho de habilidades motoras 

ou desenvolvimento motor estão na dificuldade em desempenhar  tarefas básicas como 

auto-cuidado, utilizar utensílios para a escrita, realizar atividades de lazer como brincar em 

parquinhos e dificuldade de interação social. (MAZER; DELLA BARBA, 2010) 

A dificuldade de ter uma coordenação motora adequada, podem estar relacionadas a 

diversos fatores,  pode ser que a criança tenha dificuldade de interpretar e integrar a 

informação que está sendo passada pela visão, tato, equilíbrio, posição das articulações e 

pelo movimento dos músculos, também pode estar relacionado a criança não saber que 

ação motora irá realizar, em resumo a criança terá dificuldade de analisar as informações 

sensoriais do ambiente que serão passadas para ela, dar sequencias a movimentos motores 

precisos e controlar o movimento enquanto ele está sendo executado. (MISSIUNA, 2003) 

 

 

EQUOTERAPIA 

 

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza os recursos fornecidos pelo cavalo, 

em uma abordagem que envolve as áreas de Saúde e Educação e busca o desenvolvimento 

biopscicossocial do indivíduo. (WALTER, 2013 pg 7) 

Tratando o paciente com PC, do ponto de vista físico, o objetivo principal da 

equoterapia (embora indissociável do psicológico e do social) para as pessoas com 

disfunções neuromotoras é promover suas habilidades para executar tarefas motoras 

voluntárias complexas. Com a terapia para desenvolver mecanismos posturais reflexos, 

essas tarefas se baseiam nas respostas das retificações posturais automáticas e das 

reações de proteção. A tarefa do terapeuta consiste em facilitar os movimentos normais ou 

apropriados inibindo os padrões anormais ou ineficientes. (SEVERO, 2010 pg 151) 
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A equoterapia irá promover muitos benefícios para o praticante com paralisia cerebral, 

ela vai exigir a participação total do corpo do mesmo, estabilizando o tônus muscular, irá 

promover também a melhora da coordenação motora, do equilíbrio, propriocepção, força 

muscular, desenvolvimento postural autoconfiança e a auto estima. (FERREIRA; 

CARVALHO, 2013 apud  Sanches, 2010) 

Na caminhada do cavalo precisamos considerar os membros de apoio, os membros 

em elevação e os tempos de suspensão. Os membros em apoio são os que descansam no 

solo, em elevação em caso contrário e a suspensão é quando nenhum dos membros estiver 

em apoio.  A caminhada mais básica da equitação e também o que mais se utiliza na 

equoterapia é o passo, suas características são as seguintes, é rolado ou marchado, é 

sempre simétrico, é ritmado e também cadenciado , é lento e a característica mais 

importante dessa caminhada é que o passo do cavalo transmite ao cavaleiro uma série de 

movimentos coordenados e na mesma sequencia no que resulta o movimento 

tridimensional, que se traduz no plano vertical em um movimento para cima e para baixo e, 

no plano horizontal em um movimento para a direita e para a esquerda, segundo o eixo 

transversal, e o segundo eixo longitudinal um movimento para frente e para trás. (UZUN, 

2005) 

O movimento tridimensional irá promover um ajuste frequente entre a musculatura 

agonista e a antagonista, irá beneficiar o trabalho da inervação recíproca, sendo este um 

fator indispensável na estruturação e organização de uma ótima coordenação motora. O 

praticante de equoterapia realizará uma diversidade de movimentos combinados entre os 

membros inferiores, superiores e tronco. Além dos movimentos que o cavalo impõe, o 

terapeuta deve realizar exercícios bem específicos para a coordenação motora, sempre 

aumentando o grau de dificuldade, quando houver a necessidade. O uso de presilhas de 

cabelo são muito úteis para a estimulação da coordenação motora fina, o praticante ira 

prender os mesmos na crina do cavalo. (LERMENTOV 2004) 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o alcance do objetivo proposto, adotou-se uma abordagem quantitativa com 

objetivo explicativo-exploratório. Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da 

pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes 

e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa 

se centra na objetividade, influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode 

ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A 

utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações  

do que se poderia conseguir isoladamente. (GERHART; SILVEIRA, 2008 apud FONSECA 

2002). Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem do tipo quantitativa, tendo como 

objetivo uma pesquisa exploratória através de um estudo de caso, de amostragem 

intencional. A coleta de dados será através de um paciente com paralisia cerebral devido a 

uma leucomalácia periventricular, que tem como diagnóstico fisioterapêutico diplegia 

espástica e coordenação motora fina alterada. A motricidade fina será analisada através da 

escala de desenvolvimento motor-EDM de Francisco Rosa Neto,  para a realização da 

avaliação motora caracterizada por um conjunto de 7 baterias de testes motores, para 

diferentes áreas do desenvolvimento neuropsicomotor (IM1-Motricidade fina, IM2-

Motricidade global, IM3-Equilíbrio, IM4-Esquema corporal, IM5-Organização espacial, IM6-

Organização temporal e lateralidade). Com exceção dos testes de lateralidade, as outras 

baterias consistem em 10 tarefas motoras cada, distribuídas entre 2 e 11 anos, no caso do 

nosso paciente as atividades realizadas foram dos 2 a 6 anos, organizadas 

progressivamente em grau de complexidade, sendo atribuído para cada tarefa, em caso de 
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êxito, um valor correspondente a idade motora (IM), expressa em meses. Em cada bateria, o 

teste é interrompido quando a criança não concluir a tarefa com êxito, conforme protocolo. 

Ao final da aplicação, dependendo do desempenho individual em cada bateria, é atribuída à 

criança uma determinada idade motora, em cada uma das áreas referidas anteriormente 

(IM1, IM2, IM3, IM4, IM5, IM6), sendo após, calculada a Idade Motora Geral (IMG) pela 

fórmula: IMG= IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6÷6 e o Quociente Motor 1 (QM1) que representa 

a motricidade fina pela fórmula QM1= IM1÷IC×100 o Quociente Motor Geral (QMG) pela 

fórmula QMG= IMG÷IC×100 que classifica os resultados em Muito Superior ( 130 ou mais), 

Superior (120-129) , Normal Alto (110-119), Normal Médio (90-109), Normal Baixo (80-89), 

Inferior (70-79) e Muito Inferior (69 ou menos) para o desenvolvimento motor geral. 

Lembrando que os resultados serão avaliados através das atividades que o paciente 

conseguir realizar, atividades para pessoas da mesma idade cronológica que a sua, ou 

maior são resultados bons , resultados ruins serão aqueles que  não conseguirem realizar 

nenhuma atividade da mesma idade cronológica que sua ou menores e não conseguir 

realizar nenhuma atividade.  

A análise dos dados foi obtida após uma reavaliação utilizando a mesma escala do 

desenvolvimento motor-EDM, foram realizadas 18 sessões de equoterapia com frequência 

de uma vez por semana, pelos estagiários do 7⁰ e 8⁰ periodo de fisioterapia acompanhados 

pela supervisora de estágio, aplicaram o plano de tratamento focando em atividades para a 

melhora da coordenação motora fina, como pegar objetos da mão deles, colocar presilias na 

crina do cavalo, blocos de encaixe, pinos de encaixe, entre outros, o material utilizado foi a 

manta de equoterapia, capacete de proteção, recursos lúdico-pedagógico, e um cavalo 

selecionado e treinado para o trabalho de equoterapia. Os atendimentos aconteceram por 

30 min no espaço destinado ao estágio de equoterapia da Faculdade de Pato Branco- 

FADEP.  

O presente estudo respeitou todos os aspectos éticos e científicos  apresentados na  

resolução  466,  de  12  de  dezembro  de  2012,  sendo  que  a  coleta  de  dados foi 
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realizada  somente  após  a  aprovação  do  Projeto  de  Pesquisa  pelo  Comitê  de  Ética  

em Pesquisa, da autorização das Instituições privadas de saúde e assinatura dos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, sendo que uma via permaneceu com o 

participante e a outra com os pesquisadores. 

 

 

RESULTADOS 

 

A seguir, apresenta-se os resultados do sujeito da  pesquisa em questão, que foi 

realizada com um paciente acometido por paralisia cerebral, com diagnóstico fisioterapêutico 

de diplegia espástica e motricidade fina alterada. 

Sujeito do sexo masculino, com idade cronológica de 72 meses (6 anos) quando 

ocorreu a realização da primeira bateria de testes e  permaneceu com a  mesma idade após 

a intervenção.  

O resultado da Idade Motora Geral antes da intervenção foi obtido através da 

fórmula, IMG=IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6÷6, que seria: IMG= 36+24+0+36+36+60÷6  que 

teve como resposta 32 meses (2 anos e 8 meses). 

O resultado da Idade Motora Geral depois da  intervenção foi obtido através dessa 

fórmula, IMG=IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6÷6,que seria IMG= 60+24+0+36+72+60÷6  que 

teve como resposta 42 meses (3 anos e 6 meses). 

O resultado do Quociente Motor Geral antes da intervenção foi obtido através dessa 

fórmula QMG= IMG÷IC×100, que seria QMG= 32÷72×100  que teve como resposta 44,4 

classificado como muito inferior. 

O resultado do Quociente Motor Geral depois da intervenção foi obtido através dessa 

fórmula QMG= IMG÷IC×100, que seria QMG= 42÷72×100  que teve como resposta 58,3 

continuando a ser classificado como muito inferior. 
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O resultado do Quociente Motor 1 (QM1) antes da intervenção que representa a 

motricidade fina pela fórmula QM1= IM1÷IC×100, que seria QM1= 36÷72×100 que teve 

como resposta 50 classificado como muito inferior. 

O resultado do Quociente Motor 1 (QM1) depois da intervenção que representa a 

motricidade fina pela fórmula QM1= IM1÷IC×100, que seria QM1= 60÷72×100 que teve 

como resposta 83,3 classificado como normal baixo. 

Na primeira avaliação, o paciente apresentou atraso motor em todas as áreas do 

desenvolvimento, obtendo classificação do quociente motor geral (QMG) como “Muito 

Inferior”, idade negativa geral de -40 meses e Idade Motora Geral (IMG) de 32 meses (2 

anos e 8 meses). O equilíbrio (IM3) e motricidade global (IM2) foram as áreas mais 

deficitárias. 

Após o programa de intervenção de equoterapia o IMG aumentou para 42 meses (3 

anos e 6 meses), porém a  idade  continuou negativa de -30 meses, apresentou melhora em 

duas áreas, a motricidade fina e a organização espacial tiveram uma melhora nos 

resultados, o equilíbrio, a motricidade global, esquema corporal e organização temporal 

permaneceram com os mesmo resultados. Conforme Figura 1 e 2, abaixo.  

 

 

Figura 1: Resultado da Idade Motora nas diferentes áreas do desenvolvimento.  
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Legenda :IC – idade cronológica; IMG - idade motora geral; IM1 - motricidade fina; IM2 - 

motricidade global; IM3 - equilíbrio; IM4 - esquema corporal; IM5 - organização espacial; IM6 

- organização temporal. 

 

 

Figura 2-  Resultado da Idade Motora nas diferentes áreas do desenvolvimento.  

Legenda :IC – idade cronológica; IMG - idade motora geral; IM1 - motricidade fina; IM2 - 

motricidade global; IM3 - equilíbrio; IM4 - esquema corporal; IM5 - organização espacial; IM6 

- organização temporal.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Prestes, Weiss e Araújo (2010) demonstram através de sua pesquisa, realizada na 

área da equoterapia como instrumento para melhora do desenvolvimento motor,  que a 

mesma tem eficácia para a melhora de atividades motoras. O estudo realizado por eles teve 

um resultado ótimo e esperado, no presente trabalho, podemos ver que a equoterapia 

também foi eficaz para a melhora do desenvolvimento motor com o foco principal na 

motricidade fina uma vez que a Idade Motora da Motricidade fina foi de 36 (3 anos) para 60 

meses (5 anos) e que a Idade Motora Geral foi de 32 meses ( 3 anos e 8 meses) para 42 

meses (3 anos e 6 meses). 
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Segundo Meneghetti (2008), na equoterapia há participação de todo o corpo do 

praticante, contribuindo em seu desenvolvimento global. O mesmo adquire um 

posicionamento que ajuda a inibir alguns padrões patológicos e que com o cavalo ao passo 

faz o praticante receber inúmeros estímulos que chegam ao sistema nervoso central. Os 

estímulos mais importantes recebidos pelo praticante de equoterapia com o cavalo ao passo 

são: regularização tônica, coordenação motora, ritmo, flexibilidade, fortalecimento muscular 

e melhora do sistema respiratório. Ainda Meneghetti (2008) descreve que o cavalo ao passo 

estimula movimentos mais precisos e que sejam realizados com mais qualidade. O estudo 

realizado comprovou que a equoterapia estimula a melhora da coordenação motora ao 

perceber-se que o quociente motor da motricidade fina foi de 50 que seria muito inferior para 

83,3 que é normal baixo. 

Batemarque (2017) ressalta através de seu estudo que uma boa interação 

psicossocial e juntamente com a estimulação da psicomotricidade, pode trazer inúmeros 

resultados positivos.  O estudo da Equoterapia como intervenção fisioterapêutica e com seu 

amplo benefício é comprovado como fator de estímulo a criança e com o  acompanhamento 

necessário, é totalmente capaz de desenvolver-se e ser capaz de conquistar ações que uma 

criança sem o mesmo meio de estimulação não conseguiria. No presente estudo foi capaz 

de se observar melhora nos aspectos  qua a criança fazia antes  e depois da intervenção 

conforme pode se observar que a Idade Motora da Motricidade fina foi de 36 (3 anos) para 

60 meses (5 anos). 

