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RESUMO

Introdução Um dos principais objetivos na reabilitação de crianças com Paralisia
Cerebral Diplégica Espástica(PCDE) é proporcionar o maior nível de independência
funcional, especialmente em relação à marcha. Diferentes métodos de fisioterapia
como a equoterapia buscam obter melhora da marcha e há evidências que na
cavalgada a criança desenvolva funções motoras que contribuam neste processo.
No entanto, estudos sobre os efeitos da equoterapia na marcha são bastante
restritos. Objetivos: Avaliar o efeito da equoterapia na marcha de crianças com
PCDE, comparando dados da amplitude de movimento e de análise de marcha
(parâmetros lineares e angulares) antes e após o tratamento. Material e métodos:
Estudo do tipo quase-experimental avaliando dez crianças com PCDE, nível II e III
no SCFMG e indicação para tratamento com equoterapia. A avaliação baseou-se
num protocolo contendo dados de anamnese, classificação funcional, amplitude de
movimento (goniometria dos ângulos de abdução do quadril e poplíteo), da Escala
Observacional da Marcha (EOM), da análise tridimensional da marcha (parâmetros
lineares e angulares) e o termo de consentimento livre e esclarecido, assinado pelo
responsável. Todos os participantes foram avaliados antes e após o tratamento que
constou de duas sessões semanais de 30 minutos de duração, por um período de
seis meses. As sessões de equoterapia foram realizadas sempre pela mesma
fisioterapeuta especializada, com atividades semelhantes para todas as crianças. Os
dados foram analisados estatisticamente, comparando as duas avaliações.
Resultados: a média de idade na avaliação inicial foi de 8,2 anos. O tempo médio
do tratamento foi de 7±1,2 meses. Após a intervenção todas as crianças foram
classificadas como nível II. Flouve diferença significativa nos parâmetros angulares
obtidos na análise da marcha e nos ângulos de abdução do quadril e poplíteo após o
tratamento. Não foi observada mudança significativa na EOM. Observou-se aumento
do ângulo de extensão do quadril nos diferentes eventos da marcha. Ocorreu
associação positiva entre a amplitude de movimento, a EOM e os parâmetros da
análise tridimensional após o tratamento. Discussão: O movimento que ocorre no
quadril de crianças com PCDE durante uma sessão de equoterapia assemelha-se
ao movimento do quadril na marcha humana normal. A postura da criança sentada
sobre o cavalo é de abdução, proporcionando manutenção da amplitude,
alongamento e relaxamento da musculatura adutora durante o treino. O efeito da
postura em abdução pode ser aferido de forma objetiva neste estudo que verificou
aumento tanto do ângulo de abdução do quadril como no poplíteo. Esta melhora
associada ao aumento no ângulo de extensão do quadril em determinados eventos
da marcha sugere que após o tratamento houve uma melhora no padrão da marcha
de crianças e adolescentes com PCDE. Conclusão: Nesta amostra houve melhora
no padrão da marcha, considerando os parâmetros angulares, e aumento na
amplitude de movimento dos ângulos de abdução da coxa e poplíteo após o
tratamento com equoterapia.
Palavras Chave: Criança. Paralisia cerebral diplégica infantil.
assistida por cavalos. Fisioterapia.

Marcha. Terapia

ABSTRACT

Introduction The main objetive of rehabilitating children with Spastic Diplegic
Cerebral Palsy (SDCP) is to provide them with a higher level of functional autonomy,
especially where gait is concerned.
Different physiotherapy methods such as
hippotherapy aim to achieve gait improvements and there is evidence showing that
during horseback riding the child develops motor skills that contribute to this process.
There are, however, a very few studies on the effects of hippotherapy on gait.
Objectives: Assess the effect of hippotherapy on the gait of children with SDCP by
comparing data on movement amplitude and gait analysis (linear and angular
parameters) before and after treatment. Material and methods: Quasi-experimental
study assessing ten children with SDCP, levels II and III at the SCFMG and
indication for hippotherapy. The analysis was based on a protocol containing
anamnesis, functional classification, movement amplitude (goniometry of hip
abduction and popliteal angles), Physician Rating Scale (PRS), tridimensional gait
analysis (linear and angular parameters) and a free and informed consent form, filled
and signed by the legally responsible party. All the participants were assessed before
and after treatment, which comprised two weekly 30-minute sessions for a six-month
period. The hippotherapy sessions were conducted always by the same specialized
therapist, who developed similar activities with all the children. Data were statistically
analyzed by comparing the two assessments. Results: the average age at the initial
assessment was 8.2 years old. The average treatment duration was 7±1.2 months.
After intervention, all the children were classified as level II. There was a significant
difference in the angular parameters obtained during gait analysis, hip abduction and
popliteal angles after treatment. No significant change was noted in the PRS. An
increased hip extension angle was noted during different gait events. A positive
association between movement amplitude, PRS and tridimensional analysis
parameters was found after treatment. Discussion: The hip movement occurring in
children with SDCP during hippotherapy sessions is similar to the hip movement in
normal human gait. A child sitting on a horse assumes the posture of abduction,
which maintains amplitude, stretching and relaxing of adductor muscles during
training. The effect of abduction could be objectively measured in this study, which
verified the increased abduction of both the hip and the popliteal angles. This
improvement, associated to increased hip extension angle in certain gait events,
suggests that there was an improvement in the gait pattern of children and
adolescents with SDCP after treatment. Conclusion: In this sample, gait patterns
were improved, considering angular parameters and increased amplitude of
movement of both thigh abduction and popliteal angles after hippotherapy treatment.
Key Words: Child. Children diplegic cerebral palsy. Gait. Florse assisted therapy.
Physiotherapy.
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1 INTRODUÇÃO

A paralisia cerebral (PC) é uma desordem motora, na qual ocorre uma
alteração persistente na postura e no tônus muscular, resultante de uma lesão não
progressiva no cérebro, que pode ocorrer no útero, no nascimento ou nos primeiros
anos de vida (KOMAN; SMITH; SHILT, 2004). Na criança espástica um dos
principais objetivos do tratamento é oferecer o maior nível de independência
funcional, especialmente no que se refere à deambulação (NORKIN, 2004).
BECKUNG et al.{2008) descreveram que a habilidade de locomoção independente
ocorreu em 50% das crianças com PC enquanto 20% necessitavam de dispositivos
auxiliares e 30% eram incapacitadas para deambular.
A locomoção humana requer a integração de inúmeros sistemas fisiológicos
para dar sequência aos eventos necessários e atingir a marcha eficiente. A análise
da marcha fornece parâmetros biomecânicos que permitem identificar e interpretar
desvios em relação ao padrão normal do movimento.

A análise da marcha deve ser

a base para a recomendação de tratamentos individualizados aos pacientes
permitindo o estudo de todos os segmentos do corpo humano para uma avaliação
simultânea de todos os eventos que ocorrem na marcha (ANDRADE, 2002).
A marcha é de difícil avaliação devido à sua complexidade. A avaliação por
meio de uma análise subjetiva, portanto de forma qualitativa, apresenta dificuldades
na comparação intra e inter sujeitos, na descrição detalhada do movimento devido
aos muitos graus de liberdade envolvidos, em situações pré e pós-tratamento, entre
outras, e na interpretação dos resultados obtidos.
Em contexto de reabilitação, a análise quantitativa de movimentos de
sujeitos com distúrbios motores torna-se ainda mais complexa e necessária.
Complexa, uma vez que além da complexidade do movimento normal adicionam-se
elementos complicadores derivados das doenças especificas. Necessária, dado que
a quantificação das alterações do movimento pode indicar formas de tratamento,
bem como verificar sua eficácia. Este tipo de avaliação é bastante utilizado na
análise da marcha patológica, em especial nas desordens neurológicas, onde os
movimentos se tornam complexos, em virtude de eventuais deformidades ósseas
associadas à espasticidade e reflexos patológicos concomitantes na marcha.
A melhora da marcha depende de tratamento que permita a estabilidade e a
harmonia de movimentos integrando o tronco e os membros superiores à atividade
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dos membros inferiores. Diferentes enfoques e métodos de fisioterapia objetivam o
treino da marcha na criança com PC, desde o tratamento tradicional (terapia física)
até outras terapias complementares e alternativas.
A equoterapia, método que utiliza o movimento do cavalo como terapia
física, tem sido, nas últimas décadas, utilizada por fisioterapeutas para estimular a
aquisição ou a independência da marcha, uma vez que ela possibilita movimentos
rítmicos, precisos e tridimensionais com o cavalo ao passo, equiparando-os ao da
pelve humana no ato de andar (MEDEIROS; DIAS, 2002). Há evidências que na
cavalgada a criança desenvolva funções motoras que possam auxiliar a marcha
(VENTURINI, 2002). Existem estudos que utilizam a equoterapia para avaliar seu
efeito na função motora grossa, no equilíbrio e na marcha em idosos (CHEN; TAM;
TSENG, 2013), (SMITH; WHALEN, 2012), (KAMMANN et a i, 2007), (DRNACH;
KREGER; OBRIEN, 2010), (DAVIS et al.,2009), (KIM; LEE, 2014), (KIM; YONG;
LEE, 2014). No entanto, estudos sobre os efeitos da equoterapia na marcha de
crianças com PC são ainda bastante restritos, especialmente na América Latina.

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Avaliar o efeito da equoterapia na marcha de crianças com paralisia cerebral
diplégica espástica (PCDE).

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Comparar os dados da amplitude de movimento (mobilidade passiva)
e da Escala Observacional de Marcha (EOM) antes e após o
tratamento com equoterapia;
b) Comparar os dados dos parâmetros lineares e angulares da marcha
obtidos pela análise tridimensional antes e após o tratamento com
equoterapia;
c) Documentar

e

analisar

as

medidas

de

extensão

do

quadril,

observadas no ciclo da marcha, em crianças e adolescentes com
PCDE, antes e após o tratamento com equoterapia;
d) Comparar os dados da amplitude de movimento e da EOM com os
obtidos na análise tridimensional da marcha.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 MARCHA

Para realizar as atividades da vida diária (AVD’S), o ser humano utiliza o
movimento. A postura ereta associada à locomoção é fundamental para a realização
dessas AVD’s. Esta habilidade difere o ser humano dos demais animais. Durante a
marcha ocorre o apoio sequencial dos membros inferiores com o objetivo de
deslocar o indivíduo de um local para outro de maneira versátil e com o menor
consumo de energia possível (RAMALHO JR; MACHADO NETO; GABRIELI; 2003).
O movimento humano, em especial a marcha, é de difícil avaliação devido à sua
complexidade durante a execução. O desenvolvimento da marcha humana e suas
alterações são visualizadas e quantificadas pela análise da marcha normal, análise
da marcha patológica e sistemas de análise da marcha. Perry (2005a, p. 5) “discorre
sobre definições dos termos

utilizados

para caracterizar a marcha e seus

movimentos articulares” . A análise da marcha patológica aborda as principais
desordens neurológicas e ortopédicas. Como citado por Kembhavi, Darrah e Loomis
(2002), a avaliação dos resultados em reabilitação deve ser realizada através de
instrumentos válidos e confiáveis, pois ela é a base para o planejamento do
tratamento.
Inman, Ralston e Todd (1998) conceituam a locomoção humana ou marcha
humana como:
[...] uma característica dos animais, sendo então o processo pelo qual o
animal se move de uma posição geográfica para outra. A locomoção inclui
paradas, mudanças na velocidade, alterações na direção e adaptações para
as mudanças da inclinação do terreno. Nos animais que andam e correm
esse padrão pode ser definido como um deslocamento rítmico das partes do
corpo, que mantém o animal em progresso constante para frente.

Ainda segundo Inman, Ralston e Todd (1998) a locomoção humana é um
aprendizado que tem início na infância quando o bebê se equilibra sobre os quatro
membros,sendo essa sequencia essencialmente
criança evolui para

quadrúpede. Com a maturidade a

a postura bípede, passando para o apoio nas pernas, o que,

além do aprendizado, requer maior controle neural. O domínio desta habilidade
parece ser uma combinação de instinto e aprendizagem, onde o ser humano
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aprende a integrar diversas variáveis presentes em seu sistema neuromuscular em
um todo funcionalmente uniforme, fato que permite uma locomoção razoavelmente
fácil e eficiente (INMAN; RALSTON; TODD, 1998).
A marcha independente inicia-se na fase de maturação da experiência
antigravitacional da criança e está vinculada a uma idade específica entre dez e
quatorze meses. A locomoção independente, até aproximadamente os três anos, é
marcada pelas transformações do padrão de marcha para obter um deslocamento
mais organizado e eficiente (FLEHMIG, 2000). O padrão inicial da marcha apresenta
joelhos rígidos, base de suporte aumentada; a marcha “é mais instintiva do que
cognitiva” (SUTHERLAND, et al. 1991) e depende da maturação progressiva do
Sistema Nervoso Central (SNC) (GAGE, 2009); crianças típicas aprendem a andar
sem instruções e há muito pouco desvio dessa regra. Este padrão inicial também
pode ser caracterizado por comprimento irregular do passo, flexões excessivas do
quadril e joelho na fase de oscilação, imobilidade pélvica, exacerbada abdução e
rotação externa do quadril, pronação do pé e extremidades superiores elevadas ou
abduzidas (STYER-ACEVEDO, 2002). Os padrões de marcha na infância são muito
variados conforme os estágios do desenvolvimento infantil (TOOD et al., 1989).
A maturidade da marcha pode ser determinada pela estabilidade do pé
durante o apoio, liberação do pé na fase do balanço, posicionamento adequado do
pé no balanço terminal e comprimento adequado da passada (PERRY, 1992)
e(GAGE;

DELUCA;

RENSHAW,

1996)

acrescenta-se

as

estes

requisitos

a

necessidade de conservação de energia durante o ciclo da marcha.
Para que a locomoção humana ocorra de maneira eficaz o movimento da
marcha deve ocorrer com uma mudança mínima no centro de gravidade, afim de
que a demanda de energia seja eficiente.
Durante a marcha, o centro de gravidade, também denominado centro de
massa do corpo, está situado anteriormente à segunda vértebra sacral e segue uma
trajetória sinusoidal no plano coronal e sagital. Na postura inicial quando a
velocidade é mínima e a energia cinética é máxima, o centro de gravidade é um
ponto mais alto. Na postura terminal, quando a velocidade é mínima e a energia
potencial máxima, é um ponto mais baixo. A transformação do potencial de energia
cinética e o uso desta energia para acelerar o corpo e criar potencial energético,
ocorrem como um processo cíclico durante toda a marcha.