Concordando com Barbosa e van Munster (2014) que em sua pesquisa, obtiveram 

resultados ótimos, todos os praticantes de fisioterapia que foram avaliados pela Escala de 

Desenvolvimento Motor (EDM), obtiveram uma evolução significativa após a utilização do 

método da equoterapia, as evoluções foram individuais, alguns praticantes evoluíram mais 

do que outros, mas no fim todos conseguiram evoluir de alguma forma. Támbem na 

pesquisa em questão foi observado evoluções na criança que sofreu a intervenção de 
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equoterapia através de que o quociente motor da motricidade fina foi de 50 que seria muito 

inferior para 83,3 que é normal baixo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio da pesquisa apresentada pode-se  afirmar que  a equoterapia será uma 

ótima opção de tratamento e que seus resultados podem ser observados e quantificados, 

desde que aplicada de maneira correta e com profissionais habilitados para a prática da 

mesma. A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso e apesar de ter apresentado 

melhoras na motricidade fina do praticante é indicado que o mesmo continue frequentando 

as sessões de equoterapia que seus ganhos se tornem ainda melhores. 
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 RESUMO  

 

Obejtivo: Neste artigo propõem-se avaliar o método da equoterapia na melhora da 

motricidade fina de uma criança diplegia, o objetivo em questão foi abordado pelo fato da 

equoterapia ser um método com muitos resultados positivos. Metodologia: Foi relatado um 

estudo de caso com um paciente acometico por paralisia cerebral com diagnóstico 

fisioterapêutico de diplegia espástica e motricidade fina alterada, foi realizada uma avaliação 

utilizando a escala de desenvolvimento motor- EDM de Francisco Rosa Neto, e com base na 

mesma, foi feito um plano de tratamento envolvendo o método de equoterapia. Resultados: 

Após 18 sessões, os testes foram refeitos para podermos comparar os resultados. Os 

resultados foram bons uma vez que a Idade Motora da Motricidade fina foi de 36 meses (3 

anos) para 60 meses (5 anos) e o quociente motor da motricidade fina foi de 50 que seria 

muito inferior para 83,3 que é normal baixo. Conclusão: Através disso podemos observar 

que a equoterapia é um método eficaz para a melhora da motricidade fina e também para a 

melhora de vários outros aspectos, se for aplicado corretemente e por profissionais 

capacitados os resultados serão sempre positivos. 
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                                                      INTRODUÇÃO 

 

A paralisia cerebral (PC) é descrita como um conjunto de desordens motoras 

permanentes presentes no indivíduo que são atribuídas a uma lesão não progressiva que 

afeta o cérebro imaturo. Sendo capaz de causar vários distúrbios de postura e movimentos 

persistentes, devido a lesão do sistema nervoso em desenvolvimento podendo ocorrer pré, 

peri e pós natal. (LEMOS, 2016 apud PARK et al, 2014; SILVA, IWABE-MARCHESE, 2015) 

Equoterapia é um tratamento de reeducação motora e mental, por meio da prática de 

atividades equestres e técnicas de equitação. (UZUN, 2005 apud CIRILLO,1992 pg 19) 

A equoterapia poderá trazer vários benefícios para o praticante acometido pela 

paralisia cerebral tendo em vista as várias alterações motoras causadas pela paralisia 

cerebral. Ela irá exigir a participação total do corpo, regulando o tônus muscular, força 

muscular, melhorando o desenvolvimento de controle postural, coordenação motora, 

equilíbrio, autoconfiança, propriocepção e autoestima. (FERREIRA; CARVALHO, 2013 apud 

Sanches 2010)  

Uma das alterações encontradas na  Paralisia cerebral é a dificuldade na motricidade 

fina. Para a utilização da coordenação motora fina é necessário a utilização de vários 

centros nervosos motores e sensoriais que se traduz pela organização de programas 

motores e pela intervenção de variadas sensações originadas dos receptores sensoriais, 

articulares e cutâneo do membro requerido. (ROSA NETO, 2002) 

Sendo assim surge o problema da pesquisa: Quais os ganhos e os benefícios da 

equoterapia na motricidade fina de uma criança diplégica? E a hipótese que foi levantada 

sugere que os praticantes de equoterapia com diplegia espástica podem obter melhoras na 

motricidade fina, uma vez que o movimento tridimensional que o cavalo realiza, estimula 

movimentos mais precisos, a equoterapia produz muitos ganhos através do mesmo. 
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Os resultados que serão esperados através dessa pesquisa é que a equoterapia 

promova uma melhora na motricidade fina do paciente, ajudando em suas tarefas de vida 

diária e também no seu âmbito escolar. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A paralisia cerebral (PC) não está definida como uma doença e nem como uma 

condição patológica ou etiológica, a utilização desses termos não sugere gravidade ou 

causa. Ela está caracterizada por uma síndrome clínica que tem por sua vez ações motoras 

e mecanismos posturais anormais, que são causadas por anormalidades neuropatológicas 

não progressivas no cérebro em desenvolvimento. (MILLER; CLARK, 2002) 

Segundo Tecklin (2002) vários pesquisadores estão investigando diversas áreas, para 

a descoberta de um possível fator de risco para a causa da paralisia cerebral, as pesquisas 

estão sendo realizadas tanto em bebês prematuros quanto em bebê nascidos a termo. Entre 

os seus achados estão as anormalidades neurosssonográficas, como exemplo a hemorragia 

intracraniana grave, prematuridade, idade gestacional, leucomalácia periventricular 

aumentada, hipóxia ou a isquemia e cistos periventriculares. 

A paralisia Cerebral acarreta várias disfunções motoras, que se mostram através de 

padrões anormais de postura e dos movimentos que estão associados com o tônus postural 

anormal, e a persistência dos reflexos primitivos e anormais. (FERREIRA; CARVALHO, 

2013 apud MARTINEZ, 2005) 

A criança com paralisia cerebral irá apresentar muitas anormalidades referentes ao 

tônus muscular, o que virá a interferir na sua mobilidade e consequentemente nas suas 

atividades de vida diária. A criança quando está acometida pela hipotonia apresenta uma 

flacidez extrema não conseguindo ter forças para realizar movimentos com o corpo 
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principalmente contra a gravidade. (FERREIRA; CARVALHO, 2013 apud Barela, Almeida, 

2006) 

 As crianças com paralisia cerebral também podem ser acometidas pela espasticidade, 

que ao contrário da hipotonia, aumenta a resistência dos músculos ao realizar determinados 

movimentos, a espasticidade produz movimentos involuntários. (FERREIRA; CARVALHO, 

2013 apud Vasconcelos et al., 2009; Assumpção et al., 2011) 

Segundo Tecklin (2002) Scherzer e Tscharnuter relataram em seu trabalho sobre a 

paralisia cerebral que o tipo do padrão motor dela pode se apresentar de várias formas; a 

espástica é a que mais aparece nas crianças com PC;  a ataxia que é referente a uma lesão 

cerebelar e a atetose que é caracterizada pelos movimentos desinibidos de tronco e de 

extremidades de membros superiores e membros inferiores. Os autores também incluíram 

no seu trabalho a classificação dos comprometimentos dos membros que a paralisia 

cerebral pode afetar, entre esses estão: 

Monoplegia: envolvimento de uma extremidade. 

Hemiplegia: comprometimento de um lado do corpo, comprometendo membros 

inferiores e superiores. 

Paraplegia: partes inferiores ambas comprometidas. 

Quadriplegia: extremidades inferiores e superiores igualmente comprometidas. 

Diplegia: comprometimento de extremidades superiores e inferiores, porém nas 

superiores o comprometimento é mais leve. 

 

 

DIPLEGIA ESPÁSTICA 

 

A diplegia espástica é o comprometimento mais recorrente nas paralisias cerebrais 

que ocorrem em prematuros.  Ela é geralmente causada por uma hemorragia periventricular-

intraventricular, ou um sangramento no terceiro ventrículo ao redor dele. Outro fator que 
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pode estar relacionado é chamada de leucomalácia periventricular que manifesta-se por 

lesões na substancia branca do encéfalo em torno do ventrículo. Em quase 25% dos casos 

de leucomalacia periventricular a hemorragia é identificada. (RATLIFFE, 2002) 

A paralisia cerebral do tipo diplegia espástica (PC-D), é caracterizada pelo 

comprometimento bilateral, que envolve os quatro membros, com maior prevalência nos 

membros inferiores, mas precisa-se saber sobre o desempenho funcional que esse quadro 

exerce na atuação da criança. (LAMÔNICA et al., 2013) 

A atrofia dos músculos e a descoordenação dos movimentos realizados pelo membro 

superior podem afetar na vida pessoal, como realizar atividades do cotidiano que seria 

escovar os dentes, se vestir, se alimentar e também na vida escolar para escrever, cortar, 

pintar. A postura ortostática será caracterizada por adução, flexão rotação medial dos 

quadris, pé equinovaro e joelhos flexionados. No geral a marcha desses pacientes é 

atarracada por causa da atrofia dos músculos extensores do quadril e do joelho, com 

subsequente desenvovimento de contraturas nos grupos flexores. (RATLIFFE, 2002) 

Segundo Lamônica et al. (2013) a intensidade do comprometimento motor, e também 

os problemas associados como: distúrbios sensoriais, perceptivos, cognitivos, de 

comunicação e comportamentos, são discordantes de cada criança com paralisia cerebral, 

tendo assim grande  variabilidade de funcionamento em todos os domínios. Tambem tem 

que levar em conta outros fatores de riscos envolvidos na paralisia cerebral, deles são a 

prematuridade, o baixo peso, o nível socioeconômico, entre outros. 

 

 

MOTRICIDADE HUMANA 

 

A motricidade é a interação de diversas funções motoras (perceptivomotora, 

neuromotora, pscicomotora, neuropscicomotora, etc). A atividade motora é de suma 

importância no desenvolvimento global da criança. Através da exploração motriz, ela 
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desenvolve a consciência de si mesma e do mundo exterior. As habilidades motrizes são 

auxiliares na conquista de sua independência. Em seus jogos e em sua adaptação social, a 

criança dotada de todas as possibilidades para mover-se e para descobrir o mundo é, na 

maior parte das vezes uma criança feliz e bem adaptada. (ROSA NETO, 2002 pg 12) 

 

 

MOTRICIDADE FINA 

 

Segundo Lermontov (2004) é a coordenação que envolve movimentos de pequenos 

músculos na execução das atividades utilizando os dedos as mãos e os punhos. São 

atividades de destreza e muita precisão que envolvem a capacidade de coordenar a visão 

com os movimentos. Essa coordenação é muito importante no desenvolvimento da criança 

principalmente quando estão começando a se preparar para aprender a ler e escrever. 

A motricidade fina é a coordenação mais utilizada pelo homem, que se faz por 

apanhar o objeto e alcança-lo ou lança-lo para outro indivíduo ou um espaço qualquer, ela 

depende muito da visão e da mão, é uma condição chamada de visuomanual, nas nossas 

atividades de vida diárias usamos essa coordenação muitas vezes sem perceber. O córtex 

pré-central, que é correspondente a nossa motricidade fina, tem um papel muito importante 

no controle de movimentos isolados das nossas mãos e dos nossos dedos para podermos 

pegar qualquer objeto ou alimento. A coordenação visuomotora é um ato que trás muita 

coincidência entre o estímulo motor e a estimulação visual que é percebida pelo ser 

humano. A parte da escrita depende de uma ação controlada pelos músculos e articulações 

de um membro superior, sendo ele o direito ou o esquerdo que também esta associada à 

coordenação visuomanual, essa coordenação irá melhorar com o crescimento da criança e 

com a aprendizagem da mesma. (ROSA NETO, 2002)  

O ganho de habilidades motoras básicas irá apresentar geralmente uma sequência 

totalmente previsível. No entanto por algumas razões e por diversos fatores tanto ambientais 
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quanto orgânicos este ganho de habilidade motora pode ter um atraso ou até mesmo nem 

ocorrer. Os sinais e sintomas associados ao atrasado desse ganho de habilidades motoras 

ou desenvolvimento motor estão na dificuldade em desempenhar  tarefas básicas como 

auto-cuidado, utilizar utensílios para a escrita, realizar atividades de lazer como brincar em 

parquinhos e dificuldade de interação social. (MAZER; DELLA BARBA, 2010) 

A dificuldade de ter uma coordenação motora adequada, podem estar relacionadas a 

diversos fatores,  pode ser que a criança tenha dificuldade de interpretar e integrar a 

informação que está sendo passada pela visão, tato, equilíbrio, posição das articulações e 

pelo movimento dos músculos, também pode estar relacionado a criança não saber que 

ação motora irá realizar, em resumo a criança terá dificuldade de analisar as informações 

sensoriais do ambiente que serão passadas para ela, dar sequencias a movimentos motores 

precisos e controlar o movimento enquanto ele está sendo executado. (MISSIUNA, 2003) 

 

 

EQUOTERAPIA 

 

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza os recursos fornecidos pelo cavalo, 

em uma abordagem que envolve as áreas de Saúde e Educação e busca o desenvolvimento 

biopscicossocial do indivíduo. (WALTER, 2013 pg 7) 

Tratando o paciente com PC, do ponto de vista físico, o objetivo principal da 

equoterapia (embora indissociável do psicológico e do social) para as pessoas com 

disfunções neuromotoras é promover suas habilidades para executar tarefas motoras 

voluntárias complexas. Com a terapia para desenvolver mecanismos posturais reflexos, 

essas tarefas se baseiam nas respostas das retificações posturais automáticas e das 

reações de proteção. A tarefa do terapeuta consiste em facilitar os movimentos normais ou 

apropriados inibindo os padrões anormais ou ineficientes. (SEVERO, 2010 pg 151) 
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A equoterapia irá promover muitos benefícios para o praticante com paralisia cerebral, 

ela vai exigir a participação total do corpo do mesmo, estabilizando o tônus muscular, irá 

promover também a melhora da coordenação motora, do equilíbrio, propriocepção, força 

muscular, desenvolvimento postural autoconfiança e a auto estima. (FERREIRA; 

CARVALHO, 2013 apud  Sanches, 2010) 

Na caminhada do cavalo precisamos considerar os membros de apoio, os membros 

em elevação e os tempos de suspensão. Os membros em apoio são os que descansam no 

solo, em elevação em caso contrário e a suspensão é quando nenhum dos membros estiver 

em apoio.  A caminhada mais básica da equitação e também o que mais se utiliza na 

equoterapia é o passo, suas características são as seguintes, é rolado ou marchado, é 

sempre simétrico, é ritmado e também cadenciado , é lento e a característica mais 

importante dessa caminhada é que o passo do cavalo transmite ao cavaleiro uma série de 

movimentos coordenados e na mesma sequencia no que resulta o movimento 

tridimensional, que se traduz no plano vertical em um movimento para cima e para baixo e, 

no plano horizontal em um movimento para a direita e para a esquerda, segundo o eixo 

transversal, e o segundo eixo longitudinal um movimento para frente e para trás. (UZUN, 

2005) 

O movimento tridimensional irá promover um ajuste frequente entre a musculatura 

agonista e a antagonista, irá beneficiar o trabalho da inervação recíproca, sendo este um 

fator indispensável na estruturação e organização de uma ótima coordenação motora. O 

praticante de equoterapia realizará uma diversidade de movimentos combinados entre os 

membros inferiores, superiores e tronco. Além dos movimentos que o cavalo impõe, o 

terapeuta deve realizar exercícios bem específicos para a coordenação motora, sempre 

aumentando o grau de dificuldade, quando houver a necessidade. O uso de presilhas de 

cabelo são muito úteis para a estimulação da coordenação motora fina, o praticante ira 

prender os mesmos na crina do cavalo. (LERMENTOV 2004) 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o alcance do objetivo proposto, adotou-se uma abordagem quantitativa com 

objetivo explicativo-exploratório. Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da 

pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes 

e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa 

se centra na objetividade, influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode 

ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A 

utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações  

do que se poderia conseguir isoladamente. (GERHART; SILVEIRA, 2008 apud FONSECA 

2002). Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem do tipo quantitativa, tendo como 

objetivo uma pesquisa exploratória através de um estudo de caso, de amostragem 

intencional. A coleta de dados será através de um paciente com paralisia cerebral devido a 

uma leucomalácia periventricular, que tem como diagnóstico fisioterapêutico diplegia 

espástica e coordenação motora fina alterada. A motricidade fina será analisada através da 

escala de desenvolvimento motor-EDM de Francisco Rosa Neto,  para a realização da 

avaliação motora caracterizada por um conjunto de 7 baterias de testes motores, para 

diferentes áreas do desenvolvimento neuropsicomotor (IM1-Motricidade fina, IM2-

Motricidade global, IM3-Equilíbrio, IM4-Esquema corporal, IM5-Organização espacial, IM6-

Organização temporal e lateralidade). Com exceção dos testes de lateralidade, as outras 

baterias consistem em 10 tarefas motoras cada, distribuídas entre 2 e 11 anos, no caso do 

nosso paciente as atividades realizadas foram dos 2 a 6 anos, organizadas 

progressivamente em grau de complexidade, sendo atribuído para cada tarefa, em caso de 
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êxito, um valor correspondente a idade motora (IM), expressa em meses. Em cada bateria, o 

teste é interrompido quando a criança não concluir a tarefa com êxito, conforme protocolo. 

Ao final da aplicação, dependendo do desempenho individual em cada bateria, é atribuída à 

criança uma determinada idade motora, em cada uma das áreas referidas anteriormente 

(IM1, IM2, IM3, IM4, IM5, IM6), sendo após, calculada a Idade Motora Geral (IMG) pela 

fórmula: IMG= IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6÷6 e o Quociente Motor 1 (QM1) que representa 

a motricidade fina pela fórmula QM1= IM1÷IC×100 o Quociente Motor Geral (QMG) pela 

fórmula QMG= IMG÷IC×100 que classifica os resultados em Muito Superior ( 130 ou mais), 

Superior (120-129) , Normal Alto (110-119), Normal Médio (90-109), Normal Baixo (80-89), 

Inferior (70-79) e Muito Inferior (69 ou menos) para o desenvolvimento motor geral. 

Lembrando que os resultados serão avaliados através das atividades que o paciente 

conseguir realizar, atividades para pessoas da mesma idade cronológica que a sua, ou 

maior são resultados bons , resultados ruins serão aqueles que  não conseguirem realizar 

nenhuma atividade da mesma idade cronológica que sua ou menores e não conseguir 

realizar nenhuma atividade.  