Esta forma de

transferência de energia é eficaz, mas dispendiosa, com somente 30 a 50% do
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potencial energético recuperado como energia cinética. A marcha é, portanto, mais
eficiente quanto menor o gasto de energia, o que ocorre por minimizar a mudança
do centro de gravidade (ROSE; GAMBLE, 1998).
A marcha utiliza uma sequência de repetições de movimento dos membros
para mover o corpo para frente enquanto, simultaneamente, mantém a postura
estável. Conforme o corpo move-se para frente, um membro serve como fonte móvel
de apoio enquanto o outro membro avança para uma nova posição de apoio. Em
seguida os membros invertem seus papéis.
Para a transferência do peso do corpo de um membro para outro, ambos os
pés estão em contato com o solo. Essa série de eventos é repetida por um membro
e por outro em tempo equivalente até o destino da pessoa ser atingido. A sequência
única dessas funções por um membro é denominada ciclo da marcha (CM) (PERRY,
2005a), sendo a maior unidade empregada na descrição da marcha, definido pelos
acontecimentos ocorridos entre dois sucessivos contatos no solo com a mesma
extremidade. Considera-se como início do ciclo o momento em que o pé toca o solo,
o que se denomina de contato inicial.
O

ciclo

da

marcha

é

dividido

em

duas

fases:

apoio

e

balanço,

respectivamente definidos pela presença ou ausência de contato da extremidade
considerada no chão. A fase de apoio é definida como a porcentagem do ciclo em
que o pé está em contato com o solo, constitui os primeiros 60% do ciclo da marcha,
e contém dois períodos de duplo apoio, quando ambos os membros estão em
contato com o chão. O primeiro período ocorre imediatamente após o início da fase
de apoio, e o segundo, pouco antes do final do apoio. Segundo Perry (2005a), a fase
de apoio deve ser dividida em cinco subfases, cada uma com um objetivo funcional:

a) Contato inicial: é o momento em que o pé acaba de tocar o solo e
corresponde um intervalo de 0 a 2% do CM. O objetivo é posicionar o
membro para iniciar o apoio com o rolamento do calcanhar (tirar um
dos pés);
b)

Resposta à carga ou Duplo apoio inicial: corresponde a um intervalo
que varia de 0 a 10% do CM, começando com o contato inicial com o
solo, indo até o momento em que o outro pé eleva-se para o balanço,
tendo como objetivo a absorção do choque, a estabilidade para
percepção do peso e preservação da progressão;

19

c) Médio apoio: corresponde a um intervalo de 10 a 30% do CM, sendo a
primeira metade do apoio simples. Inicia quando o outro pé é elevado
e continua até que o peso do corpo seja alinhado sobre o antepé,
objetivando a progressão sobre o pé estacionário e estabilidade do
tronco e do membro;
d) Apoio terminal: corresponde a um intervalo de 30 a 50% do CM e
completa o apoio simples, começando com a elevação do calcanhar e
continuando até que o outro pé toque o solo, tendo como objetivo a
progressão do corpo além do pé de sustentação;
e) Pré-balanço ou segundo duplo apoio: corresponde a um intervalo de
50 a 60% do CM, sendo o final da fase de apoio. Inicia com o contato
do membro oposto e termina com o desprendimento ipsilateral dos
dedos, o que ocorre com a finalidade de posicionar o membro para a
fase seguinte, que é o balanço inicial.

A fase de balanço é o tempo em que o pé está no ar, representa os 40%
restantes do ciclo da marcha e começa no ponto em que a extremidade descarrega
o peso do lado do pé que está no chão. A extremidade de trás do corpo é avançada
para frente do corpo para a próxima etapa. A posição do pé e o posicionamento
correto para o início da fase de apoio subsequente são componentes críticos para a
extremidade de balanço avançar. O período da variação da aceleração, o balanço
inicial, um período de transição, o balanço médio, e um último período de
desaceleração e posicionamento do membro e o balanço terminal são as subfases
do balanço, as quais são descritas por Perry (2005a) como:

a) Balanço inicial: corresponde a um intervalo de 60 a 73% do CM,
começando com a elevação do pé do solo e terminando quando o pé
de balanço está oposto ao pé de apoio, tendo como objetivo a
liberação do pé do solo e avanço do membro;
b) Balanço médio: é a segunda fase do período de balanço e corresponde
a um intervalo de 73 a 87% do CM, começando quando o membro de
balanço está oposto ao membro de apoio e, terminando quando o
membro do balanço está anterior ao de apoio e a tíbia vertical, o
objetivo é o avanço do membro e a liberação do pé do solo;

20

c) Balanço terminal: é o final da fase de balanço, completando 100% do
CM, inicia com a tíbia vertical e termina quando o pé toca o solo, com o
objetivo de completar o avanço do membro e prepará-lo para o apoio.

Os desvios patológicos da marcha comprometem a realização destas tarefas
e aumentam o gasto de energia na deambulação. Nesse caso a velocidade da
marcha é alterada pela mudança do tamanho do passo, o que se entende peia
distância percorrida por um único ciclo da marcha, ou pela cadência, que é o número
de passos por unidade de tempo (minuto). Mudanças na cadência são realizadas
principalmente através da alteração da duração da fase de balanço (PERRY,
2005a).
Cientes da complexidade da marcha, os profissionais da saúde que
trabalham com avaliação, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes com
alterações na marcha, principalmente aquelas provenientes de lesões neurológicas,
sempre apresentaram

dificuldade em ter uma

padronização

para

mensurar,

diagnosticar e tratar tais alterações.
Segundo Sutherland (1984), a análise da marcha fornece parâmetros
biomecânicos que permitem a interpretação destas informações, visando identificar
desvios em relação ao padrão de normalidade da marcha. Com base nesta análise é
feita uma recomendação de tratamentos individualizados aos pacientes.
Na reabilitação, a análise quantitativa de movimentos de sujeitos com
distúrbios motores é mais complexa e necessária. Complexa, uma vez que além do
movimento normal adicionam-se elementos complicadores derivados das patologias
específicas. Necessária, devido a quantificação das alterações do movimento
podendo indicar formas de tratamento, bem como verificar sua eficácia A avaliação
quantitativa é bastante utilizada na análise da marcha patológica, em especial nas
desordens neurológicas, onde os movimentos se tornam complexos, em virtude de
eventuais deformidades ósseas associadas à espasticidade e reflexos patológicos
concomitantes durante a marcha (RAMALHO JR; MACHADO NETO; GABRIELI,
2003).
As análises quantitativas da marcha são relevantes por proporcionar um
parâmetro objetivo de avaliação de indivíduos com déficit funcional de movimento,
especialmente no campo da ortopedia, reabilitação e medicina esportiva.
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Os sistemas de avaliação variam desde equipamentos disponíveis no
comércio até sistemas artesanais, exclusivos. A mensuração clínica do movimento
humano constitui uma disciplina relativamente jovem e pouco desenvolvida, e
consequentemente as vantagens e as desvantagens dos diferentes sistemas de
mensuração disponíveis estão apenas começando a ser conhecidas. A maioria
destes sistemas não foi suficientemente explorada por pesquisadores clínicos para
permitir que seja feita uma avaliação definitiva do seu valor. Espera-se que o
impulso para a prática baseada em evidências estimule tanto o desenvolvimento
destes sistemas quanto a sua avaliação enquanto ferramentas de mensuração
clínica.
A análise quantitativa do movimento antes e depois de uma intervenção
permite uma avaliação do resultado no domínio técnico, prático e funcional, o que
não é possível prever numa clínica de observação. O custo do laboratório intensivo
da performance da análise quantitativa do movimento é alto. Os avanços científicos
e a melhora das práticas clínicas sugerem que no futuro a aplicação dessa técnica
vai ser crucial no refinamento da prática clínica do profissional envolvido nesta área.
Além disso, a larga aceitação de um determinado sistema de mensuração por
terapeutas clínicos como parte de seus protocolos normais de tratamento pode
provocar alterações no estado de desenvolvimento daquele sistema de mensuração.
A produção em massa provavelmente reduzirá os custos e a aparente complexidade
do sistema e aumentará sua funcionalidade (PERRY, 2005a).
Acredita-se que a observação tecnologicamente assistida do movimento
tenha se originado no século XIX, com a introdução da câmera fotográfica. A era da
análise do movimento começou com artistas e matemáticos que primeiramente
interessavam-se pela anatomia, pela estética e pelo seguimento do movimento
corporal. Eadweard Muybridge, um fotógrafo inglês foi o primeiro a fotografar uma
pessoa em movimento rápido, com o auxílio de uma fileira de câmeras para tirar
uma sequência de chapas em exposição única, o que ajudou a identificar aspectos
fundamentais do movimento humano e, em particular da marcha (2005a).
Em 1872, a técnica de Muybridge, que foi precursora das modernas fotos em
movimento, foi financiada por Leland Stanford, que visou ganhar uma aposta,
provando que o cavalo durante o galope mantinha as quatro patas fora do chão ao
mesmo tempo. O trabalho de Muybridge foi suporte para a Universidade da
Pensilvânia, que criou um estudo sofisticado do animal e da locomoção humana.
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Etienne-Jules Marey foi a primeira a desenvolver o método gráfico da notação
derivado de um registro que evidenciou a articulação do animal ou pessoa sendo
estudada. Em 1894, Braune e Fischer foram os primeiros a sistematizar o estudo
humano da marcha, no qual foram avaliados soldados prussianos, que ocupavam
um espaço com tubos elétricos com o objetivo de definir os segmentos corporais.
Isto levou oito horas para ser realizado, primeiramente porque o interesse era sobre
o potencial eletrocondutor e também para vestir cada voluntário (PERRY, 2005a). A
análise matemática dos dados foi formulada manualmente e levou muitos meses
para ser concluída. Essas análises, entretanto, foram mecanicamente sofisticadas
em relação a como iria ocorrer a performance do sistema da análise quantitativa do
movimento pelo computador.
Depois da segunda guerra mundial, o Dr. Verne T. Inman, ortopedista e
anatomista funcional, defendeu o coligamento da indústria, base da engenharia e
fisiologia e começou a se envolver numa avançada pesquisa de prótese para o
membro

inferior.

Essa

colaboração

contribuiu

para

desenvolver

o

primeiro

laboratório moderno de análise do movimento. O trabalho de Inman foi bastante
avançado para a época, e o valor da análise do deslocamento foi disseminado por
dois de seus estudantes e médicos residentes, Perry (1992) e Sutherland et
a/.( 1991).
Vários tipos de medidas são utilizados na tentativa de padronizar as
avaliações da marcha. A padronização, porém, pode variar de acordo com a técnica
que o serviço decidir utilizar, podendo conter sistemas altamente sofisticados até
adaptações simples e caseiras, dependendo da criatividade, recursos financeiros e
conhecimento do profissional.
A análise quantitativa da marcha é realizada em um laboratório equipado
para pesquisas do movimento, que avalia pessoas de diferentes idades e tamanhos
(adultos e crianças).