A análise dos dados foi obtida após uma reavaliação utilizando a mesma escala do 

desenvolvimento motor-EDM, foram realizadas 18 sessões de equoterapia com frequência 

de uma vez por semana, pelos estagiários do 7⁰ e 8⁰ periodo de fisioterapia acompanhados 

pela supervisora de estágio, aplicaram o plano de tratamento focando em atividades para a 

melhora da coordenação motora fina, como pegar objetos da mão deles, colocar presilias na 

crina do cavalo, blocos de encaixe, pinos de encaixe, entre outros, o material utilizado foi a 

manta de equoterapia, capacete de proteção, recursos lúdico-pedagógico, e um cavalo 

selecionado e treinado para o trabalho de equoterapia. Os atendimentos aconteceram por 

30 min no espaço destinado ao estágio de equoterapia da Faculdade de Pato Branco- 

FADEP.  

O presente estudo respeitou todos os aspectos éticos e científicos  apresentados na  

resolução  466,  de  12  de  dezembro  de  2012,  sendo  que  a  coleta  de  dados foi 
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realizada  somente  após  a  aprovação  do  Projeto  de  Pesquisa  pelo  Comitê  de  Ética  

em Pesquisa, da autorização das Instituições privadas de saúde e assinatura dos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, sendo que uma via permaneceu com o 

participante e a outra com os pesquisadores. 

 

 

RESULTADOS 

 

A seguir, apresenta-se os resultados do sujeito da  pesquisa em questão, que foi 

realizada com um paciente acometido por paralisia cerebral, com diagnóstico fisioterapêutico 

de diplegia espástica e motricidade fina alterada. 

Sujeito do sexo masculino, com idade cronológica de 72 meses (6 anos) quando 

ocorreu a realização da primeira bateria de testes e  permaneceu com a  mesma idade após 

a intervenção.  

O resultado da Idade Motora Geral antes da intervenção foi obtido através da 

fórmula, IMG=IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6÷6, que seria: IMG= 36+24+0+36+36+60÷6  que 

teve como resposta 32 meses (2 anos e 8 meses). 

O resultado da Idade Motora Geral depois da  intervenção foi obtido através dessa 

fórmula, IMG=IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6÷6,que seria IMG= 60+24+0+36+72+60÷6  que 

teve como resposta 42 meses (3 anos e 6 meses). 

O resultado do Quociente Motor Geral antes da intervenção foi obtido através dessa 

fórmula QMG= IMG÷IC×100, que seria QMG= 32÷72×100  que teve como resposta 44,4 

classificado como muito inferior. 

O resultado do Quociente Motor Geral depois da intervenção foi obtido através dessa 

fórmula QMG= IMG÷IC×100, que seria QMG= 42÷72×100  que teve como resposta 58,3 

continuando a ser classificado como muito inferior. 
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O resultado do Quociente Motor 1 (QM1) antes da intervenção que representa a 

motricidade fina pela fórmula QM1= IM1÷IC×100, que seria QM1= 36÷72×100 que teve 

como resposta 50 classificado como muito inferior. 

O resultado do Quociente Motor 1 (QM1) depois da intervenção que representa a 

motricidade fina pela fórmula QM1= IM1÷IC×100, que seria QM1= 60÷72×100 que teve 

como resposta 83,3 classificado como normal baixo. 

Na primeira avaliação, o paciente apresentou atraso motor em todas as áreas do 

desenvolvimento, obtendo classificação do quociente motor geral (QMG) como “Muito 

Inferior”, idade negativa geral de -40 meses e Idade Motora Geral (IMG) de 32 meses (2 

anos e 8 meses). O equilíbrio (IM3) e motricidade global (IM2) foram as áreas mais 

deficitárias. 

Após o programa de intervenção de equoterapia o IMG aumentou para 42 meses (3 

anos e 6 meses), porém a  idade  continuou negativa de -30 meses, apresentou melhora em 

duas áreas, a motricidade fina e a organização espacial tiveram uma melhora nos 

resultados, o equilíbrio, a motricidade global, esquema corporal e organização temporal 

permaneceram com os mesmo resultados. Conforme Figura 1 e 2, abaixo.  

 

 

Figura 1: Resultado da Idade Motora nas diferentes áreas do desenvolvimento.  
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Legenda :IC – idade cronológica; IMG - idade motora geral; IM1 - motricidade fina; IM2 - 

motricidade global; IM3 - equilíbrio; IM4 - esquema corporal; IM5 - organização espacial; IM6 

- organização temporal. 

 

 

Figura 2-  Resultado da Idade Motora nas diferentes áreas do desenvolvimento.  

Legenda :IC – idade cronológica; IMG - idade motora geral; IM1 - motricidade fina; IM2 - 

motricidade global; IM3 - equilíbrio; IM4 - esquema corporal; IM5 - organização espacial; IM6 

- organização temporal.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Prestes, Weiss e Araújo (2010) demonstram através de sua pesquisa, realizada na 

área da equoterapia como instrumento para melhora do desenvolvimento motor,  que a 

mesma tem eficácia para a melhora de atividades motoras. O estudo realizado por eles teve 

um resultado ótimo e esperado, no presente trabalho, podemos ver que a equoterapia 

também foi eficaz para a melhora do desenvolvimento motor com o foco principal na 

motricidade fina uma vez que a Idade Motora da Motricidade fina foi de 36 (3 anos) para 60 

meses (5 anos) e que a Idade Motora Geral foi de 32 meses ( 3 anos e 8 meses) para 42 

meses (3 anos e 6 meses). 
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Segundo Meneghetti (2008), na equoterapia há participação de todo o corpo do 

praticante, contribuindo em seu desenvolvimento global. O mesmo adquire um 

posicionamento que ajuda a inibir alguns padrões patológicos e que com o cavalo ao passo 

faz o praticante receber inúmeros estímulos que chegam ao sistema nervoso central. Os 

estímulos mais importantes recebidos pelo praticante de equoterapia com o cavalo ao passo 

são: regularização tônica, coordenação motora, ritmo, flexibilidade, fortalecimento muscular 

e melhora do sistema respiratório. Ainda Meneghetti (2008) descreve que o cavalo ao passo 

estimula movimentos mais precisos e que sejam realizados com mais qualidade. O estudo 

realizado comprovou que a equoterapia estimula a melhora da coordenação motora ao 

perceber-se que o quociente motor da motricidade fina foi de 50 que seria muito inferior para 

83,3 que é normal baixo. 

Batemarque (2017) ressalta através de seu estudo que uma boa interação 

psicossocial e juntamente com a estimulação da psicomotricidade, pode trazer inúmeros 

resultados positivos.  O estudo da Equoterapia como intervenção fisioterapêutica e com seu 

amplo benefício é comprovado como fator de estímulo a criança e com o  acompanhamento 

necessário, é totalmente capaz de desenvolver-se e ser capaz de conquistar ações que uma 

criança sem o mesmo meio de estimulação não conseguiria. No presente estudo foi capaz 

de se observar melhora nos aspectos  qua a criança fazia antes  e depois da intervenção 

conforme pode se observar que a Idade Motora da Motricidade fina foi de 36 (3 anos) para 

60 meses (5 anos). 

Concordando com Barbosa e van Munster (2014) que em sua pesquisa, obtiveram 

resultados ótimos, todos os praticantes de fisioterapia que foram avaliados pela Escala de 

Desenvolvimento Motor (EDM), obtiveram uma evolução significativa após a utilização do 

método da equoterapia, as evoluções foram individuais, alguns praticantes evoluíram mais 

do que outros, mas no fim todos conseguiram evoluir de alguma forma. Támbem na 

pesquisa em questão foi observado evoluções na criança que sofreu a intervenção de 



88 
 

equoterapia através de que o quociente motor da motricidade fina foi de 50 que seria muito 

inferior para 83,3 que é normal baixo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio da pesquisa apresentada pode-se  afirmar que  a equoterapia será uma 

ótima opção de tratamento e que seus resultados podem ser observados e quantificados, 

desde que aplicada de maneira correta e com profissionais habilitados para a prática da 

mesma. A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso e apesar de ter apresentado 

melhoras na motricidade fina do praticante é indicado que o mesmo continue frequentando 

as sessões de equoterapia que seus ganhos se tornem ainda melhores. 
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RESUMO 

 

Neuropatia periférica refere-se a algum dano no sistema nervoso periférico, a qual afeta as 

transmissões e informações das extremidades para o sistema nervoso central. Estes nervos 

também levam as informações quanto à sensibilidade do corpo. Qualquer lesão neuropática 

interfere nestas conexões. A aplicação das agulhas de Dry Needling tem como umas das 

principais funções a ativação e estimulação dos mecanoreceptores, transformando os 

estímulos nociceptivos em impulsos nervoso e conduzindo-os até a medula espinhal. O 

Objetivo deste estudo foi analisar a eficácia da técnica de Dry Needling para tratamento da 

parestesia em membro inferior de um paciente com lesão neuropática periférica. 

Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem do tipo qualitativa, 

tendo como objetivo uma pesquisa exploratória através de um estudo de caso, de amostra 

probabilística. A coleta de dados foi realizada através de uma avaliação de sensibilidade 

elaborada pelo pesquisador, posteriormente foram realizados 20 aplicações de agulhas de 

Dry Needling, com duração de 15 minutos, no membro inferior esquerdo do participante, em 

sua residência na cidade de Campo Erê-SC. Após o fim das aplicações o participante foi 

reavaliado com o mesmo método avaliativo. Resultados: Como resultado do estudo foi 

analisado que a técnica de Dry Needling não foi eficaz como tratamento de parestesia por 

lesão neuropática, porém o participante obteve melhora no movimento de dorsiflexão, o qual 

havia abolido após a lesão. Conclusão: Ao realizar esta pesquisa foi possível concluir que a 

técnica de Dry Needling não é eficaz como tratamento de parestesia por lesão neuropática 

periférica, porém todo o estudo realizado foi de grande importância, além de adquirir 

experiência com a utilização da técnica de Dry Needling.  

 

Palavras-chave: Lesão neuropática, parestesia, dry needling. 
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INTRODUÇÃO 

 

As lesões de nervos periféricos abrangem todos os nervos que estão fora do sistema 

nervoso central. Os elementos neurais do sistema nervoso periférico são responsáveis pela 

integridade das atividades nervosas, tanto sensitivas quanto motoras. Quando ocorre uma 

lesão em algum nervo periférico, afeta a condução das informações sensoriais da pele, 

músculos e outros órgãos do sistema nervoso central, além das informações motoras1. 

As consequências destas lesões dependem da causa, da intensidade e do local lesionado, 

sendo as causas principais, os traumas, diabetes, doenças infecciosas, doenças autoimunes 

(guillain-barré), agentes tóxicos e deficiência nutricional, levando aos três principais tipos de 

lesão, a neuropraxia, axoniotmese e neurotmese. De acordo com a intensidade da lesão são 

classificadas as lesões do tipo mononeuropatia, onde afeta somente um nervo e poli 

neuropatia, afetando dois ou mais nervos. A partir de cada lesão é o comprometimento do 

paciente, incluindo sintomas motores, como perda de força muscular, perda motora, 

paralisia e atrofia muscular, hipotonia, e os sintomas sensitivos incluem alteração na 

sensibilidade, sensação de queimação, choques, formigamento temporário (parestesia), 

hiperestesia, hiperpatia, e até perda sensitiva, dor, alterações tróficas, deformidades, 

alterações no mapa somatossensorial, disfunção endócrina, oscilação da pressão arterial e 

problemas na respiração. Por meio de exames laboratoriais e da eletroneuromiografia é 

possível avaliar a unidade motora, avaliando a atividade elétrica do músculo esquelético. O 

tratamento envolve procedimentos cirúrgicos, medicamentosos, e fisioterapêutico, 

salientando que os mesmos são realizados conforme a necessidade do paciente2. 

Desta forma, surgiu o seguinte problema de pesquisa: O dry needling é eficaz no tratamento 

da parestesia em um paciente com lesão de nervo periférico em membro inferior? A 

hipótese levantada referiu-se que sim, pois a técnica de dry needling atua em nível local, 

agindo de forma anti-inflamatória liberando endorfinas e outras substâncias que melhoram a 

dor, realiza a estimulação dos mecanoreceptores, assim transformando os estímulos 

nociceptivos em impulsos nervosos, ou seja, potenciais de ação, e conduzindo-os até a 

medula espinhal.  

O dry needling, ou agulhamento a seco envolve a aplicação da inserção de agulhas em 

pontos sensíveis no corpo sem a injeção de qualquer substancia. A prática mais comum é 

utilizada com a aplicação das agulhas em pontos de gatilho de dor miofacial, ou em pontos 

específicos de condução do sistema nervoso periférico, promovendo a liberação dos pontos 

de tensão, proporcionando analgesia ao paciente, como também a estimulação dos 
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mecanoreceptores, assim transformando os estímulos nociceptivos em impulsos nervosos, 

ou seja, potenciais de ação, conduzidos até a medula espinhal, assim como correções e 

interferências neurais e musculoesqueléticas, benefícios ao recrutamento muscular3. 

Dentre deste contexto o tema da pesquisa foi: A eficácia do dry needling no tratamento da 

parestesia em paciente com lesão de nervo periférico em membro inferior, assim se justifica 

pelo interesse do pesquisador conhecer e avaliar a eficácia da técnica, tendo como objetivo 

principal analisar a eficácia da técnica do dry needling no tratamento da parestesia de um 

paciente com lesão de nervo periférico em membro inferior.  

O resultado esperado nesta pesquisa foi em obter a normalização da sensibilidade do 

membro inferior do paciente.  

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A neuropatia periférica compreende lesões no sistema nervoso periférico, ou seja, 

ocorre a degeneração da rede de nervos que suprem as extremidades. Quando ocorre este 

tipo de lesão afeta as transmissões para o encéfalo e medula (sistema nervoso central)4. 

A anatomia do nervo periférico inclui as fibras sensitivas, cujos corpos celulares se 

encontram nos gânglios da raiz dorsal, as fibras motoras provenientes dos neurônios 

motores do corno anterior da medula e fibras autonômicas. Dez a quinze pares de raízes 

dorsais e ventrais de segmentos adjacentes da medula se unem para formar os nervos 

cervicais (C1-C8), torácicos (T1-T12), lombares (L1-5) e sacros (S1-5) que inervam 

segmentos corporais por dermátomos e miótomos, chegando a esses destinos por troncos, 

plexos e nervos periféricos. Processos mórbidos podem afetar corpos celulares nervosos e 

raízes nervosas no canal espinhal. As células nervosas mais longas são as mais 

vulneráveis, de tal modo que os sintomas das lesões se iniciam frequentemente por perda 

sensitiva e fraqueza nos pés5. 

O sistema nervoso periférico é dividido em Somático e Voluntário, e é constituído por 

fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos 

esqueléticos, bem como fibras que controlam os reflexos. Estas fibras podem ser 

mielinizadas ou desmielinizadas. Dentro da constituição dos nervos periféricos, estas fibras 

são envolvidas por tecido colágeno, as bainhas conjuntivas, que se caracterizam por: 

Epineuro, que envolve todo o nervo e emite septos para seu interior. Perineuro envolve os 

feixes de fibras nervosas, e Endoneuro, constituinte de tecido conjuntivo frouxo que envolve 

cada fibra nervosa2.   
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Um grande número de doenças hereditárias e imunomediadas afetam especificamente 

os nervos periféricos, assim como doenças sistêmicas, metabólicas, tóxicas, infecciosas, 

lesões traumáticas agudas, neuropatias por encarceramento5.  

Do ponto de vista etiológico, deve ser considerado os tipos mais frequentes de 

neuropatias como diabete, álcool, traumas, fatores hereditários, fatores reumáticos, causas 

infecciosas, tumores, doenças sistêmicas e guillain-barré. A maioria se inicia distalmente, 

mas algumas podem se iniciar nas regiões proximais, como também algumas se iniciam nos 

membros superiores ao invés de se iniciar nos membros inferiores5.  