Estes laboratórios fazem análises em vários domínios,

dependendo da natureza dos desvios da marcha dos pacientes e das questões
clínicas a serem perguntadas.
A análise cinemática descreve os desvios da marcha por determinar a
magnitude e o tempo do movimento do segmento com o ângulo articular,
velocidades e acelerações. A análise dos parâmetros lineares pode ser considerada
como parte da análise cinemática e inclui velocidade, cadência, comprimento do
passo e a duração das subfases do ciclo da marcha.
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Iwabe, Diz e Barudy (2008, p. 293) citam que essa análise “[...] vem sendo
utilizada como um importante método de pesquisa e avaliação da marcha humana
normal e patológica, permitindo verificar as características espaço-temporais como
comprimento, duração da passada e velocidade”.
Os dados cinemáticos são apresentados graficamente, como uma forma de
onda para uma determinada articulação ou segmento do membro num determinado
plano de movimento.
A análise cinética, por sua vez, explica desvios da marcha por determinação
da magnitude e da localização das forças mecânicas agindo em torno das
articulações. Os dados cinéticos também são apresentados graficamente, e incluem
tanto o momento da análise, como também descrevem as forças internas e externas
agindo em torno da articulação, podendo relacionar na maioria das situações o tipo
de atividade muscular (excêntrico x concêntrico) que ocorre sobre a articulação.
Cabe ressaltar que o movimento excêntrico envolve o alongamento das
fibras musculares e que o movimento concêntrico refere-se à contração muscular. A
análise cinética, na concepção de Araújo, Andrade e Barros (2005, p. 4): “Tem sido
aplicada no diagnóstico de alterações neuromusculares, músculo-esqueléticas e
como forma de avaliação pré e pós-tratamento cirúrgico, ortótico, medicamentoso
e/ou fisioterapêutico”.
O registro do movimento através das câmeras pode ser feito de forma
artesanal ou utilizando alta tecnologia, como ocorre nos modernos laboratórios de
marcha. Estes laboratórios utilizam várias câmeras interligadas a computadores,
além de plataformas de força que servem para analisar a descarga de peso. Vários
estudos já foram realizados com o objetivo de verificar qual método é o mais
adequado. Dobson et al. (2007) compararam o uso da escala de classificação da
marcha de Winters, Gage, Hicks (WGH) com a análise tridimensional da marcha,
concluindo que o uso da WGH é aceitável, que a análise tridimensional deve ser
usada juntamente com a escala WGH e que é necessário mais requinte na
classificação.
O registro do movimento pode também ser realizado de forma artesanal,
envolvendo apenas uma câmera e menor custo. Este tipo de registro é considerado
conveniente para registrar a marcha que, naquele mesmo momento está sendo
pontuada de forma observacional. Quando se utiliza duas câmeras, uma delas pode
ser posicionada lateralmente para capturar a imagem, permitindo a análise no plano
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sagital; caso o posicionamento da câmera seja diferente a análise também pode ser
feita para mensuração de ângulos. O uso de três câmaras é o mais indicado por
produzir uma situação ideal para a análise de ações rotatórias e anteriores. Para
este tipo de análise, independentemente do número de câmeras utilizadas, deve-se
adotar um sistema de marcadores na pele, em superfícies ósseas, para representar
a ação das articulações, com o objetivo de representar o movimento do segmento
corporal e poder calcular as forças articulares (PERRY, 2005a).
O estudo realizado por Byrne, Jenkinson e 0 ’Brien(1998) propõe o uso de
um sistema tridimensional para analisar a marcha normal e automaticamente
classificar os movimentos dos membros inferiores na PC. A eletromiografia dinâmica
avalia o tempo e a magnitude da atividade do músculo esquelético que ocorre
durante o ciclo da marcha. A avaliação do gasto de energia durante a caminhada
permite determinar a eficiência fisiológica do ciclo da marcha.
Embora a análise quantitativa do movimento venha sendo praticada por mais
de trinta anos, o seu papel permanece controverso. Os avanços tecnológicos
permitem que a coleta de dados fosse mais rápida e precisa. Respondendo com
maior clareza às perguntas clínicas podendo auxiliar na escolha das intervenções
terapêuticas. Permitido melhor tratamento, devido à disponibilidade quase imediata
dos dados clínicos, a melhora dos gráficos permite uma análise dos dados mais
adequada.
A experiência clínica, com a aplicação quantitativa da análise de movimento,
proporcionou uma melhor compreensão da marcha patológica, e resultou no
abandono de determinados procedimentos, levando ao desenvolvimento de outros,
com o objetivo de tratar patologias anteriormente sem possibilidade de tratamento
nos desvios da marcha como: uma transferência do reto femoral intrapélvico e o
alongamento fracionado do psoas. Fornecendo com isso uma justificativa para a
escolha de determinados procedimentos, como o desempenho do alongamento
muscular na junção miotendinosa, a fim de preservar a produção de eletricidade
(RASCH, 1991).
O papel da análise quantitativa do movimento em biomecânica e de
investigação clínica tem sido largamente aceito. Ensinar técnicas de análise de
marcha para uma variedade de profissionais da saúde, utilizando resultados da
análise quantitativa do movimento e seus princípios, embora não totalmente aceitos,
também tem provado ser muito eficaz. Os críticos argumentam que a aplicação da
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análise quantitativa do movimento é demasiadamente cara e que a circunstância do
teste pouco tem a ver com as atividades diárias funcionais. A resistência à aplicação
desta tecnologia é devida, em parte, à complexidade dos dados e a exigência de
experiência para interpretá-los. Além disso, existem equívocos sobre o que os dados
podem ou não expressar. A análise quantitativa do movimento é uma ferramenta de
diagnóstico que complementa, mas não substitui a avaliação clínica. Da mesma
forma que avanços tecnológicos na avaliação funcional dinâmica têm mudado a
maneira como a medicina clínica é praticada em domínios como a cardiologia, assim
também a análise quantitativa do movimento deve melhorar a capacidade de
diagnosticar desordens complexas da marcha, e analisar criticamente os resultados
das diversas opções terapêuticas. O contínuo aperfeiçoamento desta tecnologia na
área da investigação, e a exposição de dados na literatura e em programas de
treinamento, devem facilitar a sua aceitação pelos profissionais envolvidos no
tratamento dos distúrbios do aparelho locomotor (MORRISONO; KNUDSON, 2001).
Os tipos de análise cinemática da marcha usualmente utilizada são a
bidimensional e a tridimensional. A análise cinemática bidimensional obtém duas
vistas da criança, e o apoio sequencial dos membros inferiores. A análise
tridimensional é a mais completa e eficaz, sendo utilizada nos laboratórios de análise
de marcha, que além dos videotapes podem agregar eletromiografia, os registros em
plataforma de força e o exame visual.
A decisão de qual instrumento é o melhor e mais adequado, depende do
conhecimento em relação às vantagens, desvantagens, custo e da complexidade
dos dados a serem gerados. O exame visual, sem dúvida, é o de menor custo e um
dos mais utilizados na prática dos serviços de saúde. Muitas vezes, porém, é
realizado em

locais inadequados e tem como desvantagens o fato de ser

examinador dependente e estar sujeito ao cansaço da criança. Este tipo de análise
pode ser registrado em filmes permitindo ao examinador rever o exame quando
necessário, pois na maioria das vezes não há registros detalhados dos segmentos
corporais durante a análise (CABRAL, 2011).
Outras medidas da cinemática da marcha são as variáveis espaço-temporais
que quantificam dados relacionados ao tempo de duração do ciclo e ao espaço
percorrido. Estas variáveis do ciclo da marcha são a passada, a cadência e a
velocidade. A mensuração do passo equivale à distância medida entre o ponto em
que o calcanhar do membro inferior posterior tocou o solo até o ponto em que o
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calcanhar do membro inferior anterior tocou o solo, sendo que a lateralidade é
definida pelo pé anterior. A simetria do passo pode ser calculada por uma fórmula
denominada índice do passo, sendo igual ao comprimento do passo maior dividido
pelo menor e multiplicado por cem (CAMARGO, 2011).
Ainda para a avaliação da marcha utiliza-se o goniómetro, instrumento
usado para avaliar a amplitude de movimento (ADM) que tem sido amplamente
utilizado para quantificar o déficit músculo-esquelético, além de servir como base
para a avaliação da eficiência de intervenções terapêuticas (CARVALHO; MAZZER;
BARBIERI, 2012). A avaliação da ADM

com

o goniómetro universal como

instrumento de mensuração é um método clássico para mensurar o grau de
movimento nas articulações, dos membros superiores e inferiores. A ADM pode ser
avaliada de duas formas: ADM ativa e passiva. Na ADM ativa o próprio examinado
utiliza os músculos para realizar o movimento, e na passiva, só o examinador aplica
força para avaliar o arco de movimento (SACCO et a i, 2007).
Alguns autores relatam que a mensuração da ADM pode ser realizada de
forma ativa e passiva, entretanto, a aferição passiva é a mais utilizada porque isola
as estruturas que podem limitar o movimento como ligamentos, cápsula articular e
músculos antagonistas,

permitindo desse modo,

levar a articulação até sua

amplitude máxima e, por isso, as medidas passivas são sempre maiores que as
ativas (BARBOSA; FILGUEIRA; SANTANA, 2009). A limitação do movimento pode
ser decorrente da deficiência da excursão da unidade músculo tendinosa ou por
limitação capsulo ligamentar da própria articulação. Assim, a avaliação goniométrica
da mobilidade articular ativa dá a idéia da excursão tendinosa, enquanto a avaliação
da mobilidade articular passiva reflete a capacidade da articulação de mover-se
dentro de seu arco normal de movimento, ou seja, sua limitação indica problemas na
articulação (OKU; PINHEIRO; ARAÚJO, 2009).
Em pacientes com patologias neurológicas classificadas como médias e
graves, a avaliação da ADM é realizada de forma passiva pelas condições físicas do
paciente. O goniómetro é um instrumento durável, lavável e de baixo custo que se
assemelha a um transferidor com dois braços móveis longos. Existe ainda um eixo
que deve estar alinhado com o eixo longitudinal dos seguimentos adjacentes à
articulação. O centro deve ser posicionado sobre o eixo da articulação a ser
examinada.

Tl

A medida e o registro das amplitudes articulares devem obedecer a certos
preceitos de forma a minimizar possíveis erros, como:
•

Deve-se conhecer os valores de referência normais para o movimento;

•

O comparativo com o lado contralateral do indivíduo é um dado
importante;

•

Deve-se explicar ao indivíduo o que e de que modo vai ser executado;

•

Os pontos de referências anatômicas devem ser deixados descobertos;

•

A posição inicial do segmento a ser avaliado deve ser a posição zero
(posição de partida), que é normalmente a posição de extensão;

•

Caso exista dor na posição de partida, esta pode ser alterada e o teste
deve ser executado na posição de maior conforto para o indivíduo;

•

O movimento deve ser executado lentamente para permitir observar a
resposta do indivíduo a sinais de dor ou desconforto;

•

Deve ser realizada a estabilização de segmentos adjacentes, para
evitar compensações (SANTOS, 2010).

Considerando tais parâmetros, sua aplicação junto aos pacientes com PC é
de grande valia, oportunizando a identificação de informações importantes, como as
contraturas físicas para uma intervenção terapêutica mais adequada e melhor
direcionada.

2.2 ANÁLISE DA MARCHA NA PARALISIA CEREBRAL

A análise da marcha em crianças com PC tem contribuído para a evolução
do tratamento médico e de reabilitação tradicional (fisioterapêutico) e para indicação
de terapias complementares ou alternativas. A análise da marcha é relevante para
“[...] favorecer o direcionamento do plano terapêutico que vise promoção da
funcionalidade e independência para esta criança [...] com o objetivo de reabilitação
do indivíduo” (MARQUES et a i, 2011, p. 45).
A análise de marcha tornou-se objeto de estudo dentro da área de pesquisa
em reabilitação. A mesma fornece parâmetros biomecânicos que permitem a
interpretação destas informações, visando identificar desvios em relação ao padrão
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de normalidade da marcha, sendo considerado padrão- ouro para a comparação de
sujeitos no decorrer do tempo e após intervenções.

Rosenbaumef al. (2007) definiram a PC como “um grupo de desordens
permanentes do desenvolvimento do movimento e postura, que causam
limitação nas atividades, e que são atribuídas a alterações não progressivas
no cérebro em desenvolvimento do feto ou lactente. As desordens motoras
da PC são frequentemente acompanhadas de comprometimento da
sensibilidade, percepção, cognição, comunicação e comportamento; e a
epilepsia e problemas músculo-esqueléticos também são observados com
frequência nestas crianças”.

A PC é resultante de lesões no desenvolvimento do SNC, podendo ocorrer
durante a gestação, no período perinatal e pós-natal. Fatores relacionados à
alteração do desenvolvimento incluem problemas materno-fetal, hipóxia perinatal,
infecção fetal ou neonatal (KOMAN; SMITH; SHILT, 2004).
A PC pode ser considerada uma doença do movimento e os distúrbios
motores associados se caracterizam pela falta de controle sobre os movimentos e
por modificações adaptativas do comprimento muscular chegando, em alguns casos,
a resultar em deformidades ósseas (SHEPHERD, 1995). A PC constitui a condição
mais frequente de incapacidade motora na infância, pois, geralmente compromete o
processo de aquisição de habilidade funcional, dificultando o desempenho de
atividades frequentemente realizadas por crianças com desenvolvimento adequado
(LEPAGE; NOREAU; BERNARD, 1998; ROSENBAUM, 2003).
O diagnóstico de PC pode ser realizado nos primeiros 12 a 18 meses de
vida quando a criança não atinge os marcos do desenvolvimento normal ou
apresenta diferenças na qualidade dos movimentos que realiza, desde então tanto a
criança quanto seus familiares estarão envolvidos com avaliações, especialistas e
intervenções (ROSENBAUM, 2003). O diagnóstico da PC é basicamente definido
pela avaliação clínica e tem sido classificada de acordo com a natureza da
desordem do movimento: espasticidade, ataxia, atetose e distonia, pela distribuição
topográfica das anormalidades ( 0 ’SHEA, 2008) e pelas alterações radiológicas
(WICKLUND;

UVEBRANT;

FLODMARK,

1990;

BAX; TYDEMAN;

FLODMARK,

1990).
A característica clínica de maior relevância na PC é o comprometimento do
tônus,

acompanhado

do

déficit

do

controle

motor seletivo

e do

equilíbrio

(NARAYANAN, 2007; FRIDÉN; LIEBER, 2003). A espasticidade é definida por
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Lance (1980) como um aumento da resistência ao alongamento passivo, velocidade
dependente e associada à exacerbação dos reflexos tendinosos, sendo uma das
sequelas mais comuns presentes em lesões do SNC. É apontada como a maior
causa de incapacidade, presente em 80 a 90% dos casos, afetando no mínimo um
dos membros inferiores e esta associada à hipotonia de tronco (ADE-HALL;
MOORE, 2003; CRISWELL; CROWN ER; RACTETE, 2006). Na PC a espasticidade
é secundária a fenômenos neurofisiológicos e desencadeia alterações no sistema
músculo-esquelético. A lesão no neurônio motor superior leva a anormalidade no
tônus muscular,

na sensibilidade,

na percepção e nos reflexos primitivos e

profundos, além de alterações no controle motor e postural. Consequentemente
ocorrem mudanças nas propriedades biomecânicas do músculo, tecido conjuntivo e
ossos, com alteração na relação entre crescimento ósseo e muscular (FLETT, 2003;
SCHOLTES et a i, 2006).
A maior estratégia de intervenção motora para as crianças espásticas é
conseguir oferecer a elas o maior potencial de deambulação de acordo com suas
possibilidades (NORKIN, 2004). Bottos et al.{2003), sugerem que a espasticidade na
PC poderia ser vista como uma estratégia de ação da função muscular, havendo
dessa forma, um mecanismo compensatório que propicia o ortostatismo e a marcha
devido ao padrão motor mais resistente na ação muscular antigravitacional.
A avaliação clínica da espasticidade descrita na literatura aponta falhas nos
instrumentos de mensuração, por estes não cumprirem objetivamente o conceito da
espasticidade como a medida da velocidade do alongamento passivo, a posição do
paciente durante o exame e a quantificação do grau de hipertonia (SCHOLTES et
al.,2006). A escala de Ashworth (1964) é bastante utilizada para mensurar a
espasticidade.