As causas das lesões de nervos periféricos podem ser classificadas em aberta e 

fechadas. Sendo abertas as lesões por arma branca, vidro, estilete, projéteis, queimaduras, 

fraturas, luxações expostas. As fechadas caracterizam-se pelas lesões por compressão, 

isquemia, tração, fatores térmicos, irradiação, injeção. A maior parte das lesões abertas é 

causada por objetos pontiagudos como facas ou vidro. As lesões por projéteis ou por fratura 

exposta são as mais graves, a lesão fechada por tração normalmente pode resultar de alta 

tensão elétrica onde o paciente sofre múltiplas lesões. A principal de todas as causas são os 

acidentes de trânsito, em geral de motociclistas jovens que sofrem lesão no plexo braquial 

que apresenta um grau maior de gravidade por afetar toda a inervação do membro superior. 

Nos membros inferiores, as lesões mais comuns são de nervo ciático, por ferimentos na 

pelve e nas coxas ou luxação do quadril; nervo fibular comum, por fraturas do colo da fíbula 

ou pressão do gesso; e nervo tibial posterior por fraturas supracondilares do fêmur6.   

  São muitos os tipos de lesões neuropáticas periféricas, porém cada uma tem seus 

próprios sintomas e prognóstico, em geral são classificadas de acordo com o tipo do dano 

ao nervo e a quantidade de nervo lesionado. Quanto à quantidade de nervo lesionado, são 

classificadas em mononeuropatias, que é o tipo de lesão onde ocorre o comprometimento 

de um só nervo, e polineuropatias, ou seja, comprometimento de vários nervos de modo 

assimétrico e sucessivo7. 

Quanto ao tipo do dano ao nervo, existem três tipos de lesão: Neuropraxia, onde 

ocorre uma contusão nervosa com o bloqueio fisiológico transitório, sua recuperação é 

rápida, e a anatomia é mantida. Axoniotmese ocorre à ruptura dos axônios, mas com 

permanência da integridade da bainha, a recuperação pode levar meses. Neurotmese é a 

ruptura parcial ou completa dos axônios e da bainha, sua recuperação necessita de 

procedimento cirúrgico, porém sem chances de recuperação completa1. 

Classificam-se as lesões dos nervos em Neuropraxia (não degenerativa), sendo de 

grau I, onde ocorre a perda funcional da potencia muscular, e como lesão anatômica o 

axônio e a bainha da fibra nervosa permanecem intactos. Axoniotmese (degenerativa), 

classificada em grau II, III, ocorre à perda funcional de todas as modalidades, ocorre à 
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interrupção de axônio e degeranação wallerina distal, e Neurotmese (degenerativa), grau IV, 

V, perda funcional de todas as modalidades, interrupção do tronco nervoso, degeneração 

wallerina6.  

As lesões de nervos periféricos ocasionam sintomas ao paciente conforme o nervo 

lesionado, pois cada nervo, seja motor, sensitivo ou autônomo tem uma função 

especializada em cada lugar do corpo, sendo assim alguns pacientes podem sentir dor e 

desconforto, alteração na sensibilidade, que inclui sensação de queimação, choques, 

formigamento temporário (parestesia), hiperestesia, hiperpatia, e até perda sensitiva, bem 

como fraqueza da musculatura, com consequente perda motora, paralisia e atrofia muscular, 

alterações tróficas e deformidades, hipotonia, alterações no mapa somatossensorial, 

disfunção endócrina, oscilação da pressão arterial e problemas na respiração2. 

Os pacientes com distúrbio da sensibilidade queixam-se de dormência, formigamento 

e dor, podendo ser descrita como profunda, aguda, em queimação ou cortante. Esses 

sintomas podem indicar o comprometimento de diferentes fibras e diferentes processos 

fisiopatológicos. A história e o exame clínico podem ajudar a determinar se a “dormência” se 

deve a um distúrbio de fibras grossas mielinizadas ou de fibras finas, finamente mielinizadas 

ou não mielinizadas. Lesões de fibras grossas causam com frequência, dormência indolor e 

diminuição da sensibilidade tátil fina e vibratória, além de fraqueza. As lesões que 

comprometem as fibras finas podem causar diminuição das sensações de tato, picada de 

alfinete de temperatura5. 

A parestesia são as sensações desagradáveis em que o paciente sente e que traduz 

irritação/lesão de nervos periféricos ou de raízes posteriores. Frequentemente elas se 

associam à dor, formigamento, picada, adormecimento, queimação, sensação de agua fria 

escorrendo pela pele8. 

Sinais e sintomas como paralisia muscular ocorrem nas poli neuropatias e acomete o 

grupo muscular inervado pelo neurônio lesado, e afeta primeiramente os membros 

inferiores, a hipotonia onde ocorre o aumento da passividade e da extensibilidade muscular 

por interrupção do arco-reflexo, atrofia da musculatura comprometida9. 

A abordagem clínica nas neuropatias periféricas é de grande importância para traçar o 

diagnóstico certo e então o tratamento. Os objetivos são determinar a classificação 

sindrômica, estabelecer o padrão ou a localização anatômica, avaliar o processo 

fisiopatológico, determinar a etiologia. Na história clinica deve-se definir e explorar os 

sintomas, determinar a escala e intensidade dos sintomas, explorar a história familiar quanto 

à fraqueza, dificuldade de andar e perda sensitiva, rever a história médica, avaliar a 

medicação que está sendo usada. Realizar o exame físico, determinar o tipo, padrão e 

localização da perda sensitiva (limiar do tato, picada de alfinete, temperatura, vibração e 
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sentido posicional), determinar a presença e localização da fraqueza muscular, testar todos 

os reflexos5. 

O uso da eletroneuromiografia é o método principal e fundamental no diagnóstico de 

uma lesão nervosa periférica e na determinação de seu grau e prognóstico, este exame 

constitui-se de um método eficaz de diagnóstico onde avalia a atividade elétrica do músculo 

esquelético durante o repouso e a contração por meio da inserção de uma agulha especial 

na sua intimidade, e estuda a condução nervosa de fibras sensitivas e motoras. Também 

são realizados exames bioquímicos e biópsia de nervo em casos de lesão de causa incerta4.   

O sistema nervoso periférico tem capacidade de regeneração, desde que a célula 

nervosa esteja viável. Quando a lesão for do tipo neurotmese é necessário o tratamento 

cirúrgico, tradicionalmente é utilizado do método clássico de sutura epineural. Outras 

técnicas como a de enxerto de nervo e enxerto de músculo se fazem necessário conforme a 

necessidade. Também se inclui nos métodos de tratamento de lesões de nervos periféricas, 

tratamento medicamentoso, conforme os sintomas do paciente. Sintomas sensitivos além 

dos medicamentos, também podem ser controlados associando a prevenção de novas 

lesões neuropáticas. Para os sintomas motores o paciente deve realizar fisioterapia, onde o 

profissional irá executar o plano de tratamento conforme a necessidade do paciente. A dor 

neuropática associada à parestesia é umas das principais queixas dos pacientes, é 

frequentemente encontrada e de difícil controle, porém podem ser aliviadas com analgésicos 

associados com a fisioterapia2. 

 Uma das técnicas utilizadas no tratamento dos sintomas destas lesões é o Dry 

Needling, caracterizado por um tratamento específico para desativação de pontos-gatilho, 

com utilização de agulhas de acupuntura que são inseridas na pele e músculo, atuando em 

nível local, agindo de forma anti-inflamatória e a nível sistêmico, liberando endorfinas e 

outras substâncias que melhoram a dor, e promovem o bem estar do paciente. No 

tratamento é utilizada agulha estéril de mono filamento fino, a técnica é rápida e com limiar 

de dor muito baixa, e o tempo de ação é rápido3. 

O toque na pele é um meio aliado na modulação e na velocidade dos estímulos 

proprioceptivos, podendo facilitar a inibição de estímulos dolorosos no sistema nervoso 

central. Nos casos de lesões periféricas, a fisioterapia utiliza da técnica de dry needling, 

realizando a estimulação na pele com o uso das agulhas. Sabe-se que são responsáveis 

pela sensibilização de nociceptores periféricos os fatores mecânicos e químicos, por isso a 

necessidade da remoção de irritantes mecânicos e químicos para diminuir a sensibilização 

de nociceptores de estímulos nocivos para os centros superiores10. 

O agulhamento a seco é tão efetivo quanto uma injeção de soluções anestésicas, 

como o cloridato de procaína e cloridato de lidocaína, pois alivia os sintomas de um ponto-
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gatilho. Recomenda-se inserir a agulha nos tecidos que cobrem cada ponto gatilho a uma 

profundidade de 5-10 mm para 30 segundos, onde o paciente experimentara uma 

diminuição imediata da sensibilidade após o procedimento. A quantidade de estimulação por 

agulha depende da resposta de cada individuo, a agulha pode ser deixada no máximo 3-5 

minutos11. 

Os objetivos do tratamento variam desde o alívio da dor, aumento da extensibilidade 

do tecido cicatricial, recrutamento motor e problemas de disparo muscular. Quando a agulha 

é inserida há aumento na irrigação sanguínea no local, melhorando a circulação e 

oxigenação dos tecidos ocasionando o relaxamento da musculatura, além de as fibras 

tensas desativar pelo estímulo mecânico que a agulha exerce11.  

O dry needling pode ser focado na intervenção no tecido muscular, nas zonas tensas, 

pontos gatilho, tecido conjuntivo, fascial, tendíneo, ligamentar e também sobre as áreas 

especificas de distribuição do sistema nervoso periférico, promovendo correções e 

interferências neurais e musculoesqueléticas para a facilitação do tratamento manipulativo12.  

A sensibilidade é uma das funções essenciais do sistema nervoso sendo dividida em 

exteroceptiva, proprioceptiva e enteroceptiva. A enteroceptiva é a qual os estímulos são 

originados dentro do próprio organismo, sendo o contrário, a exteroceptiva somam-se os 

estímulos externos ao organismo, e por fim a proprioceptiva se ocupa da posição do corpo 

no espaço e de suas mudanças, através dos movimentos. Do ponto de vista clínico a 

sensibilidade pode ser dividida em superficiais e profundas, sendo superficial a sensibilidade 

tátil, térmica (frio e calor), dolorosa e discriminação tátil, e como profundas inclui-se a 

palestésica ou vibratória, cinético-postural, barestésica, dolorosa profunda e a 

estereognóstica8. 

É importante conhecer os receptores de sensibilidade, devido cada forma ter o seu 

receptor específico e também uma via de terminação nervosa, como o tálamo, córtex e 

cerebelo. Os corpúsculos de Krause são os responsáveis pela recepção da sensibilidade 

para o frio, os de Ruffini para o calor, os de Meissner são responsáveis pelos estímulos 

táteis. Os corpúsculos de Pacini são responsáveis pelos estímulos e sensíveis à pressão, 

portanto quando o músculo é estirado excita os fusos musculares e por via reflexa, este 

músculo entra em estado de tensão estimulando seus receptores. Porém os estímulos 

dolorosos não possuem terminações específicas13. 

As fibras sensitivas variam de diâmetro e de velocidade nos nervos periféricos, 

diminuindo assim a transmissão de seus impulsos. Estas fibras são divididas em fibras A, 

que são mielinizadas e transmitem com maior velocidade os impulsos táteis, térmicos, 

dolorosos imediatos e proprioceptivos, as fibras B, também mielinizadas responsáveis pelas 
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aferencias autônomas, e por fim as fibras C que não são mielinizadas, porém são 

responsáveis pela dor tardia2.  

Os exames ou testes da sensibilidade devem ser realizados com bastante habilidade e 

paciência, em um ambiente tranquilo com o terapeuta e paciente. É importante que o 

paciente esteja com os olhos vendados para que evite o controle visual, e para que o 

mesmo convenientemente acuse as excitações provocadas. A sensibilidade tátil deve ser 

avaliada com uma mecha de algodão ou um pincel, a dolorosa com uma agulha, a térmica 

(frio e calor) utiliza-se componentes conforme a necessidade. A sensibilidade cinético-

postural deve ser avaliada posicionando passivamente um segmento de qualquer membro e 

então pedindo para o paciente realizar o mesmo movimento com o membro contralateral, a 

vibratória é realizada com vibrações sobre as saliências ósseas onde o paciente deve 

acusar vibração ou não. Sensibilidade à pressão é pesquisada exercendo pressão 

progressiva com a polpa do dedo sobre a pele em pontos diferentes. A sensibilidade 

estereognóstica é a capacidade do individuo em reconhecer objetos pela palpação estando 

com os olhos fechados8. 

 

 

 

.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo se tratou de uma pesquisa exploratória, onde foi realizado um estudo de 

caso com amostras probabilísticas. O presente estudo de caso se trata de uma pesquisa 

sobre determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo de seu 

universo, para examinar aspectos variados de sua vida14.  

A pesquisa foi realizada na cidade de Campo Erê-SC com paciente masculino, W.R., 

58, com lesão de nervo fibular em membro inferior esquerdo ocorrido por trauma no ano de 

2017, onde após dois meses do trauma, o paciente realizou cirurgia de reconstrução do 

nervo. Tem como diagnóstico fisioterapêutico pé equino, marcha escarvante, alteração de 

sensibilidade. A coleta dos dados foi realizada através de uma avaliação neurológica de 

sensibilidade e anamnese elaborada pelo pesquisador, sendo coletados na residência do 

participante na cidade de Campo Erê SC. A análise de dados foi obtida após reavaliação 

realizada após o término de 20 atendimentos focados na melhora dos sintomas de 

parestesia do membro inferior esquerdo. Cronograma de tratamento: Foram realizadas 20 

sessões de aplicações de agulhas de Dry Neeling no membro inferior esquerdo do 

paciente, com 15 minutos de duração, especificamente nos músculos fibular longo, fibular 

curto e tibial anterior. 
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RESULTADOS 

 

A fim de analisar os resultados obtidos foi realizada uma avaliação neurológica de 

sensibilidade no membro inferior esquerdo do participante, sendo avaliação tátil, térmica e 

dolorosa, além de anamnese e perguntas referente a dados da lesão e tratamentos 

realizados. O paciente relatou ter sofrido rompimento total do nervo fibular a 1 ano e 3 

meses, realizou procedimento cirúrgico de reconstrução do nervo, sofrendo alterações 

posteriores de sensação de formigamento e ardência e perda do movimento de dorsiflexão. 

Posteriormente realizou 20 sessões de fisioterapia convencional.  

A avaliação foi realizada no início do tratamento, apresentando como resultado 

sensação de parestesia, tanto na avaliação tátil, térmica e dolorosa. A reavaliação foi 

realizada ao final dos 20 atendimentos, onde apresentou os mesmos resultados, parestesia 

no membro inferior esquerdo na avaliação tátil, térmica e dolorosa. A análise de acordo com 

o que foi avaliado constatou que a técnica de Dry Needling não é eficaz para o tratamento 

de parestesia por lesão neuropática, porém em consequência ao tratamento, o paciente 

apresentou sinal de melhora do movimento de dorsiflexão, o qual havia abolido após a lesão 

nervosa. 

 

Avaliação da sensibilidade do membro inferior esquerdo 

 

MMI ESQUERDO 11/08/2018 08/10/2018 

TÁTIL ( ) N    (X)P   ( ) D ( ) N    (X)P   ( ) D 

TÉRMICA ( ) N    (X)P   ( ) D ( ) N    (X)P   ( ) D 

DOLOROSA ( ) N    (X)P   ( ) D ( ) N    (X)P   ( ) D 

                       *Legenda: N - Normal. P - Parestesia; D - Diminuída. 

 

DISCUSSÃO 

 

As lesões de nervos periféricos ocasionam sintomas ao paciente conforme o nervo 

lesionado, pois cada nervo, seja motor, sensitivo ou autônomo tem uma função 

especializada em cada lugar do corpo, sendo assim alguns pacientes pode sentir dor, 
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desconforto, alteração na sensibilidade, que inclui sensação de queimação, choques, 

formigamento temporária (parestesia), fraqueza da musculatura bem como perdas motoras2. 