O examinador posiciona o paciente e realiza os movimentos

passivamente dando um escore que varia de um a cinco. Para estabilizar uma
articulação ocorre a contração simultânea de músculos agonistas e antagonistas ou
ação em co-contração. Quando há lesão no neurônio motor superior ocorre uma cocontração patológica, que interfere na postura e no movimento, então, uma posição
de alongamento de um músculo espástico agrava sua co-contração produzindo
efeito em outros músculos e articulações (IVANHOE; REISTETTER; 2004).
Todos os métodos relacionados à classificação topográfica da PC valorizam a
distribuição da espasticidade. O mais utilizado descreve segundo os segmentos do
corpo envolvidos: se for o braço e a perna do mesmo lado do corpo classificam
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como hemiplegia; se nos membros inferiores for mais predominante que nos
superiores como diplegia, se nos quatro membros de forma assimétrica como dupla
hemiplegia ou triplegia e se for o envolvimento de todo o corpo classifica-se como
tetraplegia (ROSENBAUM, 2003).
Devido a subjetividade nas diferentes classificações da criança com PC e, em
resposta à necessidade de padronizar um sistema para mensurar a gravidade da
incapacidade nestas crianças, foi desenvolvido por Palisano et al. (1997) o Sistema
de Classificação da Função Motora Grossa (SCFMG). O grau de comprometimento
na PC até recentemente era descrito como leve, moderado e grave. O SCFMG é
baseado na função motora, podendo graduar os níveis de comprometimento da
habilidade motora nestes indivíduos. Este sistema pode classificar crianças com
todos os tipos de PC e descreve a função motora de acordo com a capacidade para
iniciar o movimento, enfatizando o controle postural na manutenção da postura
sentada, no ortostatismo e na marcha. Este Sistema é ordinal, baseado no conceito
de incapacidade e limitação funcional (Organização Mundial de Saúde, 1980),
gradua em níveis funcionais de I a V, sendo o nível I para o maior grau de
independência e V para o de maior dependência. O SCFMG é fundamentado nas
habilidades e limitações da função motora grossa, e foi aceito tão logo publicado,
proporcionando uma linguagem única entre os profissionais que atuam com crianças
com PC, sendo uma forma rápida, prática e objetiva de classificar a função motora
grossa (ELIASSON et al., 2006). Este sistema é amplamente utilizado em pesquisas
e na prática clinica, inclusive na relação com medidas da marcha (MCDOWELL et
al., 2005).
As Curvas de Desenvolvimento Motor desenvolvidas por Rosenbaum et al.
(2002)

não

consideram

o tipo

de

distribuição

topográfica

da

PC,

mas

a

funcionalidade de crianças com PC nos cinco níveis do SCFMG. As cinco curvas
foram criadas pela observação da trajetória do escore na Groos Motor Function
Menasure (GMFM) em cada um dos níveis funcionais. Estas curvas permitem a
visualização da evolução motora, do ponto máximo de aquisição de habilidades em
cada um dos níveis do SCFMG e também se há tendência à perda funcional com o
passar do tempo. Mesmo que a causa da anormalidade na PC seja permanente e
não progressiva, há evidências de que as manifestações clínicas e a gravidade da
incapacidade funcional frequentemente mudam com o tempo e o crescimento do
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indivíduo (COUTINHO DOS SANTOS et al., 2011). Na classificação europeia a
espasticidade é considerada como unilateral ou bilateral (KUBAN et al., 2008).
A classificação da função motora é de grande importância clínica, pois
permite a padronização de informações e a avaliação quantitativa dos resultados de
intervenções,

cujo objetivo é melhorar a capacidade motora e promover a

independência.
Enquanto o SCFMG classifica a função motora, outras escalas são utilizadas
para avaliar o desempenho funcional da criança, a Pediatric Evaluation of Disability
(PEDI) (HALEYet al., 1991; HALEYet al., 2000) que é um instrumento padronizado,
válido e com boa replicabilidade, que permite detalhar as potencialidades e
desempenho funcional em crianças e também comparar as mudanças que ocorrem
com o passar do tempo ou após intervenções (FRAGALA et al., 2002). A escala
Medida da Independência Funcional (MIF) (FIEINEMANN et al., 1994), aplicada
através de entrevista com a mãe ou cuidador, é um instrumento que mensura o grau
de solicitação de cuidados de terceiros considerando 18 itens específicos dentro de
seis áreas mais abrangentes: auto-cuidado (atividades da vida diária), locomoção,
mobilidade (transferências), controle de esfíncteres, comunicação e cognição social
(GRANGER; HAMILTON, 1987).
Ambas as escalas, que são amplamente utilizadas em pesquisas com PC
avaliam a mobilidade e a independência para a locomoção. No estudo de Beckung
et al.

(2008),

realizado em

crianças

com

PC,

a habilidade de

locomoção

independente ocorreu em média em 50% das crianças, 20% necessitavam de
dispositivos auxiliares e 30% eram incapacitadas para deambular.
A melhora do controle motor para obtenção da marcha mais eficiente
depende de tratamento que permita a estabilidade e a harmonia de movimentos
integrando o tronco e os membros superiores à atividade de membros inferiores.

2.2.1 Marcha na diplegia espástica

Na paralisia cerebral diplégica espástica (PCD) o padrão da marcha é
disfuncional e caracterizado pela presença constante de flexão plantar do tornozelo,
flexão excessiva do joelho, aumento da adução e rotação interna do quadril. Este
padrão motor, consequente ao aumento do tônus muscular, pode resultar em
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encurtamento dos músculos envolvidos, podendo evoluir ao longo do tempo para
contratura e deformidades (DURSUN; DURSUN; ALICAN, 2002).
Bobath (1963) descreve dois principais padrões de marcha na diplegia
espástica que são: 1- forte flexão da coluna dorsal e uma inclinação da pélvis para
frente jogando o tronco para trás, a fim de erguer uma perna e levá-la à frente para
dar o passo, em seguida atiram o corpo para frente, para poder transferir seu peso e
2- coluna dorsal ereta e reta com lordose da coluna lombar, devido à espasticidade
flexora do quadril, usando a flexão lateral alternada do tronco a partir da cintura, a
fim de levar as pernas esticadas á frente, andando com excessiva flexão do tronco e
pernas rígidas.
Rodda e Graham (2001) descreveram uma classificação para os padrões de
postura e marcha na diplegia espástica que considera no plano sagital, pelve,
quadril,

joelho

e

tornozelo;

a

classificação

começa

com

o

agachamento,

encurtamento dos músculos isquiotibiais e flexores do quadril e termina com a
dominância do equino.Existem também as alterações comumente observadas com a
idade e tipo de intervenção. O padrão de marcha de saltar é comumente observado
nessas crianças, tendo envolvimento proximal com espasticidade dos músculos
flexores e isquiotibiais, além do equino. Com o quadril e joelho em flexão, o
tornozelo em equino, ocorre uma inclinação pélvica anterior e um aumento da
lordose lombar. Pode ocorre também o joelho rígido, devido à atividade do reto
femural na fase de balanço da marcha. A marcha agachada (crouch gait) é definida
como uma flexão exagerada do quadril e joelho associada à dorsiflexão excessiva
do tornozelo. No plano coronal pode ser observada a espasticidade ou contratura
dos músculos adutores do quadril, assim como discrepância de comprimento e
subluxação do quadril. Segundo Gage (1991) as “doenças de braço de alavanca”,
definida como torções e deformidades de ossos longos e pé, associadas com lesões
e contraturas músculo-tendíneas são frequentemente encontradas na diplegia
espástica. Bell et al.(2002) encontraram um declínio da função da marcha em
crianças com diplegia espástica ao longo do tempo, incluindo a redução da
amplitude de movimento no plano sagital.
A função é o parâmetro mais relevante no seguimento do paciente com PC e
o principal objetivo de qualquer tratamento para esse paciente, possa desenvolver
seu potencial dentro de um padrão o mais próximo possível do normal. É importante
medir e quantificar as mudanças obtidas com o tratamento. A eficácia no tratamento
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pode ser demonstrada, pela análise clínica e pela análise tridimensional da marcha
(DINI, 2008). O gerenciamento eficaz da marcha em crianças com PC exige um
exame detalhado para orientar as decisões sobre as estratégias de tratamento.
Tanto a análise de marcha quanto as medições clínicas são fatores críticos na
avaliação e no tratamento de crianças com PC. A avaliação clínica na PC inclui a
medição da amplitude de movimento, espasticidade, força muscular, controle motor,
e dor, entre outros.

2.3 EQUOTERAPIA

A

equoterapia

é

um

método

terapêutico

e

também

educacional,

oportunizando aos pacientes com incapacidade a condição de ter um melhor
desenvolvimento biopsicosocial, identificando assim sua relevância como tratamento
fisioterápico

(LOCATELLI;

ROMERO,

2009).

É

importante

ressaltar

que

a

equoterapia é um tratamento de reeducação e reabilitação motora e mental.
A Associação

Nacional de Equoterapia - ANDE

(2013) conceitua a

equoterapia como um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma
abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o
desenvolvimento

biopsicossocial

de

pessoas

com

deficiência

e/ou

com

necessidades especiais (ANDE, 2013).
Alburquerque (2004, p. 35) reconhece que a equoterapia “[...] é quando
usamos o cavalo como recurso terapêutico no tratamento de pacientes portadores
de disfunção neuropsicomotora” . Ainda segundo a autora a equoterapia “[...] é um
recurso terapêutico auxiliar, em geral utilizado no tratamento de crianças portadoras
de encefalopatia crônica na infância” .
A Associação Americana de Hipoterapia - HAA define hipoterapia como um
termo que se refere à utilização dos movimentos do cavalo como uma ferramenta
usada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e/ou fonoaudiólogos para tratar
pacientes com disfunção neuropsicomotora(ANDE, 2013).
O termo praticante de equoterapia é utilizado para designar a pessoa com
incapacidade ou com necessidades especiais quando em atividade equoterápica.
Nesta situação, o sujeito do processo participa de sua reabilitação, na medida em
que interage com o cavalo.
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Para maior segurança do paciente, a equoterapia deve ser realizada em
centros que apresentem as seguintes condições estruturais:
•

Instalações físicas e equipamentos adequados;

•

Equipe

mínima

de

profissionais

habilitados

como

psicólogo,

fisioterapeuta e, profissional de equitação;
•

Médico responsável pela avaliação inicial;

•

Cavalos selecionados e treinados para Equoterapia;

•

Pessoal para serviços auxiliares como guias e tratadores (ANDE,
2003).

A equoterapia realizada em pacientes com disfunção neuropsicomotora deve
ser inicialmente avaliada e planejada por fisioterapeutas, os mesmos devem ter
conhecimento da biomecânica do praticante (paciente) e do cavalo (RODRIGUES,
2003).

2.3.1 Histórico

O uso do cavalo com finalidade terapêutica se iniciou, na história humana,
desde a Antiguidade, sendo reconhecido por filósofos gregos como uma forma de
regenerar a saúde e prevenir inúmeras doenças.
Segundo Botelho (1997, p. 12):

[...] o histórico da utilização do cavalo na área de saúde é tão antigo quanto
à própria história da medicina. Hipócrates (458-377 a.C.) se refere à
equitação como fator regenerador da saúde em seu compêndio Das
Dietas. Galeno também enfatizou os benefícios da atividade equestre. Na
Idade Média, os árabes apresentam inúmeras referências, tendo em vista
suas contribuições para o desenvolvimento da ciência em um quadro de
cultura equestre.

A utilização da equoterapia teve início em

1952, quando Liz Hartel

acometida aos 16 de anos pela poliomielite, não se locomovia e praticava equitação.
Em 1956 recebeu medalha de bronze em Melbourne e após oito anos de prática
deste esporte, recebeu medalha de prata na prova de adestramento, nas olimpíadas
de Helsinki.
Os primeiros países a implantar esta terapia como forma de tratamento
foram os países escandinavos e o anglo- saxônicos.

No período de 1950-1960 foi
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fundada nesses países a Federation o f Riding for Disabled International - FRDI com
o objetivo de formação profissional e fiscalização dos centros e organização de
congressos (ANDE, 2013).
Em 1971, Lubersac e Lalleri publicaram o primeiro manual de equitação “A
reeducação através da equitação”. Em 1972 foi publicada a primeira tese de
doutorado na Universidade de Paris, em 1974 o I Congresso Internacional sobre
Equitação em Paris e em 1989, no Brasil, foi fundada a ANDE. Em 1990 foi
ministrado pela ANDE o primeiro curso de equoterapia pela Dra. Daniélle Cittério e,
em 1991, o Paraná publicou seu primeiro trabalho de equoterapia sob coordenação
de um fisioterapeuta. Em 1997 a equoterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal
de Medicina. Em 2006 a equoterapia foi aprovada pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e em 2008 reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (ANDE, 2013)
O reconhecimento pelo SUS adveio da percepção de que a utilização
terapêutica

do

cavalo

oportuniza

a melhora

da função

neuromotora

e do

processamento sensorial, além de colaborar no processo de socialização.

Nesse contexto é importante destacar que: “É evidente, portanto, que o
método possui base científica e torná-lo disponível como instrumento
terapêutico pelo SU S é um importante avanço na busca da reabilitação e da
integração da pessoa portadora de deficiência" (CEN TR A L JURÍDICA,
2013).

Mediante sua contextualização histórica, é possível reconhecer que a
equoterapia permite à pessoa com desordem motora o desenvolvimento de suas
potencialidades,

resultando

em

melhoria

motora,

como também

abrangendo

benefícios sociais e psicológicos.
Segundo Antunes (2004) a equoterapia é um tratamento de reeducação e
reabilitação motora e mental. Ela ocorre tanto no plano educativo e pedagógico
como no plano físico e psíquico, através da prática de técnicas de equitação e de
atividades equestres que exigem a participação do corpo inteiro.
Na cavalgada, o ser humano utiliza as suas pernas alternadamente, quando
uma perna está na fase de sustentação, a outra se encontra na sustentação dupla
ou na fase de impulsão. O peso do corpo se desloca para frente pelo deslocamento
do centro de gravidade, sustentando o equilíbrio. O tronco gira em torno de seu eixo
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vertical, a cintura escapular e a cintura pélvica se contrapõem, dissociando-se.
Durante o ciclo da marcha, ocorre o deslocamento de peso de um lado para o outro.
Quando se está com um pé à frente e o outro atrás, a cintura pélvica faz uma torção
no plano horizontal para o lado do membro que está recuado (MEDEIROS; DIAS,
2002). Os autores apontam as seguintes semelhanças entre a marcha humana e a
andadura do cavalo ao passo: sequência de perdas e retomadas de equilíbrio,
movimento tridimensional e dissociação de cinturas péivica e escapular.
Nesse sentido, há um paralelo entre a marcha do homem e a marcha do
cavalo ilustrado na figura abaixo (FIGURA 1). No uso do cavalo como forma
terapêutica é utilizado o cavalo ao passo e não o trote como apresentado na figura,
a qual é com enfoque no entretenimento.

O TROTE QUE TRATA
0 que acontece no corpo e no
cérebro quando a pessoa m onta
cérebro
O

BALANÇO

0 passo do cavalo
transm ite ao praticante

im pulsos

uma série de
m ovim entos sequerv
ciados e simultâneos
que são os mesmos
que o ser humano Fat
quando anda

O

m edula
espinhal

S IN A P SE S

As informações
sensor tais recebi
das caminham pela
m edula espinhal

O
IM P U L S O S
Os ajustes corporais

a té o sistema

autom áticos que o
praticante faz paia se

gerando estímulos

adaptar ao m ovim ento
do cavalo geram

no cérebro para a
realização de novas

impulsos nervosos que
percorrem a coluna

sinapses

Para cima
« para baixo

nervoso central,

Para frente
e para trás

for««: Ictfctit lurquHrd, ftsloteíapeuU e Mun* PU« Sdntos pskopeitoeoE*

FIG U R A 1 - RELAÇÃO DA M ARCHA H UM ANA C O M O T R O T E DO CAVALO
FONTE: BIDERM AN (2012 citado por M AR C O N SO NI e ta l. 2012).
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0 tempo estipulado pelo Comitê Internacional de Equitação Terapêutica é de
30 minutos de atendimento com o cavalo ao passo, onde o paciente realiza em torno
de 1800 a 2200 ajustes tônicos, mais do que isso pode levar a fadiga muscular
(RODRIGUES, 2003).
Para o desenvolvimento da equoterapia faz-se necessário a utilização de
cavalos treinados especificamente para a terapia, e com características prédefinidas. A infraestrutura da equoterapia inclui ainda um terreno plano, sem
irregularidades e de mesma superfície. Deve existir também uma área coberta, com
rampa de acesso a cadeirante

para

montaria.

A terapia

é realizada

pela

equoterapeuta, na maioria das vezes um fisioterapeuta, há necessidade de laterais e
um condutor no cavalo. Devido às exigências de profissionais no local e do cavalo
para realização da equoterapia, a mesma apresenta um custo elevado para sua
prática.

2.3.2 Benefícios da equoterapia para o paciente com paralisia cerebral

A equoterapia oferece como beneficio para crianças com PC a melhora no
equilíbrio, coordenação, espasticidade controle postural, função motora grossa e
marcha. Além disso, esse tratamento tem como enfoque principal a estabilidade do
tronco, melhora da postura e da mobilidade pélvica visando um desempenho na
marcha e no equilíbrio (KNOW, 2011). Ainda, segundo o autor, para se obter um
melhor resultado na melhoria da marcha o tratamento deve ser prestado por
profissionais de saúde licenciados em conjunto com a fisioterapia padrão.
Princi (2006) relata que o tratamento realizado através da equoterapia é
ideal

para

crianças

com

PC

que

apresentam

um

padrão

motor

anormal,

espasticidade muscular e hiperreflexia. Ela traz assim vários benefícios por adequar
o tônus muscular na correção postural, melhorar a integração das percepções
proprioceptivas e táteis, facilitar as relações espaciais e temporais nas ações e
estimular o automatismo de controle postural e de movimento.
A PC apresenta funções motoras deficitárias e movimentos involuntários. A
prática da equoterapia, realizada de forma prazerosa, pode intermediar e contribuir
para o desenvolvimento motor, melhorando a coordenação motora, o alinhamento
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postural,

o raciocínio lógico,

a autoestima,

a atenção, a concentração e o

desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa (STERBA, 2007).
Nascimento et al. (2010) reconhecem que a equoterapia promove mudanças
neurofisiológicas nas regiões articulares, musculares, periarticulares e tendinosas do
paciente com PC, que são responsáveis pela manutenção da posição sentada.
Nesse sentido, estimula-se na criança a região do cerebelo, o que pode resultar no
estímulo a capacidade de incorporar gestos motores, pelo fato de que a intervenção
fisioterápica nessa modalidade de tratamento tem a condição de promover uma
recepção de informações de múltiplas formas (visual, somatosensorial e vestibular),
que são relevantes para o aprendizado dos gestos motores simples, podendo
permitir realizá-los com maior proficiência, como a tarefa motora de rolar.
A técnica aumenta também a capacidade de independência e decisão, a
estimulação sensório-motora e o esquema corporal.

Os estímulos empíricos

provocados pela equoterapia são captados pelos órgãos sensórios-motores da
criança de maneira gradativa (LEITE; PRADO, 2004). Sendo assim, as várias
técnicas de estimulação ao paciente com PC permitem a criação de estratégias para
uma proposta pedagógica que considere o sujeito na sua complexidade de evolução
e melhora neuropsicomotora (MARCONSONI et al., 2012). Na pesquisa pode-se
ainda observar ganhos de força e flexibilidade muscular, sendo que Marconsoni et
al.

(2012) observaram

que a associação da fisioterapia convencional e da

equoterapia de maneira conjunta, melhoraram o equilíbrio de tronco.
Vários benefícios da equoterapia na marcha em crianças com PC têm sido
listados em artigos científicos. Morelli (2002) relatou a melhora nos parâmetros
lineares na marcha em uma criança que realizou sessões de equoterapia, duas
vezes por semana por trinta minutos; Morelli (2002), em pesquisa realizada com
crianças com PC e submetida ao tratamento equoterápico associado à fisioterapia
convencional, observou redução da hipertonia em alguns grupos musculares e
normalização

tônica

em

outros

e,

redução

das

respostas

dos

reflexos

osteotendineos e clônus. McGibbonef al. (1998) avaliaram a marcha de cinco
crianças com PC que andavam independentemente, antes e após um programa de
oito semanas (16 sessões) de Equoterapia. Os autores observaram diminuição no
gasto de energia, e aumento no tamanho do passo e na velocidade e diminuição na
cadência da marcha. Bertoti (1988) demonstrou melhora na postura ortostática em
oito de 11 crianças com diplegia espástica após 10 semanas com duas sessões
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semanais de Equoterapia. Para Cittério (1999) a Equoterapia funciona como uma
técnica de inibição dos padrões reflexos patológicos,

permitindo um melhor

alinhamento postural.
Em pacientes com PCD alguns dos padrões patológicos a serem inibidos são
a adução e a fixação do quadril. A equoterapia é indicada para crianças com diplegia
espástica com a finalidade de melhorar a postura do quadril durante a postura
sentada, especialmente considerando o grau de abdução proporcionado pelo dorso
do

cavalo.

Apesar

disso

são

pouco

encontrados

estudos

que

avaliaram

objetivamente a amplitude de movimento do quadril antes e após a equoterapia, ou
ainda que associassem os benefícios esperados no quadril com a melhora na
marcha.

40

3 MATERIALE MÉTODOS

3.1TIPO DE ESTUDO

Estudo do tipo quase-experimental, cuja intervenção foi a Equoterapia em
crianças com PCD.

3.2LOCAL E PERÍODO

O estudo foi conduzido no Departamento de Pediatria, no Centro de
Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
(CENEP). O exame físico e a filmagem da marcha para a coleta de dados das
crianças participantes foram realizados em área cedida pela Sociedade Hípica
Paranaense à equoterapia. O exame físico e a filmagem da marcha foram
realizados no mesmo dia. A primeira avaliação e captura ocorreu em agosto ou em
outubro de 2006. Em janeiro de 2007 foi iniciado o tratamento com equoterapia,
este intervalo entre o término da primeira avaliação e o inicio do tratamento ocorreu
devido ao calendário da Sociedade Hípica Paranaense, o qual é seguido pelos
profissionais da equoterapia. A segunda e última avaliação e captura foi realizada
em agosto de 2007, após o término do tratamento.

3.3CASUÍSITICA

Os pacientes com PC deste estudo estavam em acompanhamento no
Ambulatório de Espasticidade em Pediatria (AEP) do Centro de Neuropediatria do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) no período de
junho -

julho de 2006.

Este ambulatório é composto por profissionais da

neuropediatria, ortopedia infantil, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia,
musicoterapia, arte-terapia, enfermagem, serviço social, anestesia, psicologia,
médicos residentes e pós-graduandos em neuropediatria e voluntários. Durante a
consulta são realizados anamnese e exame físico detalhado e, analisados exames
complementares

com

a finalidade

de

elucidar o diagnóstico

do

paciente.

Concluindo-se tratar-se de PC é formulado um plano de tratamento individualizado
com o objetivo de auxiliar a criança a alcançar o seu maior potencial de
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desempenho funcional. Entre as possibilidades estão a utilização de medicações
anti-espásticas orais, a toxina botulínica do tipo A (TBA) e a cirurgia ortopédica, em
conjunto

com

musicoterapia,

os

seguintes

equoterapia,

tratamentos:

arte-terapia.

fisioterapia,

Este

plano

terapia

inclui

ocupacional,

metas

a serem

alcançadas, prioridades no tratamento, e no caso de uso da TBA a identificação do
músculo alvo para o bloqueio, cálculo da dose por músculo e avaliação funcional
da necessidade da prescrição de órteses.

3.3.1 Critérios de inclusão

a) Crianças e adolescentes com diagnóstico de PCDE;
b) Nível funcional classificado como II ou III pelo SCFMG;
c) Compreensão ao comando verbal durante o exame;
d) Termo de consentimento livre e esclarecido.

3.3.2Critérios de exclusão

a) Idade menor que quatro anos;
b) Perda

do

seguimento

ao

programa

proposto,

ou

documentação

insuficiente;
c) Necessidade de realizar procedimento cirúrgico ou utilização de TBX
durante o período do estudo.

3.3.3População do grupo de estudo

Para a composição do grupo de estudo foram recrutados consecutivamente
pela ordem de avaliação no AEP quatorze crianças e adolescentes, conforme os
critérios apresentados e indicação para tratamento com equoterapia. Quatro
pacientes foram excluídos por abandonarem o tratamento (2), perda de imagens
durante a conversão de mpeg para AVI (1) e por ter tido mudança do seu
diagnóstico (1).

O AEP oferece atendimento multiprofissional a crianças e

adolescentes com espasticidade sendo que o seguimento médico inclui um
protocolo de avaliação que contém dados de exame físico e do tratamento
proposto pela equipe (ANEXO 4).
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3.4 AMOSTRA E TÉCNICA DE AMOSTRAGEM

Esse é um estudo de conveniência com seleção da amostra entre as
crianças que estavam em seguimento no AEP no qual realizavam consultas
periódicas. O recrutamento foi feito à medida que as mesmas compareciam em
datas pré- agendadas no período de junho e julho de 2006. Aquelas que
apresentavam

exame físico

e análise observacional

da marcha denotando

diminuição da mobilidade do quadril foram encaminhadas a equoterapia.

3.5 MÉTODO

3.5.1 Protocolo geral

Para avaliação e seguimento do grupo de estudo utilizou-se um protocolo
considerando dados de anamnese, da classificação funcional, do exame físico e da
avaliação da marcha, obtida pela EOM, obtidos do Protocolo do AEP. A análise
tridimensional da marcha, goniometria, avaliação do tônus muscular e EOM foram
realizadas no mesmo momento em data pré-agendada com os participantes do
estudo.
A classificação do nível funcional foi realizada considerando o Sistema de
Classificação da Função Motora Grossa (SCFMG): adaptado do Gross Motor
Function Classification System for Cerebral Palsy que classifica o paciente, de
acordo com sua faixa etária, em níveis de independência funcional, variando de I a
V, sendo o escore máximo o de maior dependência funcional (PALISANO et a i,
1997) (ANEX03).
A avaliação do tônus muscular se deu mediante manobras por movimentação
passiva dos membros inferiores, considerando a escala de Ashworth (1964). Nesta
escala o tônus é pontuado de 1 a 5, sendo 1 o melhor e 5 o pior escore. Foram
avaliados os seguintes músculos: glúteos máximo, médio e mínimo, isquiotibiais
(grácil,

semitendíneo e semimembranoso) e adutores.

Sendo considerada a

somatória destes valores (Escore total).
A goniometria dos ângulos dos membros inferiores, ângulo poplíteo e
abdução do quadril, foram realizados com goniómetro e com velocidade normal e
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em seguida bruscamente (movimento rápido).