O sistema nervoso periférico tem capacidade de regeneração, desde que a célula 

nervosa esteja viável. Nos casos de lesões periféricas, a fisioterapia pode utilizar da técnica 

de dry needling, realizando a estimulação na pele com o uso de agulhas de acupuntura. Os 

receptores específicos para a dor estão localizados nas terminações de fibras nervosas Aδ e 

C e, quando ativados, sofrem alterações na sua membrana, permitindo a deflagração de 

potenciais de ação. As terminações nervosas das fibras nociceptivas Aδ e C (nociceptores) 

são capazes de traduzir um estímulo agressivo de natureza térmica, química ou mecânica, 

em estímulo elétrico que será transmitido até o sistema nervoso central e interpretado no 

córtex cerebral como dor15.   

Quando a agulha de Dry Needling é inserida na pele há aumento na irrigação 

sanguínea local, melhorando a circulação e oxigenação dos tecidos ocasionando o 

relaxamento da musculatura, além de as fibras tensas se desativarem pelo estímulo 

mecânico que a agulha exerce promovendo correções e interferências neurais e 

musculoesqueléticas11.  

Entretanto ao analisar os resultados obtidos, não se obteve sucesso ao realizar as 

aplicações de Dry Needling em um membro com lesão neuropática com sintomas de 

parestesia.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Salienta-se que a lesão neuropática periférica, a qual é caracterizada por danos à rede de 

nervos que suprem a periferia do corpo humano, tem como principal método de tratamento o 

procedimento cirúrgico, porém o mesmo pode deixar vários acometimentos funcionais no 

paciente. Ao se utilizar a técnica de Dry Needling para o tratamento de sintomas decorrentes 

de lesão neuropática periférica, como a parestesia, foi possível avaliar que a técnica não é 

eficaz para a parestesia, porém foi observado melhora significativa no movimento de 

dorsiflexão do membro, movimento este que o paciente havia perdido após a lesão. 

Além disso, foi possível concluir que esta pesquisa me permitiu um amplo 

conhecimento sobre este tipo de lesão, e suas formas de tratamento, assim como a 

experiência de utilizar a técnica de Dry Needling para tal fim.  
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RESUMO 

 
Entende-se que o cérebro é o mais primoroso dos mecanismos capaz de interpretar as 
complexidades do nosso dia a dia; pois nele chegam impulsos de todas as vias, dentre 
elas as que comandam os movimentos e sustentam o equilíbrio corporal. Entre os 
acometimentos do SNC, encontra-se a doença de Parkinson (DP), que entre as 
diferentes causas promovem alterações no equilíbrio. Objetivo: analisar qual dos 
métodos aplicados é o mais eficaz no tratamento de treino do equilíbrio em pacientes 
portadores de Doença de Parkinson, com o mesmo tempo de aplicação. Será 
realizado um estudo de natureza aplicada, tendo uma abordagem do problema como 
quantitativo e de caráter exploratório. Método: O estudo em questão é de caráter 
quantitativo, na qual os objetivos propostos para o mesmo caracteriza- se por ser uma 
pesquisa exploratória, do ponto de vista de procedimentos técnicos é de estudo de 
caso. A coleta de dados será realizada através de uma ficha de avaliação neurológica, 
juntamente com a Escala de Berg – Versão Brasileira; essa avaliação será feita por 
uma entrevista. Após a avaliação os dados serão analisados através de gráficos. 
Resultados: Ganho significativo de ambos os pacientes, destacando a melhora no 
equilíbrio e controle postural. Conclusão: Melhora no desempenho, atingindo os 
objetivos do estudo, ambos os pacientes mostraram motivação e colaboração para as 
atividades propostas, reconhecendo, portanto que ambos recursos podem ser 
aplicados como ferramentas para intervenções fisioterapêuticas, enfatizando o ganho 
de equilíbrio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que o cérebro é o mais primoroso dos mecanismos capaz de interpretar 

as complexidades do nosso dia a dia. Centro da inteligência, memória, consciência e 

linguagem, o cérebro controla associados com outras partes do encéfalo, as sensações e os 

órgãos efetores. No córtex cerebral chegam impulsos provenientes de todas as vias da 

sensibilidade que aí se tornam conscientes e são interpretadas. Do córtex saem os impulsos 

nervosos que iniciam e comandam os movimentos voluntários e com ele estão relacionados 

os fenômenos psíquicos1.  

O equilíbrio corporal é a competência do indivíduo de manter-se ereto ou realizar 

movimentos do corpo sem instabilidade ou quedas. A sustentação da postura é garantida 

pela comunicação sensório-motora e a informação relevante, relacionada ao equilíbrio 

corporal, depende dos sistemas visual, somatossensorial e vestibular. Dentre os 

acometimentos do SNC, encontra-se a doença de Parkinson (DP), que pode estar entre as 

diversas causas que promovem alterações no equilíbrio corporal, a qual é estabelecida 

como uma doença neurológica progressiva e caracterizada essencialmente por sintomas 

motores, sendo a etiologia ainda desconhecida. Entende-se que ocorre uma diminuição de 

dopamina produzida na substância negra. Com o envelhecimento a velocidade de condução 

dos impulsos nervosos é reduzida, ocorrendo também alterações nos neurotransmissores. A 

ausência de dopamina (neurotransmissor que age nos núcleos da base) acarreta o 

surgimento da DP, causando um controle ineficiente dos movimentos 2. 

            A Doença de Parkinson foi retratada por James Parkinson em 1817 e trata-se 

de uma patologia degenerativa de causa independente, a qual engloba desordens como a 

lentidão nos movimentos, na marcha, tremores que podem apresentar-se uni ou bilateral, 

rigidez muscular e articular, distúrbios no equilíbrio com possíveis episódios de quedas e, 

bloqueio ou dificuldade em atividades de motricidade fina3. As características clínicas que 

compõem um arranjo de sintomas dos quais dois, ao menos o indivíduo deve apresentar 

para ser diagnosticado com Parkinson. Sendo eles: bradicinesia – hipocinesia, postura em 

flexão, rigidez, tremor em repouso e perda de reflexos posturais 4. 

No Parkinson ocorre a perda progressiva de células da substância negra, que por 

sua vez, resultam na diminuição da produção de dopamina. Pressupõe-se que este aspecto 

contribui para os sintomas da doença. Os núcleos da base colaboram no comando dos 

movimentos, e é constituído pelo núcleo caudado, putâmen, globo pálido, núcleo 

subtalâmico e substância negra. Patologias que acometem essa região ocasionam alguma 

alteração motora: como tremor, movimentos involuntários e ainda mudanças no tônus 

muscular e postura 5. O diagnóstico é variado, porém com maior relevância no exame físico 
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e histórico clínico do paciente. Um dos sinais mais corriqueiros em indivíduos com a doença 

de Parkinson é o déficit de equilíbrio, devido o contato de informações visuais e 

somatossensoriais. Esses indivíduos não conseguem executar movimentos compensatórios 

para recuperar a estabilidade estática, o que poderia evitar uma possível queda 6,7. 

A fisioterapia pretende prevenir ou retardar a perda ou diminuição das habilidades. 

Os recursos fisioterapêuticos buscam melhorar o paciente como um todo, desde a aptidão 

física quanto a qualidade de vida e bem estar. Embora, atualmente outros métodos estão 

sendo aplicados na recuperação destes pacientes, dentre eles, a realidade virtual. Este 

procedimento abrange em especial o déficit de equilíbrio, de forma que o paciente possa 

interagir com os dispositivos virtuais, reproduzindo movimentos do dia a dia 8,9. 

Indivíduos com doença de Parkinson devem praticar atividades funcionais repetitivas 

o que proporciona um aumento no desempenho durante as mesmas; como condutas que 

abrangem agilidade sensório- motora, enfatizando exercícios que estimulem coordenação, 

equilíbrio e treino de marcha. A fisioterapia no método de treino de circuito propõe tarefas 

específicas funcionais, planejando melhora na execução destas atividades 10. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A definição da doença de Parkinson se dá por meio de um distúrbio neurológico 

progressivo, representado notoriamente pela degeneração dos neurônios da camada ventral 

da substância negra. Esse fator resulta na escassez da produção de dopamina, o que 

ocasiona um grupo de distúrbios principalmente de características motoras. No início se 

apresenta perfidamente, uma vez que o portador não identifica o momento exato em que 

começa as alterações, sendo, portanto, a família ou pessoas à sua volta que percebem os 

primeiros indícios11. É considerada uma patologia motora, sendo que dentre as alterações 

clínicas da doença destacam-se a acinesia ou bradicinesia, rigidez, tremor de repouso, 

instabilidade postural e déficits de equilíbrio e marcha 12. O tremor de repouso, que por sua 

vez é um dos principais sintomas, é referido como de repouso, no entanto, se intensifica 

durante esforço cognitivo, marcha e fatores emocionais também. Envolve principalmente as 

mãos, por isso limita significativamente o indivíduo de realizar importantes AVD’s como 

manusear talheres, barbear e se maquiar por exemplo3. 

 A doença de Parkinson acomete 0,1% da população em geral, e 1% da população a 

partir dos 65 anos de idade; aumentando o índice com o processo de envelhecimento. Desta 

forma, é um notável fator quanto a dificuldade em executar movimentos em população de 

terceira idade12. De etiologia ainda indeterminada, acredita-se que a doença de Parkinson 
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pode estar relacionada com desordens genéticas e também fatores ambientais, onde a 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos, estes, responsáveis por produzir dopamina 

que por sua vez é encarregado de várias funções, está associada com a doença de 

Parkinson 13,14. 

Os pesquisadores contribuíram positivamente quanto à apresentação da doença de 

Parkinson, o inglês C.D. Marsden, e o francês J. M. Charcot, pois de acordo com os 

mesmos o sintoma principal da doença, é a presença de tremor, que apresenta-se 

primeiramente em membros superiores, porém unilateral 5. A rigidez também é um dos 

sinais característicos da doença, entretanto manifestando-se em estágio inicial da patologia. 

Dentre os vários indícios da doença, destacam-se a acinesia e a bradicinesia, estas retratam 

a dificuldade do indivíduo de iniciar determinado movimento e executá-lo com precisão. 

Essa complexidade que o paciente encontra, resulta em algumas disfunções tanto na 

coordenação motora quanto na estabilidade postural 15,16. 

O efeito dos sintomas da doença nas funções neurocognitivas não apresenta um 

tempo preciso, entretanto, é notável o vínculo entre a evolução da doença e a performance 

dos pacientes durante suas AVD’s. Ocorre a carência ou ineficácia dos movimentos, durante 

a marcha do paciente. Os indivíduos com doença de Parkinson encontram complexidade em 

articular e formar estratégias quanto ao equilíbrio, isso se deve a degeneração dos núcleos 

da base, estes acabam gerando um padrão inibitório acentuado da via nigro estriopalidal. 

Esses sintomas provenientes da patologia, tais como déficit de equilíbrio, inabilidade 

postural, rigidez, se não tratados, certamente contribuem para o risco de comorbidades17, 49. 

Uma vez que tornozelos, joelhos e quadris apresentam mobilidade diminuída; por isso 

acontecem os passos lentos. Contudo, para prevenir possíveis quedas o indivíduo dá 

passos curtos, já que sua postura tende à posicionar a cabeça juntamente com o tronco 

para frente. Essas alterações posturais e na marcha, geralmente surgem em fases mais 

tardias, promovendo assim déficit de equilíbrio, entre outros acometimentos 18, 19,20.  

Para um bom controle da postura corporal, é preciso respostas mais efetivas dos 

sistemas somatossensorial, visual e vestibular, assim suas condições de captação de 

informações devem ser estimuladas e aprimoradas. Um bom desempenho na marcha e no 

equilíbrio faz toda diferença no portador da doença de Parkinson; pois uma vez que 

consegue ter autonomia, há uma melhora na sua locomoção bem como realizar as suas 

AVD’s por exemplo20. 

A fisioterapia na doença de Parkinson tem o objetivo de prevenir ou tratar a perda de 

habilidades e a inaptidão em realizar os movimentos. A intervenção da fisioterapia também 

busca como finalidade, proporcionar ao paciente sua independência. Uma vez que aborda 

muitas técnicas como tratamento entre elas o treinamento de equilíbrio, que de um modo 
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geral proporciona ao paciente um ganho no seu desempenho funcional. E para alcançar 

este objetivo, o treinamento visa aumentar a base de sustentação, facilitar os passos e a 

dissociação de cinturas13, 14. Um dos métodos que a fisioterapia propõe é a realidade virtual, 

que tem como objetivo a terapia baseada em repetições, o que resulta em um melhor 

desempenho motor. Para isso, tem sido usado o aparelho Nintendo wii; pois apresenta um 

tipo de plataforma, a qual possui condutores, que permitem a informação que o jogador, no 

caso o paciente está exercendo durante o exercício proposto em forma de jogo21, 22.  

A realidade virtual, nos últimos anos tem colaborado amplamente para a reabilitação 

dos indivíduos portadores da doença de Parkinson e com déficit de equilíbrio, uma vez que 

esta técnica induz ao paciente criar estratégias motoras por meio de estímulos dos jogos, o 

que com as repetições realizadas, facilita seus movimentos bem como treina seu equilíbrio 

corporal. Com o avanço dos sintomas da patologia, o indivíduo passa a apresentar certa 

pobreza na postura, no equilíbrio e na marcha, o que resulta na redução do desempenho 

funcional como um todo23,24. 

A realidade virtual, ou seja, a wiiterapia proporciona ao paciente uma interação que 

simula tarefas semelhantes às suas AVD’s. Neste tratamento, o indivíduo pode realizar as 

atividades naturalmente, no seu tempo e com repetições.  Para melhorar seu desempenho 

pode ser proposto em vários níveis de dificuldade, com o intuito de aumentar a interação do 

paciente com o jogo. Levando em conta que a partir da wiiterapia, o paciente que no jogo é 

representado por um personagem; pode identificar seu desempenho no equilíbrio, 

velocidade, através de seus movimentos. Podendo posteriormente aprimorar sua 

execução25, 26. Este método tem como objetivo a terapia baseada em repetições, o que 

resulta em um melhor desempenho motor. Para isso, tem sido usado o aparelho Nintendo 

wii; pois apresenta um tipo de plataforma, a qual possui condutores, que permitem a 

informação que o jogador, no caso o paciente está exercendo durante o exercício proposto 

em forma de jogo21, 22. 

A realidade virtual, ou seja, a wiiterapia proporciona ao paciente uma interação que 

simula tarefas semelhantes às suas AVD’s. O indivíduo pode realizar as atividades 

naturalmente, no seu tempo e com repetições. Para melhorar seu desempenho pode ser 

proposto em vários níveis de dificuldade, com o intuito de aumentar a interação do paciente 

com o jogo23. Neste método, o paciente que no jogo é representado por um personagem; 

pode identificar seu desempenho no equilíbrio, velocidade, através de seus movimentos. 

Podendo posteriormente aprimorar sua execução. Um bom desempenho na marcha e no 

equilíbrio faz toda diferença no portador da doença de Parkinson; pois uma vez que 

consegue ter autonomia, há uma melhora na sua locomoção bem como realizar as suas 

AVD’s25,28. O tratamento com a wii terapia, recentemente vem sendo usado como um 
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recurso terapêutico para a reabilitação de pacientes neurológicos, dentre eles, o portador da 

doença de Parkinson, uma vez que a técnica traz um feedback que estimula o desempenho 

motor; proporcionando ao indivíduo um ganho na aprendizagem, favorecendo assim a 

plasticidade neural, já que a técnica exige repetição e motiva o praticante 29. 