Foram

realizados também

a

manobra de Duncan-Ely e Thomas, para mensurar o grau de flexão do quadril. A
avaliação da marcha foi realizada através da Escala Observacional da Marcha
(EOM). Estes dados foram obtidos pela orientadora. A Análise Tridimensional da
marcha foi obtida pela autora e analisada conjuntamente com o co-orientador, Dr
Amâncio Ramalho Junior.
A EOM constitui da observação e registro dos componentes da marcha,
formando um escore que varia de um mínimo de zero a um máximo de 14 para cada
membro inferior, respectivamente o pior e o melhor escore (KOMAN et a i, 2001).
Nesta escala é considerada a posição do pé posterior, posição do pé posterior
durante o apoio, posição do joelho durante a marcha na fase de apoio, grau de
agachamento e velocidade da marcha (ANEXO 5).

3.5.2Protocolo específico- análise tridimensional da marcha

As capturas das imagens da marcha foram realizadas no plano frontal e no
plano sagital. A análise tridimensional de marcha foi realizada considerando os
dados de um único ciclo, supondo que os demais ciclos sucessivos são similares
As variáveis dos parâmetros lineares da marcha obtidas pela análise
tridimensional foram:
a) Comprimento do passo;
b) Comprimento da passada;
c) Simetria;
d) Velocidade;
e) Cadência.
As medidas de flexão do quadril esquerdo nos eventos da marcha: contato
inicial, médio apoio, desprendimento do pé e desprendimento do pé oposto, foram
relacionados com os parâmetros lineares. A abdução do quadril foi mensurada no
evento de contato inicia! e também relacionada com os parâmetros lineares (GAGE;
SCHWARTZ; KOOP, 2009, RAMALHO JUNIOR; MACHADO NETO; GABRIELI,
2003, SUTHERLAND; OLSHEN; BIDEN; WYATT, 1991).
As crianças deambularam entre duas trilhas, previamente demarcadas com
comprimento de 4,32m, com marcações a cada 30 cm, e largura de 86 cm em uma
superfície

regular e antiderrapante,

demonstrado

nas

FIGURAS

2

e 3.

A
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luminosidade do local não foi controlada pelo examinador, pois em pontos da sala
havia entrada de luz natural. A trilha foi constituída por fita adesiva antiderrapante.
Foram utilizadas duas câmeras digitais, marca Sony®, modelo DCR-TRV 140, A
câmera à frente foi posicionada em um tripé (Velbon® VT-30) a uma distância de
1,16m da trilha, a câmera lateral foi posicionada perpendicularmente à linha de
projeção da marcha dentro de um carrinho de mão, à distância de 1,30m da trilha,
que era deslocado de forma manual à medida que a criança deambulava em seu
ritmo cotidiano, após um comando verbal. A altura da câmera foi regulada de acordo
com a aitura da criança. O enquadramento do vídeo foi realizado mediante
calibração da área de coleta, na qual as crianças foram enquadradas a partir da
cintura escapular até os MMII (articulação metatarsofalangiana do 5o dedo do pé).
Os marcadores auto-adesivos, formados por esferas de 25mm de diâmetro, foram
colocados do lado direito e esquerdo do corpo de cada criança, nos seguintes
pontos anatômicos: acrômio, espinhas ilíacas ântero-superiores, trocanter maior do
fêmur, espinha póstero superior, epicôndilo lateral do fêmur, maléolo lateral do
tornozelo, calcâneo inferior e articulação metatarsofalangiana do 1o e 5o dedo do pé.

FIG U R A 2 - CA PTU RA DA M ARCHA VISTA
LATERAL
FONTE: O autor (2014)

FIG U R A 3: C A PTU R A DA M ARCHA VISTA
FRONTAL
FONTE: O autor (2014)

3.6 REGISTRO E GERENCIAMENTO DOS DADOS

Os vídeos foram inseridos no programa Vídeo Indeo®, e as imagens
separadas

em

frames

estáticos.

Em

seguida

utilizou-se

o

software

Corel
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Draw®versão 13, com importação dos frames para análise através de ferramentas
que avaliam dimensões. A mensuração do passo equivale à distância medida entre
o ponto em que o calcanhar do membro inferior posterior tocou o solo até o ponto
em que o calcanhar do anterior tocou o solo, sendo a lateralidade definida pelo pé
anterior. A simetria foi calculada através da relação do duplo apoio inicial com o
apoio simples direito e esquerdo, sendo um o valor de referência para a simetria.

Simetria= Duplo apoio inicial+ apoio simples direito
Duplo apoio inicial+ apoio simples esquerdo

A cadência é o número de passos realizados em determinado intervalo de
tempo. Em geral considera-se o número de passos dados em um minuto. A
velocidade é a medida do deslocamento por unidade de tempo e pode ser
calculada multiplicando-se o comprimento da passada em centímetros, pela
cadência (passos por minuto) e dividindo-se o resultado por 120, obtendo-se a
velocidade em centímetros por segundo (cm/s).
A relação entre a fase de apoio (AP) e balanço (BAL) nos membros
inferiores, que permite calcular em porcentagem o balanço direito e esquerdo, o
apoio simples direito e esquerdo, o duplo apoio inicial (DAÍ) e final (DAF) durante o
ciclo da marcha, foram medidas temporais também utilizadas.
Para aferição das medidas angulares do quadril realizada no membro inferior
à esquerda e no plano frontal para mensurar o ângulo de abdução foi utilizado o
programa e-rule®, o qual possui réguas que após traçadas pelos devidos pontos
anatômicos fornece o valor angular. Foi utilizado o mesmo ciclo da marcha para
todos os eventos considerados, os quais foram: contato inicial, apoio médio,
desprendimento do pé e desprendimento do pé oposto. Como citado acima os
ângulos foram obtidos mediante o traçado de três retas; a primeira uma diagonal
sobre a região pélvica, tendo como pontos anatômicos as cristas ilíacas ântero
superiores; a segunda traçada sobre o membro inferior, utilizando o trocanter maior
do fêmur e o côndilo lateral do joelho como pontos anatômicos de referência; a
terceira perpendicular à diagonal da pelve, na intersecção desta diagonal com a
reta traçada sobre o membro inferior, observado na FIGURA 4.
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FIG URA 4 - RETAS TRAÇADAS
FONTE: O autor (2014)

Para este estudo os parâmetros mensurados e posteriormente relacionados
aos dados do exame físico, da EOM e as medidas angulares da marcha foram:
comprimento do passo, comprimento da passada, cadência, velocidade e simetria.

3.7 VARIÁVEIS DE ESTUDO

As variáveis de estudo foram o SCFMG, a soma do tônus muscular nos
múscuios glúteos máximo, médio e mínimo, isquiotibiais (grácil, semitendíneo e
semimembranoso) e adutores, a goniometria dos ângulos poplíteo e abdução do
quadril bilateral com velocidade normal e brusca, a manobra de Ducan-Ely e
Thomas, a EOM e as obtidas na análise tridimensional da marcha: cadência,
velocidade, comprimento do passo e da passada, tempo de apoio e balanço, ângulo
de extensão do quadril no contato inicial, duplo apoio inicial, médio apoio,
desprendimento do pé oposto, desprendimento do pé, duplo apoio final.

3.8 INTERVENÇÃO

Todos os participantes foram previamente avaliados e então submetidos ao
tratamento de equoterapia. As sessões foram realizadas sempre pela mesma
Fisioterapeuta especializada, Cleunice Siqueira que propôs atividades semelhantes
para todas as crianças.
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0 tempo de atendimento em cada sessão foi de 30 minutos, realizado em
um cavalo de 165 centímetros, utilizando a andadura do mesmo ao passo, com
manta e estribo em todas as aulas, sendo o último utilizado nos 10 a 15 minutos
finais do atendimento, ocorrendo em pistas de diferentes tamanho e solo, sendo a
pista menor de areia e a maior de grama. Os exercícios no cavalo eram iniciados
em decúbito dorsal, passando a ventral com mobilização do quadril até alcançar a
posição sentada. Em alguns casos dependendo da espasticidade da musculatura
adutora, iniciou-se sentado na posição lateral, passando a sentado de frente e
depois de costas. As posições eram acrescentadas conforme o relaxamento
adquirido. A participação nestes exercícios foi de forma tanto passiva quanto ativa.
O cavalo era conduzido lateralmente, com variação na direção, simetria e cadência.
A maioria dos pacientes apresentava bom controle de tronco e após o relaxamento
da musculatura pôde-se usar o estribo, pois com o apoio dos pés libera-se mais o
quadril. Após conseguir um bom posicionamento e retificação do tronco foram
iniciadas as atividades com argolas, cones e materiais lúdicos, estimulando os
pacientes a alcançar os mesmos, proporcionando desta forma transferência de
peso, rotação do tronco e dissociação de cinturas pélvica e escapular, promovendo
a estimulação visual e a noção espacial. Foram realizadas duas sessões semanais
pelo período de 6 meses. Após o tratamento, os pacientes foram reavaliados sendo
obtida nova análise tridimensional da marcha para comparação dos dados prétratamento.

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As hipóteses utilizadas para que a análise estatística fosse realizada foram:
HO: A equoterapia não modifica o padrão de marcha de crianças com PCD.
H1: Crianças com PCD submetidas a equoterapia apresentam melhora no
padrão de marcha, especialmente referente a mobilidade do quadril.
Os resultados obtidos na análise estatística estão apresentados por médias,
medianas, valores mínimos, valores máximos e desvios padrões para variáveis
quantitativas ou por frequências e percentuais para variáveis qualitativas. Para
avaliação da associação entre duas variáveis quantitativas foi estimado o coeficiente
de correlação de Spearman. A avaliação da associação entre duas variáveis
qualitativas dicotômicas foi feita considerando-se o teste exato de Fisher. Para a
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comparação dos momentos de avaliação antes e depois da intervenção foi usado o
teste não-paramétrico de Wilcoxon para variáveis quantitativas e o teste binomial
para variáveis qualitativas. Os testes não-paramétricos de Mann-Whitney e de
Kruskal-Wallis foram usados para comparar dois ou mais grupos em relação a
variáveis quantitativas. Para todos os testes foi considerado o nível de significância
de 5%. Os dados foram analisados com o programa computacional Statistica v.8.0®.

3.10 ÉTICA EM PESQUISA

O estudo teve inicio após a aprovação pelo Colegiado da Pós Graduação em
Saúde da Criança e Adolescente da UFPR e Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Flumanos do Hospital de Clínicas da UFPR (ANEXO 1 e 2). Foi obtido o
consentimento informado dos pais/responsável para a participação no estudo.

3.11 MONITORIZAÇÃO DA PESQUISA

Os dados coletados foram armazenados em tabelas e posteriormente
submetidos à análise estatística. Durante qualquer momento o sujeito da pesquisa
pôde fazer questionamentos referentes à intervenção. O protocolo utilizado no AEP
colhe detalhadamente dados do exame físico e informações adicionais utilizadas
para caracterizar a amostra como o uso ou não de talas para posicionamento do
pé, realização de cirurgias e do tratamento fisioterapêutico (ANEXO 4).

3.12 FOMENTO PARA PESQUISA

Não houve fomento para realização desta pesquisa
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4 RESULTADOS

4.1 DADOS GERAIS DA AMOSTRA

Participaram do estudo dez crianças com PCD, sendo a média para a idade
na avaliação inicial de 8,2 anos (±2,9), variando de 4,2 a 14,3 e a mediana de 7,4. A
idade de cada criança na primeira avaliação pode ser observada na TABELA 1.
Nesta amostra, nove apresentam Síndrome Piramidal, confirmado pela presença de
espasticidade, hiperreflexia e clônus. Destas, oito foram prematuras ao nascimento e
uma a termo. Apenas uma criança do estudo não apresenta nenhum exame de
imagem. Em relação ao nível funcional nove crianças pertenciam ao nível II antes de
iniciar o tratamento com equoterapia.
Após a intervenção todas as crianças foram classificadas como nível II no
SCFMG (TABELA 1).

TABELA 1 - D A D O SD E ID EN TIFIC A Ç ÃO E C LASSIFIC A Ç Ã O FU NC IO NA L DO S PA C IENTES
A N TE S DA IN TER VEN Ç Ã O
NOM E

IDADE

SE XO

SC FM G

P R E M A TU R ID A D E

LGJ

14

M

III

S

GM

9

M

II

S

JNS

4

M

II

S

GA

7

M

II

S

DG

8

F

II

S

GC

7

M

II

S

LR

7

M

II

S

FM

4

M

II

N

BL

6

M

II

S

NR

12

F

II

NI

NOTA: M= masculino; F= feminino; N= não; S= sim; Nl= não informado; S C FM G = sistema de
classificação da função motora grossa
FONTE: O autor (2014)
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Do

total

da

amostra

nove

realizaram

tratamento

fisioterápico

concomitantemente, estando detalhada a periodicidade das sessões semanais na
TABELA 2.

O tratamento fisioterápico manteve-se o mesmo durante o período do

estudo. A TABELA 2 também apresenta dados obtidos no Protocolo do AEP
referentes ao uso da TBA previamente ao estudo, utilização de órteses suropodálica
rígida ou articulada, a realização de cirurgias e medidas do tônus muscular.
A criança que possuía cirurgias ortopédicas realizou as mesmas antes de
ser incluída no AEP. O procedimento consistiu de alongamento da coluna externa do
pé bilateral e dos músculos isquiotibiais e, tenoplastia ou enxerto de transposição de
tendão.
O escore total atribuído ao tônus muscular e apresentado na TABELA 2
consiste na soma dos escores obtidos na escala de Ashworth para os músculos
glúteos (máximo, médio, mínimo), grácil, semitendíneo, semimembranoso e adutores
da coxa.
O tempo médio do tratamento realizado com equoterapia neste estudo foi de
sete meses (±1,2), variando de 4 a 8 e com mediana de 7,0.

TABELA2 - IN FO R M A Ç Õ E S R E F E R E N T E S AO USO DE TO X IN A B OTULÍNICA DO TIP O A,
Ó R T E S E S SU R O PO D ÁLIC A S, EX PO S IÇ Ã O À C IR U R G IA S O R TO PÉ D IC A S ,
F R EQ U ÊN C IA SEMANAL NA FISIO TER A PIA E ES C O R E TOTAL DO TÔ N U S
M USC ULA R D O S P A C IE N TE S DA A M O STR A
N OM E

TBA

Ó R TES E

C IR Ú R G IC A

FISIO TER A PIA

T Ô N U S M USC ULA R

LGJ

N

S

S

1

14

GM

S

S

N

1

14

JNS

N

N

N

2

7

GA

S

S

N

2

7

DG

N

S

N

2

7

GC

N

N

N

2

12

LR

S

S

N

3

13

FM

S

S

N

5

11

BL

S

S

N

2

11

NR

N

N

N

0

7

NOTA: M= masculino; F= feminino; N= não; S= sim; TBA=Toxina Botulínica do tipo A
FONTE: O autor (2014)
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4.2 EXAME FÍSICO ANTES E APÓS DA EQUOTERAPIA

4.2.1Amplitude de movimento (ADM)

A média da ADM no ângulo poplíteo esquerdo brusco e normal com joelho
contralateral fletido depois foi menor que a do momento antes da intervenção, sendo
as diferenças estatisticamente significativas (TABELAS 3 e 4).

TABELA 3 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E A M P LITU D E DE M O V IM E N T O DO Â N G U LO PO PLÍTEO COM
M O V IM E N T O B R USCO A N TE S E A PÓ S A IN TER VE N Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Poplíteo brusco antes

10

43,5

30

20

70

14,3

Poplíteo brusco depois

10

28,5

30

20

35

6,3

0,018

T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)
TABELA 4 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E A M P LITU D E DE M O V IM E N T O D O Â N G U LO PO PLÍTEO
A N TE S E A PÓ S A IN TER VEN Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Poplíteo antes

10

49,5

50

30

65

11,4

Poplíteo depois

10

37,0

37,5

30

45

4,8

0,012

T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

A média da ADM no ângulo de abdução esquerdo brusca depois com joelho
fletido foi maior que no momento antes da intervenção, sendo as diferenças
estatisticamente significativas (TABELA 5).
TABELA 5 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E A M P LITU D E DE M O V IM E N T O DE A B DU Ç Ã O BRUSCA DO
____________ QU A D RIL A N TE S E A PÓ S A IN TER VE N Ç Ã O _____________________________________
N

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

Abdução brusca antes

VARIÁVEL

10

28,5

27,5

20

40

DP
5,8

Abdução brusca depois

10

35,5

35

20

50

48,0

P*
0,018

T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

A abdução com joelho fletido não apresentou significância estatística, apesar
de a média ter aumentado como mostra a TABELA 6.
TABELA 6 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E A M P LITU D E DE M O V IM E N T O DE A B DU Ç Ã O A N TE S E
A PÓ S A IN TER VEN Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Abdução antes

10

42,0

40

30

60

8,2

Abdução depois

10

43,5

42,5

35

50

5,3

TESTE DE WILCOXON
FONTE: O autor (2014)

0,529
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4.2.2Escala observacional da marcha
Não houve neste estudo diferença estatisticamente significativa entre o
escore total obtido na escala observacional de marcha antes e após o tratamento
com

equoterapia.

A

diferença

estatística

seria

difícil,

pois

seis

pacientes

apresentavam escore máximo ou quase máximo na avaliação inicial. Os outros
quatro aumentaram o escore. A criança que perdeu quatro pontos era a mais nova e
no momento do estudo passava pelo primeiro estirão de crescimento.

O escore

total, é a soma dos escores dos subitens da escala, podendo ser observado na
TABELA 7 o valor referente a cada criança.

TABELA 7 - ESCALA O B SER VA CIO N AL DE M ARCHA A N TE S E A PÓ S A IN TER VEN Ç Ã O
NOM E

EOM A N TES

EOM D EPO IS

LGJ

06

08

GM

14

14

JNS

13

13

GA

09

11

DG

12

13

GC

14

14

LR

13

13

FM

13

09

BL

12

14

NR

14

14

NOTA: EOM= Escala Observacional de Marcha
FONTE: O autor (2014)

4.2.3Análise tridimensional de marcha

a) Análise dos parâmetros lineares do quadril durante a marcha
Não

foi

observada

diferença

estatisticamente

significativa

entre

os

parâmetros lineares antes e após o tratamento.
Observou-se diminuição da média na avaliação pós equoterapia em relação
à anterior nos parâmetros: tempo de balanço, tempo de apoio simples, comprimento
do passo, comprimento da passada, cadência e velocidade (TABELAS 8 a 13).
Porém sem significado estatístico.
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TABELA 8 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O T E M P O DE BALANÇO A N TE S E A PÓ S A IN TER VEN Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Balanço antes

10

24,3%

25,0%

7,0%

37,0%

9,0%

Balanço depois

10

22,0%

22,5%

6,0%

37,0%

10,3%

0,398

T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

TABELA 9 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O T E M P O DE A PO IO SIM P LE S A N TE S E A PÓ S A
IN TER VEN Ç Ã O
N

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

Apoio simples antes

VARIÁVEL

10

25,4%

21,0%

14,0%

62,0%

14,4%

DP

Apoio simples depois
T E S TE DE W ILC O XO N

10

19,2%

20,0%

12,0%

25,0%

4,9%

P*
0,141

FONTE: O autor (2014)

TABELA 10 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O C O M P R IM E N T O DO PASSO A N TE S E A PÓ S A
IN TER VEN Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
Comp. passo antes

10

22,7

21,7

Comp. passo depois

10

21,0

19,3

14,5
5,4

32,5

5,9

34,4

8,1

P*
0,678

NOTA: Comp= comprimento
T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

TABELA 11 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O C O M P R IM E N T O DA PASSADA A N TE S E A PÓ S A
IN TER VE N Ç Ã O
N

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

DP

Comp. passo antes

VARIÁVEL

10

49,2

50,1

35,6

63,4

11,0

Comp. passo
NOTA: Comp= comprimento
T E S TE DE W ILC O XO N

10

45,3

43,5

18,1

70,7

15,3

P*
0,508

FONTE: O autor (2014)

TABELA 12 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E A C A D Ê N C IA A N TE S E A PÓ S A IN TER VEN Ç Ã O
VARIÁVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
Cadência antes

10

138,9

Cadência depois

10

132,0

139,6
120,5

5,6

272,7

73,3

5,1

265,3

74,3

P*
0,093

T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

TABELA 13 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E A VE LO C ID A D E A N TE S E A PÓ S A IN TER VEN Ç Ã O
VARIÁVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Velocidade antes
10
56,2
55,8
2,2
91,8
29,4
Velocidade depois

TESTE DE WILCOXON
FONTE: O autor (2014)

10

51,8

50,0

1,9

104,3

34,9

0,646
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Ocorreu um aumento na média na avaliação pós equoterapia em relação à
anterior nos parâmetros referentes ao tempo de duplo apoio inicial e final, podendo
ser observado nas TABELAS 14 e 15. Porém sem significado estatístico.
A simetria foi o único parâmetro que permaneceu inalterado.

TABELA 14 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O T E M P O DE DUPLO A P O IO INICIAL A N TE S E A PÓ S A
IN TER VE N Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Duplo Apoio Inicial antes
10
27,5%
25,0%
12,0%
50,0%
11,8%
Duplo Apoio Final depois
T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

10

27,7%

24,0%

18,0%

62,0%

13,1%

0,260

TABELA 15 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O T E M P O DE DUPLO A PO IO FINAL A N TE S E A PÓ S A
IN TER VE N Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
p*
Duplo Apoio Final antes

10

25,6%

21,0%

12,0%

50,0%

12,5%

Duplo Apoio Final depois

10

26,2%

24,0%

16,0%

43,0%

9,4%

0,933

T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

b) Análise das variáveis angulares do quadril durante a marcha

Observou-se aumento dos ângulos de extensão do quadril no contato inicial,
desprendimento do pé oposto, médio apoio e de abdução na avaliação pósequoterapia,

em

relação

à avaliação

inicial,

com

diferença

estatisticamente

significativa (TABELAS 16 a 19).

TABELA 16 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E AS M ED ID A S D O Â N G U LO DE EXTEN SÃ O DO Q UADRIL NO
C O N TA TO INICIAL A N TE S E A PÓ S A IN TER VE N Ç Ã O
VARIÁVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Â contato inicial antes
10
11,0
-9,0
17,0
9,3
7,1
Â contato inicial depois
NOTA: A= ângulo
T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

10

11,4

13,5

0,0

23,0

6,7

0,021
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TABELA 17 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O Â N G U LO DE D E S P R E N D IM E N TO DO PÉ O P O S TO
A N TE S E A PÓ S A IN TER VEN Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Â desp. pé oposto antes

10

23,3

23,0

12,0

35,0

5,6

A desp. pé oposto depois

10

25,1

25,0

15,0

39,0

5,9

0,036

NOTA: A= ângulo
T E S TE DE W ILC O XO
FONTE: O autor (2014)

TABELA 18 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O Â N G U LO DE M ÉD IO A PO IO A N TE S E A PÓ S A
IN TER VE N Ç Ã O
VARIÁVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
P*
Â médio apoio antes
10
36,9
36,0
25,0
52,0
8,3
A médio apoio depois

10

40,7

41,0

26,0

54,0

0,047

11,1

NOTA: A= ângulo
T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

TABELA 19 - C O M PA R AÇ Ã O EN TR E O Â N G U LO DE A B DUÇÃO A N TE S E A PÓ S A
IN TER VEN Ç Ã O
VARIAVEL
N
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
DP
Â abdução antes

10

11,0

12,0

5,0

16,0

A abdução depois

10

12,4

13,0

7,0

18,0

3,1
3,5

P*
0,043

NOTA: A= ângulo
T E S TE DE W ILC O XO N
FONTE: O autor (2014)

4.3 CORRELAÇÕES ENTRE AS MEDIDAS ANGULARES DO QUADRIL E A
AMPLITUDE DE MOVIMENTO

Foram relacionados os valores dos ângulos do quadril nos eventos da
marcha com os valores de amplitude de movimento do ângulo poplíteo, de abdução
da coxa e Manobra de Thomas. Houve diferença estatisticamente significativa para a
correlação entre as variáveis apresentadas nas TABELAS 20 a 24.
TABELA 2 0 - C O R R ELA ÇÃ O EN TR E AS M ED ID A S A N G U LA R ES DO Q UADRIL NO C O N TA TO
INICIAL E A A M P LITU D E DE M O V IM E N TO
VA R IÁ VEIS
D IF-A contato inicialx Abdução brusca antes
D IF-A contato inicialx Abdução antes
NOTA: DIF= diferença; A= ângulo
CO R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

N

R

10
10

0,71
0,72

P
0,020
0,020
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TABELA 21 - C O R R ELA ÇÃ O EN TR E A SM ED ID A S A N G U LA R ES DO Q UADRIL NO
D E S P R E N D E M E N T O DO PÉ O P O S T O E A A M P LITU D E DE M O VIM EN TO
VA R IÁ VEIS

N

D IF-A desp. Pé opostox Poplíteo depois
A desp. Pé oposto depois x Abdução depois
D IF-A desp. Pé oposto x Abdução depois
NOTA: Desp= desprendimento; DIF= diferença; A= ângulo
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN

10
10
10

R
0,66
0,66
0,69

P
0,038
0,039
0,027

FONTE: O autor (2014)

TABELA 22 - C O R R ELA ÇÃ O EN TR E A SM ED ID A S A N G U LA R ES DO Q UADRIL NO M ÉD IO
A PO IO E A A M P LITU D E DE M O V IM E N TO
VA R IÁ VEIS
D IF-A médio apoio x Abdução brusca antes
D IF-A médio apoio xTh o m as depois
NOTA: DIF= diferença; A= ângulo
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN

N

R

10
10

P
0,011
0,016

0,76
-0,73

FONTE: O autor (2014)

TABELA 23 - C O R R ELA ÇÃ O EN TR E AS M ED ID A S A N G U LA R ES DO QU A D RIL NO
D E S P R E N D IM E N TO DO PÉ E A A M P LITU D E D E M O V IM E N TO
VA R IÁ VEIS
A desp. Pé depois x Abdução brusca antes
NOTA: Desp= desprendimento; A= ângulo
CO R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN

N
10

R
0,77

P
0,010

FONTE: O autor (2014)

TABELA 24 - C O R R ELA ÇÃ O EN TR E A SM ED ID A S A N G U LA R ES DO Q UADRIL NA A B DUÇÃO
E A A M P LITU D E D E M O VIM EN TO
VA R IÁ VEIS
A abdução antes x

Poplíteo antes

A abdução antes x DIF-Poplíteo
A abdução depois x Poplíteo antes
A abdução depois x DIF-Poplíteo fletido
NOTA: DIF= diferença; A= ângulo
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN

N

R

10

0,67

P
0,034

10
10
10

-0,68
0,75
-0,76

0,029
0,013
0,011

FONTE: O autor (2014)

4.4 ASSOCIAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS DA ANÁLISE DE MARCHA E
AEOM

Quanto maior a diferença no tempo de balanço e no comprimento do passo
maior a diferença no escore total da EOM, com significância estatística. Os valores
do coeficiente de correlação de Spearman das variáveis citadas podem ser
observados nas TABELAS 25 e 26.
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TABELA 2 5 - A SS O C IA Ç Ã O EN TR E T E M P O DE BALANÇO E EOM
VARIÁVEIS
DIF-Balanço x DIF-escore total

N

R

10

0,79

P
0,006

NOTA: DIF= diferença, comp= comprimento
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

TABELA 2 6 - A SS O C IA Ç Ã O EN TR E C O M P R IM E N T O DO PASSO E O ES C O R E TOTAL O BTIDO
NA EOM
VARIÁVEIS
DIF-Comp. Passo x DIF-escore total

N

R

10

P

0,66

0,037

NOTA: DIF= diferença, comp= comprimento
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

4.5 ASSOCIAÇÃO DOS PARÂMETROS LINEARES DA ANÁLISE DA MARCHA E A
AMPLITUDE DE MOVIMENTO

Foi analisada a relação entre o tempo de duplo apoio durante a marcha e a
amplitude de movimento no ângulo poplíteo, de abdução brusca da coxa e com a
Manobra de Thomas sendo observada relação estatisticamente significativa com as
variáveis descritas na TABELA 27.