O circuito pode beneficiar os pacientes com doença de Parkinson em grande escala, 

já que com o treinamento os pacientes conseguem um ganho nas suas AVD’s, que antes 

apresentavam mais dificuldade em realiza-las. A mesma técnica de treinamento em circuito 

tem o objetivo de proporcionar um controle na função motora que está alterado, uma vez 

que redireciona o papel dos núcleos da base. Este tipo de tratamento disponibiliza um efeito 

positivo, promovendo ganho no comprimento do passo e na velocidade da marcha 26,27. Os 

mesmos autores ainda ressaltam que os circuitos funcionam como alvos movente, ativando 

a via cerebelar visual- motora. A reabilitação através do treinamento e circuito baseia-se em 

atividades que reproduzem tarefas do dia a dia, tendo como foco o equilíbrio. Outros 

estudos relatam que o circuito pode beneficiar os pacientes com doença de Parkinson em 

grande escala, já que com o treinamento os pacientes conseguem um ganho nas suas 

AVD’s, que antes apresentavam mais dificuldade em realiza-las28, 25.  Este tipo de recurso 

abrange exercícios funcionais que focam abundantemente na repetição e sequência 

contínua destes, sempre visando a mobilidade geral, assim como a coordenação e o 

equilíbrio corporal29. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo em questão é de caráter quantitativo, que por sua vez, segundo Creswell 

(2010) “é um meio de testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis. 

Estas, por sua vez, podem ser medidas tipicamente por instrumentos, para que os dados 

numéricos possam ser analisados por procedimentos estatísticos”. De acordo os objetivos, o 

tal estudo caracteriza- se por ser uma pesquisa descritiva, que de acordo com Gil (2010) 

tem como finalidade de definir as características de um determinado conjunto de pessoas, 

identificando assim possíveis ligações entre as variáveis. Segundo o autor este tipo de 

pesquisa serve para favorecer uma nova visão para o problema. 

     Do ponto de vista de procedimentos técnicos é de estudo de caso, que conforme 

os autores considera-se uma particularidade da pesquisa extensivamente utilizada nas 

ciências biomédicas e sociais, que procura ir a fundo investigar uma atividade, ou um 

processo de um ou poucos objetivos, permitindo assim um amplo e detalhado conhecimento 

de outros perfis já estudados34, 35. 
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Serão avaliados dois indivíduos portadores da doença de Parkinson, onde no estudo 

serão incluídos pacientes do sexo masculino; portador da doença de Parkinson a mais de 

dois anos; paciente orientado no tempo e espaço; pacientes que apresentem pelo menos 

dois sinais clínicos da doença; paciente que apresente algum déficit de equilíbrio. E como 

critério de exclusão, pacientes do sexo feminino; pacientes que não consigam realizar as 

atividades propostas; pacientes desorientados ou com alguma patologia psicológica 

associada; pacientes que não apresentem algum tipo de alteração quanto ao equilíbrio. 

O presente estudo cumpre todos os aspectos éticos e científicos constantes na 

Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados seria efetuada 

apenas após a aceitação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da 

autorização das Instituições privadas de saúde e assinaturas dos Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido e de Compromisso para uso de dados em arquivos e Confidencialidade. 

O projeto teve a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó – UNOCHAPECÓ, com o seguinte código: 92846318.2.0000.0116. 

Após o presente estudo ser aprovado, a avaliação será realizada na própria 

residência dos participantes. Com o estudo desenvolvido, os pacientes estão predispostos 

ao risco de quedas durante as tarefas; hipotensão ortostática; dispneia. Porém ao mesmo 

tempo, estão dispondo-se à alguns benefícios: Estimular os núcleos da base (estruturas 

responsáveis por controlar os movimentos), à regular a coordenação do sistema motor. 

Promoção do ganho de estabilidade, ganho de força muscular; melhor desempenho em 

suas AVD’s.  

No que diz respeito à avaliação, a coleta de dados se dará por meio de uma ficha de 

avaliação disponibilizada pela própria instituição de ensino da Faculdade de Pato Branco - 

FADEP, essa avaliação vai conter o nome e a idade do paciente, para realização da 

anamnese. Será utilizada também a escala de equilíbrio funcional de Berg – versão 

brasileira. 

Após a obtenção dos dados, esses serão interpretados e sistematizados em 

planilhas no Excel, onde se aplicará a ferramenta de estatística descritiva e os resultados 

serão transcritos em forma de gráficos. 

 

 

RESULTADOS 

 

Esse estudo foi composto por dois indivíduos, ambos do sexo masculino. Ambos 

residentes na cidade de Mariópolis/ PR; e portadores da doença de Parkinson e com déficit 

de equilíbrio. O participante A, 71 anos de idade, além do déficit de equilíbrio, apresenta 
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tremores que dificultam suas AVD’s. Convive com a doença à 5 anos, porém já apresentava 

os sinais clínicos da doença à 8 anos. Na avaliação inicial, realizada no primeiro dia de 

atendimento com o uso da Escala de Berg – Versão Brasileira; o paciente apresentava um 

certo grau de dificuldade para realização das atividades, devido ao déficit de equilíbrio e 

tremores, mas conseguia executar sozinho.  O participante B, 69 anos, apresenta os sinais 

clínicos da doença à pelo menos 5 anos, e como o participante A, além da alteração no 

equilíbrio, apresenta rigidez muscular. Na avaliação inicial, seguindo os mesmos 

procedimentos do paciente A, este apresentou dificuldade para se manter parado em pé, e 

dificuldade razoável para realizar as atividades pedidas na avaliação, mas conseguiu 

realizar todas. Ambos fazem uso de medicamentos e possuem dificuldade em realizar as 

AVD’s, devido déficit de equilíbrio associado com outros sintomas da doença. 

Na interpretação dos dados, houve evidências positivas com os dois métodos 

aplicados, ou seja, as duas técnicas proporcionaram ganhos aos pacientes; ambos com 20 

sessões de atendimentos e duração de 50 minutos cada um. A avaliação inicial e a final 

foram realizadas com a utilização da Escala de Berg – Versão Brasileira; a qual mostra 

demonstra o ganho obtido no estudo. 

 

 
 

O gráfico mostra o paciente A, o qual participou da pesquisa com o método wiiterapia 

e apresentou um ganho significativo, onde no escore inicial obteve o total de 26 pontos, e no 

final alcançando um resultado de 35 pontos; dispondo de um ganho de 9 pontos. Enquanto 

que o paciente B, este que utilizou o circuito, aponta um rendimento também positivo, uma 

vez que no escore inicial alcançou a pontuação de 28 pontos, e no final adquiriu uma 

somatória de 34 pontos; um rendimento de 6 pontos.  

 

DISCUSSÃO 
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A reeducação dos pacientes com doença de Parkinson através de circuitos preconiza 

orientar estratégias para estes possam melhorar a execução suas atividades de vida diárias 

(AVD’s) de um modo geral. Vários tipos de circuitos podem ser desenvolvidos visando à 

reabilitação do indivíduo27. O mesmo autor também descreve sobre uma revisão de literatura 

sobre circuitos, onde a mesma conclui que este método usado como forma de reabilitação, 

disponibiliza ao paciente um efeito benéfico, já que estimula a regulação do comprimento 

dos passos, o equilíbrio; resultando em melhor controle motor e cadência nos movimentos. 

A eficácia no treino de marcha associado ao equilíbrio, com o método circuito em pacientes 

com a doença de Parkinson. Nessa pesquisa, foram realizadas 20 sessões, sendo 

reavaliados os pacientes ao término da aplicação. Notando-se ganho no comprimento dos 

passos, independência para a realização das atividades e melhora no equilíbrio. Portanto, 

estratégias visuais, como os circuitos, devem ser aplicados à indivíduos portadores da 

doença de Parkinson, pois estas associadas com a capacidade de locomoção do paciente, 

torna-se ainda mais eficaz31. 

As vantagens do uso do circuito como método de tratamento, promovem além da 

melhora da marcha, reduzem as incapacidades, proporcionando independência para a 

realização das suas AVD’s. Assim como o ganho de equilíbrio corporal e locomoção destes 

pacientes32. Afirma-se que a reabilitação por meio da fisioterapia é considerada crucial no 

tratamento da doença de Parkinson, uma vez que deve abranger a prática de atividades e 

exercícios motores, marcha e treinamento de AVD’s. É de extrema importância que o 

paciente seja avaliado como um todo, desde os sintomas apresentados até a qualidade de 

vida e suas habilidades no dia a dia. Portanto, a meta da fisioterapia no paciente portador da 

doença de Parkinson é proporcionar ao mesmo, a independência e principalmente a 

mobilidade funcional33, 34. Esta forma de tratamento com o método circuito proporciona um 

efeito beneficente, já que se torna produtivo no que se trata de comprimento do passo, 

melhorando o equilíbrio e controle postural. Em um estudo realizado com a finalidade de 

avaliar o ganho de equilíbrio em portadores da doença de Parkinson realizado com a 

utilização de circuitos e duração de dez sessões, apresentou melhora significativa dos 

sintomas motores da patologia, destacando o equilíbrio, uma vez que este seria o foco do 

trabalho 35. 

O objetivo da fisioterapia é proporcionar uma deambulação regular e confortável, 

buscando ampliar a base de sustentação, alongamento dos passos, melhorando o equilíbrio 

e as reações posturais. Outra forma de tratamento é a realidade virtual, a qual apresenta 

jogos voltados para o treino de equilíbrio em pacientes com déficit tanto no equilíbrio quanto 

na postura e coordenação motora; podendo ser ajustado de acordo com cada indivíduo. A 

wiiterapia viabiliza uma vasta variedade quanto as atividades físicas, podendo ser aplicado 
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como recurso na reabilitação de aspectos como o controle postural e no equilíbrio. E em 

conformidade com outros estudos que comprovam que qualquer ganho no equilíbrio, com o 

recurso da reabilitação por meio da wiiterapia está associada com a melhor estimulação dos 

sistemas somatossensorial, visual e vestibular36,37,38,39. 

Outros estudos recentes, similar aos objetivos do presente estudo; foi observado em 

um período de tratamento de seis semanas, utilizando esta técnica com o programa de wii 

reabilitação, foi eficiente no ganho e melhora do equilíbrio estático e dinâmico entre outras 

atividades funcionais. Sendo que este achado, é de importância destacável, uma vez que 

muitos afazeres do dia a dia exigem equilíbrio corporal e coordenação motora para que 

sejam executados com precisão. Sobretudo, em pacientes com doença de Parkinson, por 

apresentarem déficits de equilíbrio 43.  

Em três estudos realizados, obtiveram-se resultados relevantes sobre a wii 

reabilitação tratando-se de pacientes com doença de Parkinson; sendo que em todos houve 

ganho de equilíbrio e melhora na marcha. Destacando um deles, no qual foi estimulada a 

habilidade funcional. Obtendo também como resultado a melhora do equilíbrio nestes 

pacientes39. Apesar de este tipo de tratamento com o uso da wiiterapia ser um método um 

tanto quanto recente e ainda demanda de mais estudos, os trabalhos já realizados destacam 

que esta forma de recurso pode ser usada nos atendimentos de pacientes com déficit de 

equilíbrio, uma vez que estimula os pacientes a buscar um melhor desempenho e pontuação 

nos jogos, trazendo assim um feedback imediato, o que leva o próprio paciente a melhorar, 

a buscar sua evolução nas atividades47,48. Para este mesmo autor, o composto de jogos wii, 

é um mecanismo de grande valia para o tratamento em pacientes com disfunções 

neurológicas; pois com o feedback instantâneo, promove para o indivíduo uma atividade 

com um suntuoso grau de incentivo e motivação. Complementando que o uso desse sistema 

proporciona melhora na percepção visual, além de ganho de equilíbrio corporal 35,40. 

Em estudos realizados com pacientes com doença de Parkinson e apresentando 

déficit de equilíbrio mostraram que a técnica com a realidade virtual é um recurso que pode 

ser usado na reabilitação destes pacientes, pois promove a estimulação dos sistemas visual, 

auditivo e proprioceptivo e ainda agindo a vários níveis. Esta forma de tratamento, ou seja, a 

wii terapia, tem um papel relevante na reabilitação, pois desempenha através dos jogos 

interativos, uma grande melhora no ganho de equilíbrio corporal; proporcionando ao 

paciente melhora não só na qualidade de vida, mas também em fatores emocional e de 

interação social. Devido a isso, com a aplicação desse recurso, comprovou-se a eficácia em 

pacientes com doença de Parkinson e alteração no equilíbrio 44. Em outro estudo onde o 

objetivo era analisar a eficácia dos exercícios da realidade virtual em pacientes 

parkinsonianos com alterações no equilíbrio, utilizando jogos nos quais o paciente deveria 
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imitar os movimentos mostrados na tela e ganhar pontos quando as tarefas eram 

executadas da forma correta, fazendo com que os indivíduos tentassem melhorar a cada 

repetição, para obter mais pontos. O tratamento durou seis semanas e no período de 

reavaliação, obteve-se a constatação de que um treino fundamentado e tendo como base a 

realidade virtual amplia a aptidão no ganho de equilíbrio por parte dos pacientes com 

doença de Parkinson 45. 

Em outro trabalho elaborado em 2015, que teve como meta averiguar a efetividade 

de exercícios utilizando a realidade virtual na performance de pacientes com doença de 

Parkinson e déficit de equilíbrio. No qual os indivíduos participaram de jogos do wii Nintendo, 

voltados para o equilíbrio. Foram submetidos a doze sessões durante seis semanas; sendo 

avaliados no início e término da aplicação com escala funcional de Berg. Obtendo resultados 

positivos e significativos após a análise dos resultados, chegou-se à conclusão que o 

recurso com a wii reabilitação é fidedigno e competente quando utilizado como forma de 

tratamento nestes pacientes 46. 

 

CONCLUSÃO 

 

Na avaliação final, a maioria das atividades da Escala de Berg – Versão Brasileira, 

realizadas pelos participantes, houve melhora no desempenho, atingindo os objetivos do 

estudo, porém ainda sejam necessários mais estudos para aprofundar o conhecimento 

sobre este tipo de intervenção.  

Contudo, reparando que os dois recursos utilizados mostraram-se eficazes no 

decorrer da pesquisa, os próprios participantes relataram certo grau de melhora, mesmo 

participando de métodos diferentes.  Apesar dos sinais da doença, ambos os pacientes 

mostraram motivação e colaboração para as atividades propostas, tanto para os jogos do 

Wii Nintendo, quanto para o circuito; reconhecendo, portanto que ambos os recursos podem 

ser aplicados como ferramentas para intervenções fisioterapêuticas nestes pacientes, 

enfatizando o ganho de equilíbrio. 
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RESUMO 

 

O ciclismo é uma atividade difundida não só como esporte, mas também como 
recreativa, física e fisioterapêutica. Este estudo visa colaborar na preparação física e 
qualidade de vida do indivíduo, discriminando algumas variáveis importantes para 
determinação dos treinamentos e sua associação com o desempenho esportivo. 
Objetivo: Observar o comportamento das variáveis fisiológicas de Frequência 
Cardíaca (FC) e Temperatura Corporal entre ciclistas das modalidades de mountain 
bike (MTB) e de estrada (Speed). Método: Avaliar os parâmetros através de 
frequêncimetro e de câmera termográfica. Inicialmente, em repouso, verifica-se a 
temperatura, a FC e a saturação (SaO2); Aplica-se o teste de pedalada durante oito 
minutos. A cadência, a FC e a velocidade dos participantes em cada minuto são 
controladas pelo frequêncimetro. Finalizando, avalia-se a temperatura para 
comparar com a de repouso. Tomam-se os dados coletados e correlaciona as 
diferenças de cada parâmetro para cada modalidade. Resultados: Pode-se 
perceber que o MTB teve um aumento maior na FC, contudo o ganho de velocidade 
não é proporcional, o esforço é muito maior do que o rendimento. Porém percebeu-
se que o Speed teve um rendimento superior com um desgaste cardiovascular 
menor. Conclusões: Na MTB a relação para manter a cadência é mais pesada que 
na speed, por isso a FC média foi mais alta. A velocidade média foi mais alta na 
MTB, possivelmente relacionada ao tipo de roda que dá mais aceleração ao 
conjunto, cobrando um esforço maior. Outra hipótese é a postura de pedalada da 
speed mais aerodinâmica, causando menos força ao sistema cardiovascular. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ciclismo é um dos esportes mais acompanhados em muitos países, com 

considerável aumento no número de praticantes nos últimos anos1. Para Urso2 et al. (2010), 

no ciclismo pode-se afirmar que a integração de vários fatores define o atleta, onde a 

biomecânica do movimento e a fisiologia influenciam na eficiência do atleta. Dentro das suas 

especialidades destacam-se especialmente o Ciclismo de Estrada (Speed) e o Mountain 

Bike (MTB)3. 

No ciclismo de estrada exigem-se longos e intensivos treinamentos, permitindo manter 

uma frequência cardíaca média (FC) de 180-200 batimentos por minuto (bpm), o que 

significa a manutenção dos valores de intensidade próximos dos valores máximos da 

atividade cardíaca3. A cadência da pedalada e a velocidade são maiores, onde, algumas 

vezes, fatores como força muscular pode até ser menor, pois se trata de um esporte mais 

aerodinâmico4. 

Já no MTB apesar de ser um esporte disputado em outros tipos de condições, 

apresenta semelhanças com o ciclismo de estrada, devido à duração de provas e treinos, 

porém a velocidade é menor e a habilidade em gerar picos de potência durante parte do 

trajeto (curta duração) tem um papel importante no desempenho do atleta, como por 

exemplo, nas subidas4. 

Dentro de ciclismo, a medição das características fisiológicas, tais como a, frequência 

cardíaca (FC) e a temperatura corporal são utilizados para quantificar a eficiência 

metabólica dos praticantes; e, quando tomadas em conjunto, a integração dessas medidas 

fornece dados combinados que se relacionam com o desempenho e adaptação de 

treinamento. Normalmente quando se tem estudos dessa natureza, centra-se sobre estas 

capacidades em atletas de ciclismo de estrada ou de mountain bike, porém a comparação e 

o relacionamento dessas medidas fisiológicas entre as modalidades diferentes são uma 

oportunidade de investigação5. 
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Dessa maneira, a pergunta de pesquisa deste estudo é: Existem realmente diferenças 

fisiológicas gritantes entre a prática do Ciclismo de Estrada e do Mountain Bike? 

Com isso define-se como objetivo principal o estudo das variáveis fisiológicas de 

frequência cardíaca (FC) e temperatura corporal (TCORPORAL) analisando a sua influência na 

performance do ciclista em cada modalidade do ciclismo. 

Este estudo justifica-se pelo ciclismo ser uma pratica esportiva e de lazer bastante 

difundida em todo o mundo, devido a sua popularidade, seu custo relativamente baixo e que 

não depende de nenhuma forma de combustível a não ser a força humana. Em nossa 

região na última década o ciclismo se tornou ainda mais difundido, o MTB tem sua parcela 

de contribuição devido à grande quantidade de estradas rurais, ou seja, sem pavimentação 

asfáltica. Já o de estrada tem sua influência devido ao gosto popular e muitas vezes pelas 

estradas da região ser pouco movimentadas, facilitando sua prática. 

Contudo, como toda atividade física, além de seus benefícios para a saúde, 

apresentam também riscos no decorrer da sua prática. No que se referem ao estudo 

podemos destacar o riscos de queda, que pode ser provocado por desequilíbrio 

ocasionando arranhões, contusões, torções e lesões mais sérias como fraturas por 

exemplo17. 

Como já mencionado, o ciclismo oferece diversos benefícios à saúde e à mente. É 

uma forma de diminuir o estresse do dia a dia, pois provoca a liberação de endorfina e 

adrenalina que aumentam a sensação de bem-estar. Além disso, melhora o 

condicionamento físico, dos sistemas cardíaco, respiratório e vascular; é uma forma de 

treinamento para diversos grupos musculares. Por ser uma excelente atividade aeróbica, 

auxilia também na eliminação de gorduras localizadas17. 

Contudo, neste estudo, ao analisar os parâmetros já mencionados, pode-se melhorar 

e realizar um treinamento individual, isto é, de acordo com cada indivíduo e cada 

modalidade, levando em consideração suas limitações. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Mountain Bike e Ciclismo de Estrada (Speed) 

 

O MTB é uma modalidade do ciclismo que vem se popularizando com competições de 

cross country as quais são realizadas em circuito irregular e não pavimentado. Em 

competições ou em treinamentos os atletas pedalam durante horas, por trajetos diversos, 

variando do plano para aclives e declives, exigindo papel fundamental de componentes da 

aptidão física como a força, resistência aeróbia e anaeróbia, para suportar frequentes 

mudanças de ritmo e intensidade das pedaladas para que o ciclista adote posições mais 

aerodinâmicas, ajudando a minimizar a resistência ao deslocamento. Além disso, variáveis 

de composição corporal, como o índice de massa corporal (IMC) são importantes na relação 

peso do conjunto (ciclista e bicicleta) podendo influenciar no desempenho do ciclista1. 

De um modo geral, o MTB se difere do ciclismo tradicional (estrada), pelo fato de ser 

realizado em terrenos acidentados e sem pavimentação, o que faz com que o atleta 

despenda mais energia para se deslocar a uma determinada velocidade, reduzindo assim a 

eficiência mecânica neste esporte. Consequentemente, as bicicletas dessas duas 

modalidades também são bastante diferentes, sendo que as de MTB utilizam pneus mais 

largos e com cravos; e também podem ser equipadas com sistemas de amortecimento 

(suspensão)6, enquanto as de estrada são bicicletas mais rígidas, com pneus mais finos, e 

melhor conjunto aerodinâmico. 

Dessa forma, as bicicletas de estrada são mais rápidas, principalmente pelas suas 

características de aerodinâmica, geometria, leveza, pouco “arrasto” e atritos. A posição de 

pilotagem do ciclista não é das mais confortáveis, pois o banco, ou selim, faz parte do 

conjunto aerodinâmico e normalmente fica mais alto que o guidão justamente para o ciclista 

ficar mais inclinado diminuindo o arrasto e atrito com o vento. Dores lombares e pescoço 

são comuns no início, até que o ciclista se acostume. Não é indicada para terrenos mais 
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acidentados, algum tipo de pavimentação que não seja de asfalto, e ainda, para o uso diário. 

É muito comum nos ciclistas que pedalam nesta modalidade, estarem mais focados no 

desempenho do que nas paisagens que o trajeto contempla. 

 

Parâmetros Fisiológicos 

 

Frequência Cardíaca (FC): A frequência cardíaca (FC) vem sendo uma importante variável 

fisiológica para quantificar o esforço máximo durante uma atividade física. É um indicador 

amplamente utilizado para prescrição de intensidades em programas de exercícios aeróbios, 

por possuir uma estreita relação com o consumo máximo de oxigênio7. 

Em atividades de longa duração é habitual a utilização da frequência cardíaca (FC) na 

prescrição da carga de treino. Este parâmetro fisiológico tem sido assumido como um bom 

marcador da intensidade do treino, constituindo um método simples de monitorização do 

treino para atletas e treinadores8. 

 

Temperatura Corporal (TCORPORAL): Atividades executadas em temperaturas altas, com uma 

hidratação deficiente podem causar incomodo no exercício e até levar a morte causada por 

um aumento na temperatura interna do organismo9. 

O calor produzido aumenta a temperatura corporal durante as atividades físicas, que 

quando não respondem adequadamente levam a desidratação e quebra no rendimento do 

atleta em função de alteração no equilíbrio eletrolítico9. 

O controle da temperatura corporal se faz necessário para manter em níveis seguros 

as respostas fisiológicas de produção, absorção e perda de calor. Os mecanismos 

termorregulatórios são os responsáveis pela homeostase da temperatura humana durante o 

repouso e, principalmente, durante o esforço físico, ajustando em aproximadamente 37°C a 

temperatura central a fim de evitar hipertermia e hipotermia em níveis perigosos10. 
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A proposta de utilização da termografia infravermelha (TIR) para controle de 

mensuração da temperatura corporal apresenta aspectos interessantes. Em humanos, essa 

técnica teve seu início na área médica com o objetivo de diagnosticar doenças vasculares, 

inflamações, tumores e desordem metabólica, bem como anormalidades da temperatura 

corporal10. 

Estabelecer a possível variação diária da temperatura da pele pode auxiliar 

treinadores, preparadores físicos e fisioterapeutas a selecionar os melhores horários para 

determinadas intervenções, tomando como base que certas ações são indicadas ou não em 

função da variação do ritmo biológico, ou a aplicar, no estudo da prevenção de lesões, que 

utiliza a comparação contralateral com o acompanhamento diário da temperatura da pele10. 

 

Saturação de Oxigênio (SaO2): Existe um limite para o pulmão realizar as trocas gasosas 

com eficiência, isto é, manter uma saturação de oxigênio para prover a oxigenação dos 

tecidos. Quadros de hipóxia com consequente baixa na saturação de O2 pode ser corrigidos 

por um esforço ventilatório, porém com diferenças e limitações para cada pessoa. Um atleta 

com dificuldades na expiração, devido a prejuízo do mecanismo respiratório, pode não 

conseguir compensar uma hipóxia. Assim é necessário fazer um rastreamento desse 

parâmetro, que pode causar dispneia e redução do fluxo sanguíneo muscular, assim 

prejudicando o desempenho físico e esportivo18. 

 

Relação dos parâmetros com o desempenho: A associação destes parâmetros 

fisiológicos aliados às medidas do IMC por exemplo, pode constituir um instrumento 

importante no controle das cargas de treino. Alguns estudos sustentam a relação entre 

essas variáveis na adequação do processo durante a temporada de treino e em 

competições diversas8. 

Por sua vez, os atletas, na tentativa de alcançar altos níveis de desempenho com o 

treinamento, podem tornar-se excessivamente treinados, exibindo sinais e sintomas do 
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overtraining; sendo verdadeira a situação contrária, ou seja, o atleta pode estar 

subdimensionando seu treinamento por não conhecer seus limites. Esses sintomas podem 

manifestar-se por queda no desempenho, fadiga crônica, infecções respiratórias, alterações 

do humor entre outros. Embora não há garantias de que cause danos irreversíveis ao atleta, 

o risco de lesão, doenças ou retirada prematura do esporte é aumentado, diminuindo 

sobremaneira as expectativas e a qualidade de vida dos atletas no esporte11. 

Baseado nesses acometimentos o estudo e conhecimento sobre alguns parâmetros 

visam a possibilidade de monitoramento e prevenção nos âmbitos fisiológico e psicológico. 

Esse conhecimento do atleta preconiza a implantação de programa de treinamento 

sistematizado com o objetivo de prevenção aos efeitos nocivos no desempenho, na saúde e, 

consequentemente, no bem-estar do atleta. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O referente trabalho se respalda na utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 

quantitativa, pois se trata de uma pesquisa com características de compreender e de 

explicar quais os fenômenos fisiológicos que afetam o indivíduo na prática do ciclismo. A 

associação das pesquisas permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 

isoladamente12. 

Ainda, tecnicamente pode-se classificar a pesquisa como experimental, isto é, quando 

se determina um objeto de estudo selecionando as variáveis capazes de influenciar o estudo 

de caso, definindo formas de controle para observação dos efeitos destas no objeto de 

estudo13. 

A população do presente estudo é constituída por uma amostra intencional de quatro 

(04) atletas amadores e entusiastas do ciclismo do município de Pato Branco/PR que 

seguirão os seguintes critérios de inclusão: (a) Serem do sexo masculino; (b) Praticantes de 

ambas as modalidades; (c) Tenham o Bike FIT adequados de suas bicicletas. 

Os indivíduos serão submetidos a uma avaliação física, cuja ficha detalhada se 

encontra no Anexo 1. 

Os ciclistas da pesquisa irão efetuar dois treinos, com intervalo de uma semana entre 

eles, o primeiro com a bicicleta speed e uma semana depois com a bicicleta de mountain 

bike. 

A aplicação do teste se dará em um ambiente com temperatura controlada estipulada 

em 23°C, para melhor aproveitamento da termografia. Primeiramente os ciclistas são 

convidados a ficarem em repouso, na posição deitada, por um período de 15 minutos para 

estabilizar a temperatura corporal, assim como colher os dados da saturação e frequência 

cardíaca em repouso. Para a coleta de dados de frequência cardíaca foi utilizado o aparelho 

GARMIN® EDGE 810 onde é possível controlar também a velocidade e a cadência durante 

todo o período do teste. Para coletar a saturação utilizou-se do aparelho Oxímetro 
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ChoiceMMed do modelo MD300C21C. A temperatura corporal se deu através da câmera 

termográfica compacta FLIR C2, tomando medidas de frente e de costas do ciclista em 

diversos pontos do corpo de acordo com Anexo 2. 

Em seguida um por vez fez o teste de pedalada durante o período de 8 minutos. Neste 

teste a bicicleta esta fixada em um rolo estacionário GIANT, e já ajustada para as 

dimensões do ciclista. As relações da bicicleta referente a coroa e ao cassete foram 

predefinidas, levando em conta o numero de dentes e o elo da corrente, com intuito de isolar 

apenas as variáveis a serem mensuradas (FC e TCORPORAL). Na bicicleta de estrada (Speed) 

a coroa foi de 16 dentes e o pinhão (ou cassete) de 17 dentes. Já na bicicleta de mountain 

bike (MTB) a coroa foi de 32 dentes e o cassete de 15 dentes. Outro fator fixado para todos 

os integrantes da pesquisa foi a pressão do pneu, que para a speed foi de 80 lbs enquanto 

para a MTB foi de 32 lbs já levando em consideração a dilatação com o aumento da 

temperatura do pneu durante o teste. A cadência foi definida como moderada, isto é, de 90 

rotações por minuto (RPM). 

Ao final de cada teste, foi pedido para cada ciclista avaliar o teste segundo a Escala de 

Conforto de BORG (Anexo 1) apenas para verificar se o teste foi equilibrado para todos os 

atletas e não ser necessário alterar as relações das bicicletas. 

O presente estudo respeita todos os aspectos éticos e científicos apresentados na 

resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo que a coleta de dados será realizada 

somente após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da 

autorização das Instituições privadas de saúde e assinatura dos Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido em duas vias, sendo que uma via permanecerá com o participante e a 

outra com os pesquisadores, assim como as assinaturas nos termos de Compromisso para 

uso de dados em arquivos e Confidencialidade. 

A pesquisa será realizada na FADEP, em ambiente com temperatura controlada. 
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RESULTADOS 

 

Nas tabelas 01 e 02 a seguir mostram-se as frequências cardíacas (FC) média de 

cada ciclista em cada modalidade. Analisou-se também a velocidade de cada atleta, a fim 

de verificar a variação da FC com o rendimento. Nesta análise, excluiu-se um dos ciclistas 

participantes, devido a problemas na tomada de dados realizados pelo GARMIN® EDGE 

810. 

 

Tabela 01 - Análise das Velocidades 

VELOCIDADE MÉDIA 

Ciclista 01 Ciclista 02 Ciclista 03 

SPEED MTB SPEED MTB SPEED MTB 

24,3 24,8 26,3 26,6 24 24,6 

VARIAÇÃO PERCENTUAL 

2,05% 1,14% 2,50% 

VELOCIDADE MÁXIMA 

25,2 25,6 27,4 27 24,5 25,2 

VARIAÇÃO PERCENTUAL 

1,59% -1,46% 2,86% 

*Os valores positivos do percentual mostram quando os valores de Velocidade ou Frequência 

cardíaca no MTB foram maiores, os negativos mostram marca maiores para o Speed. 

 

Tabela 02 - Análise das Frequências Cardíacas 

FC MÉDIA 

Ciclista 01 Ciclista 02 Ciclista 03 

SPEED MTB SPEED MTB SPEED MTB 

91 101 99 98 100 115 

VARIAÇÃO PERCENTUAL 

11% -1% 15% 

FC MÁXIMA 

96 106 105 102 105 121 

VARIAÇÃO PERCENTUAL 

10,41% -2,86% 15,20% 

*Os valores positivos do percentual mostram quando os valores de Velocidade ou Frequência 

cardíaca no MTB foram maiores, os negativos mostram marca maiores para o Speed. 

 

Com os dados coletados e expostos nas tabelas acima, montou-se uma tabela 

comparativa entre as variações de FC e de velocidade. 
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Tabela 03 - Comparação das variações percentuais de Velocidade e FC 

Ciclista 01 Ciclista 02 Ciclista 03 

SPEED MTB SPEED MTB SPEED MTB 

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA VELOCIDADE MÉDIA 

2,05% 1,14% 2,50% 

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA FC MÉDIA 

11% -1% 15% 

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA VELOCIDADE MÁXIMA 

1,59% -1,46% 2,86% 

VARIAÇÃO PERCENTUAL DA FC MÁXIMA 

10,41% -2,86% 15,20% 

 

Com os dados das tabelas acima, confeccionou-se os gráficos referente a frequência 

cardíaca e a velocidade  

 

Gráfico 01 - Comparação da Frequência 

Cardíaca (FC) média por modalidade. 

 

Gráfico 02 - Comparação da Velocidade (km/h) 

média por modalidade. 

 

 

Os resultados referentes à temperatura corporal dos atletas foram analisados em 

várias partes do corpo, conforme identificado no Anexo 2, antes e após o exercício. Os 

dados podem ser observados nas tabelas e gráficos a seguir. 
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Tabela 04 - Análise da variação da temperatura do Ciclista 01 

CICLISTA 01 

MTB SPEED 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

FRENTE 

ABDOMEN 33,7 31,3 -7,12% 34,7 31,9 -8,07% 

OMBRO D. 24,8 21,9 -11,69% 30,5 26,5 -13,11% 

OMBRO E. 25,9 23,4 -9,65% 29,6 27,9 -5,74% 

MÃO D. 29,9 28,2 -5,69% 28,2 28,2 0,00% 

MÃO E. 27,8 27,8 0,00% 29,2 28,3 -3,08% 

QUADRÍCEPS D. 30,9 28,4 -8,09% 28,2 29,8 5,67% 

QUADRÍCEPS E. 31,2 28,5 -8,65% 27,5 28,6 4,00% 

JOELHO D. 27 27,3 1,11% 31,4 28,7 -8,60% 

JOELHO E. 30 27,4 -8,67% 30,9 28,4 -8,09% 

COSTAS 

OMBRO E. 24,6 25,2 2,44% 25,4 25,7 1,18% 

OMBRO D. 24,8 28,6 15,32% 26 25,6 -1,54% 

GLÚTEO E. 31 28,8 -7,10% 28,6 29,7 3,85% 

GLÚTEO D. 29,1 27,3 -6,19% 27,5 29 5,45% 

ISQUIOTIBIAL E. 31,1 28,4 -8,68% 26,6 29,6 11,28% 

ISQUIOTIBIAL D. 31,3 28,4 -9,27% 25,9 29,8 15,06% 

PANTURRILHA E. 30,2 27,4 -9,27% 28,3 28,9 2,12% 

PANTURRILHA D. 31,2 28,7 -8,01% 29,7 29,6 -0,34% 

*Os valores positivos do percentual mostram quando os valores de temperatura corporal aumentaram 

após o treino. Enquanto os negativos quando a temperatura corporal diminuiu. 

 

Da tabela monta-se o gráfico comparando as duas modalidades. 

 

Gráfico 03 – Temperatura (Ciclista 01 – MTB x SPEED) 
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Tabela 05 - Análise da variação da temperatura do Ciclista 02 

CICLISTA 02 

MTB SPEED 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

FRENTE 

ABDOMEN 33,2 31,8 -4,22% 34,4 32,6 -5,23% 

OMBRO D. 28 25 -10,71% 29,4 23 -21,77% 

OMBRO E. 30,1 30,5 1,33% 31,3 28,1 -10,22% 

MÃO D. 25,5 24,5 -3,92% 29,7 24,1 -18,86% 

MÃO E. 28 28,8 2,86% 30,1 28,5 -5,32% 

QUADRÍCEPS D. 25,5 30,2 18,43% 26,6 31,3 17,67% 

QUADRÍCEPS E. 26,5 29,2 10,19% 26,8 31 15,67% 

JOELHO D. 25,3 25,2 -0,40% 29,8 23,9 -19,80% 

JOELHO E. 28,5 28,7 0,70% 27 30,2 11,85% 

COSTAS 

OMBRO E. 31,4 28,2 -10,19% 29,2 28,3 -3,08% 

OMBRO D. 32,4 31,1 -4,01% 32,6 30,4 -6,75% 

GLÚTEO E. 27,1 29,9 10,33% 28,9 30,3 4,84% 

GLÚTEO D. 27,5 28,5 3,64% 28,8 29,2 1,39% 

ISQUIOTIBIAL E. 26,3 32,4 23,19% 27,4 33,1 20,80% 

ISQUIOTIBIAL D. 27 31,6 17,04% 27,1 31,1 14,76% 

PANTURRILHA E. 27,1 31,4 15,87% 30,8 32,9 6,82% 

PANTURRILHA D. 29,3 32,2 9,90% 31,8 31,4 -1,26% 

*Os valores positivos do percentual mostram quando os valores de temperatura corporal aumentaram 

após o treino. Enquanto os negativos quando a temperatura corporal diminuiu. 

 

Da tabela monta-se o gráfico comparando as duas modalidades. 
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Gráfico 04 – Temperatura (Ciclista 02 – MTB x SPEED) 

 
 

Tabela 06 - Análise da variação da temperatura do Ciclista 03 

CICLISTA 03 

MTB SPEED 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

FRENTE 

ABDOMEN 33,5 31,9 -4,78% 30,3 30,9 1,98% 

OMBRO D. 27,9 26,3 -5,73% 27,2 27,6 1,47% 

OMBRO E. 29,9 30,8 3,01% 28,9 27 -6,57% 

MÃO D. 29,1 25,3 -13,06% 27,7 24,9 -10,11% 

MÃO E. 29,4 27,8 -5,44% 27,4 27,6 0,73% 

QUADRÍCEPS D. 28,7 29,3 2,09% 28,5 29 1,75% 

QUADRÍCEPS E. 28,6 29,3 2,45% 28,1 29 3,20% 

JOELHO D. 26,2 29,7 13,36% 24,3 25,9 6,58% 

JOELHO E. 26,7 27,5 3,00% 28,3 26,5 -6,36% 

COSTAS 

OMBRO E. 27,9 27,9 0,00% 30,7 28,9 -5,86% 

OMBRO D. 28,8 29 0,69% 33,9 28,2 -16,81% 

GLÚTEO E. 28,3 27,9 -1,41% 29 27,6 -4,83% 

GLÚTEO D. 28,2 27,3 -3,19% 26,6 27,5 3,38% 

ISQUIOTIBIAL E. 30,4 29,6 -2,63% 31,1 29,3 -5,79% 

ISQUIOTIBIAL D. 29,1 28,7 -1,37% 31,7 28,3 -10,73% 

PANTURRILHA E. 27,8 27,4 -1,44% 28,7 29,1 1,39% 

PANTURRILHA D. 26,5 30,3 14,34% 29,9 28,8 -3,68% 

*Os valores positivos do percentual mostram quando os valores de temperatura corporal aumentaram 

após o treino. Enquanto os negativos quando a temperatura corporal diminuiu. 

 

Da tabela monta-se o gráfico comparando as duas modalidades. 
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Gráfico 05 – Temperatura (Ciclista 03 – MTB x SPEED) 

 
 

Tabela 07 - Análise da variação da temperatura do Ciclista 04 

CICLISTA 04 

MTB SPEED 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

TEMPERATURA °C 
VARIAÇÃO 

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS 

FRENTE 

ABDOMEN 35,4 32,6 -7,91% 33 33,3 0,91% 

OMBRO D. 30,6 28 -8,50% 30,9 28,7 -7,12% 

OMBRO E. 31,9 31,3 -1,88% 32,1 30,5 -4,98% 

MÃO D. 29,4 26 -11,56% 25,5 25 -1,96% 

MÃO E. 29,1 28,6 -1,72% 25,4 26,3 3,54% 

QUADRÍCEPS D. 32,1 30,1 -6,23% 31,5 31,1 -1,27% 

QUADRÍCEPS E. 31 29,2 -5,81% 31,1 29,6 -4,82% 

JOELHO D. 28,9 26,7 -7,61% 29,4 26,2 -10,88% 

JOELHO E. 29,7 28 -5,72% 29,1 27,9 -4,12% 

COSTAS 

OMBRO E. 27,2 29,3 7,72% 28,7 25,6 -10,80% 

OMBRO D. 30,7 29,5 -3,91% 31,3 26,4 -15,65% 

GLÚTEO E. 26,8 28,7 7,09% 30,4 30,2 -0,66% 

GLÚTEO D. 25,7 28 8,95% 28,3 28,5 0,71% 

ISQUIOTIBIAL E. 30,9 29,9 -3,24% 31,8 29,5 -7,23% 

ISQUIOTIBIAL D. 30,8 28,4 -7,79% 31,5 28,6 -9,21% 

PANTURRILHA E. 29,7 27,2 -8,42% 28,3 27 -4,59% 

PANTURRILHA D. 26,4 30,7 16,29% 28,8 28 -2,78% 

*Os valores positivos do percentual mostram quando os valores de temperatura corporal aumentaram 

após o treino. Enquanto os negativos quando a temperatura corporal diminuiu. 
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Da tabela monta-se o gráfico comparando as duas modalidades. 

 

Gráfico 06 – Temperatura (Ciclista 04 – MTB x SPEED) 

 
 

DISCUSSÕES 

 

Da análise da Tabela 03, pode-se perceber que na população estudada, o MTB levou 

a um aumento maior na FC dos atletas, contudo o ganho de velocidade não é proporcional, 

o esforço é muito maior do que o rendimento maior que o MTB apresentou isso em dois (2) 

atletas. Porém no Ciclista 02, percebeu-se que o Speed teve um rendimento superior com 

um desgaste cardiovascular menor. 

Com relação à temperatura, a análise que se faz é em relação às partes do corpo 

(conforme Anexo 2) correlacionando com as modalidades de MTB e Speed. Na região 

abdominal, para a modalidade MTB todos os ciclistas baixaram suas temperaturas iniciais 

(de repouso). Já na Speed, dois ciclistas aumentaram suas temperaturas, cerca de +1,5%, 

ficando praticamente constantes com a temperatura inicial. Já os outros ciclistas diminuíram 

a temperatura em aproximadamente 6,65%. 
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Na mão direita, para ambas as modalidades a temperatura baixou cerca de 8,56% na 

MTB e de 7,73% na Speed. Para a mão esquerda, os ciclistas que baixaram a temperatura 

no estilo da MTB se elevaram na Speed, praticamente nas mesmas proporções. 

Na MTB houve uma diminuição da temperatura em todos os casos no ombro direito, o 

que, no ombro esquerdo, apenas dois diminuíram a temperatura. Já na Speed, apenas o 

ciclista 03 teve uma pequena elevação da temperatura no ombro direito, os demais 

baixaram suas temperaturas nos dois ombros. 

Tanto no quadríceps esquerdo quanto no direito, houve um comportamento parecido 

para MTB. Contudo, vale ressaltar a diferença ocorrida no ciclista 02 que a temperatura se 

elevou muito acima dos demais nas duas modalidades, com aproximadamente 14,3% de 

aumento na MTB e de 16,7% na Speed. 

Para os joelhos, toma-se atenção para o ciclista 02, cuja temperatura no MTB se 

manteve constante ou próxima da temperatura inicial, o que na speed, houve um 

decréscimo de 19,80% para o joelho direito e um acréscimo de 11,85% para o esquerdo. 

Nos glúteos, o comportamento da speed foi parecido para os quatro ciclistas, ocorrendo um 

leve aumento da temperatura corporal no glúteo direito.  

A temperatura nos ísquios tibiais para o ciclista 02 foi aumentado nas mesmas 

proporções para as duas modalidades. Os ciclistas 01, 03 e 04 baixaram suas temperaturas 

nas duas modalidades. Na panturrilha direita, houve um decréscimo da temperatura para 

todos os atletas, cerca de -2% da temperatura inicial. Apenas os ciclistas 04 e 01 baixaram 

também a temperatura da panturrilha direita nas duas modalidades, speed e MTB. 

Sabe-se que o próprio exercício físico aumenta a temperatura corporal devido à 

produção metabólica de calor e, em exercício de alta intensidade, pode gerar calor suficiente 

para elevar a 1ºC na temperatura. O controle da temperatura corporal é essencial para 

manter a integridade física e fornece proteção para uma eventual hipertermia e, 

consequentemente, prejuízo ao desempenho14. 



 

136 
 

136 

Um dos fatores que podem explicar a diminuição de temperatura corporal em alguns 

membros do corpo é a termorregulação que se dá no hipotálamo, este tem como objetivo 

manter a temperatura corporal nos 37ºC ± 1ºC estando este em constantes ajustamentos 

para manter a temperatura ideal15. 

A regulação da temperatura durante o exercício sofre alterações na condução da 

temperatura e na habilidade do corpo de dissipar calor. Ao estar exposto ao ar (temperatura 

ambiente), resulta em maior oportunidade de dissipar calor por meio dos mecanismos 

normais de sudorese16. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os resultados, na MTB a relação para manter a cadência é mais pesada 

que na speed, por isso a frequência cardíaca média foi mais alta. A velocidade média 

também foi mais alta na modalidade MTB, possivelmente relacionada a roda aro 29 de perfil 

alto; este tipo de aro e roda dão um pouco mais de aceleração ao conjunto mas essa 

aceleração cobra um esforço maior. Outra hipótese é a postura de pedalada da speed mais 

aerodinâmica, o que causa menos força ao sistema cardiovascular, pois o tronco e a cabeça 

ficam mais baixos. Dito isso, uma vez que o esforço cardíaco maior não se traduziu em uma 

velocidade tão maior. 

Com relação às temperaturas, o fato da diminuição da temperatura corporal em muitos 

casos, nos leva a crer que foi devido a transpiração do atleta, afim de refrigerar o organismo. 

Situações divergentes entre as modalidades referente a temperatura, se dão pela 

questão do esforço resultante para manter a cadência constante, e da posição de pedalada, 

exigindo mais de um grupo muscular e menos de outros. Ao realizar exercício físico ocorre 

uma grande sobrecarga do nosso sistema cardiovascular que é devido a necessidade maior 

para passagem de sangue na pele, ou seja, para perda de calor, e também de passagem de 

sangue no músculo, isto é, fornecer oxigênio para a contração muscular. 

Desta forma, a evaporação a partir do suor e do trato respiratório desempenha o 

principal fator de dissipação de calor e da diminuição de temperatura de algumas partes do 

corpo. 

Sugere-se utilizar para estudos futuros as mesmas dimensões de rodas e as relações 

também iguais, a fim de comprovar o quanto a geometria e a postura do ciclista influenciam 

nos parâmetros de frequência cardíaca, temperatura e velocidade média do atleta.
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ANEXO 1 – Ficha de coleta de dados 

 

NOME:

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_________

PESO (kg)

ALTURA (m)

IMC

SITUAÇÃO

Modalidade: TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

1min 2min 3min 4min 5min 6min 7min 8min

Modalidade: TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

1min 2min 3min 4min 5min 6min 7min 8min

Durante a atividade - (em Movimento) Final da 

Atividade

Saturação (SaO2)

FC médio (bpm)

Repouso
Durante a atividade - (em Movimento) Final da 

Atividade

FICHA DE COLETA DE DADOS

IDADE:

Velocidade Média (km/h)

Saturação (SaO2)

FC médio (bpm)

Velocidade Média (km/h)

Repouso

*Percepção Subjetiva do Esforço - PSE - Escala de Borg (Borg & Noble, 1974)

ESCALA DE ESFORÇO ESCALA DE ESFORÇO
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ANEXO 2 - Imagens da Câmera Termográfica com os pontos de análise da 

temperatura 

 

 