TABELA 27 - A SS O C IA Ç Ã O DO T E M P O DE DUPLO A P O IO INICIAL E A M P LITU D E
DE M O V IM E N T O
VARIÁVEIS

N

Duplo apoio inicial depois x Poplíteo antes

10

R
-0,66

0,036

Duplo apoio inicial depois x DIF-Poplíteo

10

0,70

0,023

Duplo apoio final antes x Poplíteo antes

10

-0,66

0,038

Duplo apoio inicial depois x Thomas antes

10

-0,63

0,049

DIF-Duplo apoio final x DIF-Abdução brusca da coxa

10

-0,64

0,045

P

NOTA: DIF= diferença;
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

Foi analisada a relação entre o tempo de balanço durante a marcha e a
amplitude de movimento sendo observada relação estatisticamente significativa com
as variáveis descritas na TABELA 28.

58

TABELA 28 - A S S O C IA Ç Ã O DO T E M P O DE BALANÇO E A M P LITU D E DE M O V IM E N TO
VA R IÁ VEIS
Balanço depois x

N
DIF-Abdução da coxa

R

P

10

0,85

Balanço antes x

Duncan- Ely antes

10

-0,70

0,002
0,025

Balanço depois x

DIF-Duncan- Ely

10

0,75

0,012

NOTA: DIF= diferença
CO R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

Foi analisada a relação entre a simetria durante a marcha e a amplitude de
movimento sendo observada relação estatisticamente significativa com as variáveis
descritas na TABELA 29.

TABELA 29 - A S S O C IA Ç Ã O DA SIM E TR IA E A M P LITU D E DE M O V IM E N TO
VA R IÁ VEIS

N

R

P

Simetria antes x Poplíteo brusco depois

10

-0,63

0,049

Simetria antes x DIF-Abdução da coxa

10

0,72

0,019

Simetria depois xTh o m as antes

10

-0,66

0,037

NOTA: DIF= diferença
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

Foi analisada a relação entre a cadência durante a marcha e a amplitude de
movimento sendo observada relação significativa com as variáveis descritas na
TABELA 30.

TABELA 30 - A SS O C IA Ç Ã O DA C A D Ê N C IA E A M P LITU D E DE M O VIM EN TO
VA R IÁ VEIS

N

R

DIF-cadência x DIF-Abdução brusca da coxa

10

0,79

0,007

DIF-cadência x DIF-Abdução

10

0,65

0,044

DIF-cadência x DIF-Duncan- Ely

10

0,75

0,013

P

NOTA: DIF= diferença;
CO R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

Foi analisada a relação entre o comprimento do passo durante a marcha e a
amplitude de movimento sendo observada relação significativa com as variáveis
descritas na TABELA 31.
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TABELA 31 - A SS O C IA Ç Ã O DO C O M P R IM E N T O DO PASSO E A M P LITU D E DE M O V IM E N T O
VA R IÁ VEIS

N

R

Comp. Passo depois x DIF-Duncan- Ely

10

0,81

0,005

DIF-Comp. Passo x DIF-Duncan- Ely

10

0,75

0,013

P

NOTA: DIF= diferença; Comp= comprimento
C O R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

Foi analisada a relação entre o comprimento da passada durante a marcha e
a amplitude de movimento sendo observada relação significativa com as variáveis
descritas na TABELA 32.
TABELA 32 - A SS O C IA Ç Ã O DO C O M P R IM E N T O DA PASSADA E A M P LITU D E DE M O VIM EN TO
VA R IÁ VEIS
DIF-Comp. Passada x

DIF-Duncan- Ely

NOTA: DIF= diferença; comp= comprimento
CO R R ELA ÇÃ O DE SPEARM AN
FONTE: O autor (2014)

N

R

10

0,69

P
0,026
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5 DISCUSSÃO

O presente estudo evidenciou

melhora significativa

na amplitude de

movimento do joelho e abdução da coxa e nos padrões angulares obtidos na análise
de marcha após o tratamento com equoterapia em crianças e adolescentes com
Paralisia Cerebral do tipo Diplégica Espástica (PCDE).
A Paralisia Cerebral é considerada uma das causas mais comuns e graves
de incapacidade motora na infância (KRIGGER, 2006; O’SHEA, 2008). Para este
estudo avaliou-se dez crianças, com nível funcional II e III segundo o GMFCS, com
diplégia

espástica

decorrente

de

leucomalácia

periventricular

causada

principalmente pela prematuridade. A idade média foi de 8 anos, idade considerada
na literatura suficiente para colaboração em avaliação clínica completa e para a
análise da marcha com maior reprodutibilidade (DESLOOVERE et a i, 2007).Know et
al. (2011), avaliaram em estudo similar 32 crianças entre 9 e 12 anos com PCDE.
As Curvas de Desenvolvimento Motor de Rosenbaum et al.(2007) e Hanna
et al. (2009),

avaliando 657 crianças com PC entre 2 e 21 anos de idade,

demonstraram a perda funcional no adulto jovem com PC, com início aos 4 anos e 7
meses para o nível III, 7 anos e 8 meses para o nível IV e 4 anos para o nível V.
Nesses estudos não foram observadas evidências de declínio em crianças com
níveis I e II no SCFMG, diferente do que ocorre nos demais níveis. No presente
estudo quando do início do tratamento, nove crianças e adolescentes foram
classificadas como nível II, no SCFMG, (andam dentro e fora de casa,sobem
escadas com apoio de corrimão e possuem limitações em superfícies irregulares), e
uma criança como nível III. Ao final do tratamento com equoterapia, as crianças que
eram nível II mantiveram essa classificação e, a única criança nível III do estudo,
que andava com auxilio de muletas canadenses, passou a deambular sem apoio,
sendo todas as crianças classificadas como nível II do SCFMG (PALISANO et
al., 1997; MSALL; PARK, 2008). O ganho funcional, e mais ainda, a mudança do
nível III para o II observada nesta criança responde a um dos objetivos mais
importantes no tratamento destas crianças é a melhora de suas funções motoras,
entre elas a marcha (AUTTI-RÀMÕ et a i, 2001; KRIGGER, 2006).
Nas crianças com diplegia espástica vários fatores contribuem para a
diminuição da funcionalidade do movimento e maior consumo de energia. A falta de
mobilidade do quadril e a espasticidade são fatores limitantes para a marcha
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funcional, o que explica a proveniência da amostra, de um ambulatório especializado
na utilização da TBA, com o objetivo de controlar a espasticidade e melhorar a
função motora. Durante o período do estudo nenhuma criança recebeu bloqueios
com a toxina ou alterou sua rotina no que se refere ao uso de órteses. Algumas
crianças (7/10) utilizavam as talas suropodálicas e mantiveram o uso durante o
estudo, sem interferir nos resultados do estudo, já que cada indivíduo é comparado
com ele mesmo. Uma das crianças desta amostra havia sido submetida 8 anos
antes a procedimento cirúrgico ortopédico antes de ser incluída no AEP, não
havendo impedimento na consideração dos seus dados para este estudo.
O modelo que a Organização Mundial da Saúde segue para o tratamento da
PC sugere a combinação apropriada de diferentes intervenções como: médicas,
cirúrgicas, físicas, educacionais ou de outras modalidades técnicas, a fim de
promover a função, prevenir incapacidades secundárias e, principalmente, aumentar
sua capacidade de desenvolvimento (TILTON, 2004). Sendo esta última o principal
objetivo da fisioterapia, promovendo o desenvolvimento em crianças com PC
facilitando a aquisição e o treino de habilidades da vida diária. Para isso são
utilizadas diferentes estratégias, não sendo raro que a mesma criança esteja sendo
submetida ao tratamento no solo, na água e sobre o cavalo (ZONTA et a i, 2012). A
abordagem da fisioterapia segue a linha das equipes multidisciplinares que enfatiza
a incapacidade primária que impede a criança com PC de alcançar seu objetivo
funcional (ROSENBAUM, 2003). Diferentes estudos têm demonstrado o impacto da
fisioterapia em pacientes com PC através da utilização de métodos distintos e da
exposição a diferentes intensidades de terapia (MAYO, 1991; BOWER; MCLELLAN,
1992;

BOWER et al.,

1996; GAGLIARDI et al., 2008).Todas as crianças e

adolescentes considerados neste estudo estavam

em tratamento regular de

fisioterapia motora quando foram convidados a participar neste estudo. A fisioterapia
geralmente é parte do tratamento na PCDE, mas a quantidade de sessões é variável
para cada criança, dependendo do serviço onde é realizado, motivo que levou ao
não controle desta variável e à opção de manter, sem alteração, o tratamento que
vinha sendo realizado previamente.
A equoterapia é um dos métodos de tratamento complementar utilizado na
reabilitação de crianças com PCDE, pois oferece oportunidade para treino do
equilíbrio, coordenação, controle da espasticidade e controle postural, melhorando a
função motora grossa e a marcha (STERBA, 2007).

Durante a sessão de
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equoterapia a andadura do cavalo ao passo apresenta semelhanças com a marcha
humana em relação à sequência de perdas e retomadas de equilíbrio, movimento
tridimensional e à dissociação de cinturas pélvica e escapular (MEDEIROS; DIAS,
2002). Este tratamento, caracterizado por uma variedade de estímulos motores,
sensitivos e psicossociais tem como enfoque principal a estabilidade do tronco,
correção da postura e ganho de mobilidade pélvica, visando melhora na marcha e
no equilíbrio (KNOW, 2011). No estudo de Kwon et al. (2011) foram avaliadas 32
crianças com PCDE que realizaram equoterapia duas vezes por semana durante 30
minutos por oito semanas consecutivas. Os autores observaram através da análise
cinemática da marcha e do exame físico, instrumentos também utilizados neste
trabalho, que o movimento tridimensional do cavalo associado com a fisioterapia
convencional melhora o padrão da marcha e o equilíbrio nestas crianças.
O movimento que ocorre no quadril de crianças com PC durante uma sessão
de equoterapia, em resposta à marcha do cavalo, tem sido descrito por assemelharse ao movimento do quadril na marcha humana normal (BERTOTI, 1988; SPINK,
1993; POTTER et al., 1994; MACPHAIL et al., 1998). A postura da criança sentada
sobre o cavalo é de abdução, o que proporciona, especialmente naquelas com
diplegia espástica, a manutenção da amplitude, alongamento e relaxamento da
musculatura adutora durante o treino. Os terapeutas que trabalham com este
método referem melhora imediata na postura e relaxamento, o que pôde ser
mensurado no estudo de Manikowska etal. (2013) no qual foram avaliadas 16
crianças com PC antes e imediatamente após uma sessão de equoterapia, sendo
observadas

alterações estatisticamente

significativas

nos

parâmetros espaço-

temporais da marcha destas crianças. Estes ganhos relatados são considerados
pelos profissionais ao encaminhar os pacientes para este tratamento. A avaliação do
efeito da equoterapia na marcha de crianças com PCDE é importante para confirmar
a impressão clínica dos terapeutas e para fundamentar a indicação deste
tratamento. A avaliação dos resultados em reabilitação deve ser realizada através de
instrumentos válidos e confiáveis, pois ela é a base para o planejamento do
tratamento. A decisão de manter, mudar ou implementar novas técnicas e recursos
ao tratamento também

deve se apoiar em avaliações que possam

mostrar

evidências da eficácia dos mesmos e identificar nos pacientes seus pontos de maior
e menor dificuldade (KEMBHAVI et al. 2002; BRENNEMAN, 2002).Neste contexto, a
análise da marcha vem contribuindo para auxiliar esses profissionais em uma
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tomada de decisão mais adequada e, consequentemente, no refinamento da
indicação do melhor tratamento funcional destinado a cada indivíduo.
Para avaliar o impacto da equoterapia na marcha foi considerada neste
estudo a amplitude de movimento, considerando o ângulo de abdução da coxa e o
ângulo poplíteo, o padrão da marcha segundo a avaliação pela EOM e os
parâmetros lineares e angulares da avaliação tridimensional da marcha, antes e
após a intervenção com equoterapia, sendo os pacientes seus próprios controles.
Da mesma forma, no estudo realizado por Casady e Nichols-Larsen (2004), os 11
pacientes com PC submetidos ao tratamento com equoterapia foram avaliados em
diferentes momentos sendo também seus próprios controles. O tempo de tratamento
foi de 10 semanas e a avaliação constituída de PEDI e GMFM.
Diferentes instrumentos têm sido utilizados na análise da marcha em
crianças com PC. Manikowska et al. (2013) avaliaram os parâmetros espaçotemporais

básicos

da marcha através

de

um

dispositivo

com

acelerômetro

tridimensional em 16 crianças com PC. Kwon et al. (2011) mensuraram os
parâmetros espaço-temporais e cinemáticos da marcha em 32 crianças com PC
através de um Sistema de Análise do Movimento (Vicon 612).Segundo Locatelli e
Romero (2008), a melhora da marcha está associada à adequação do tônus
muscular, à postura adequada e ao automatismo de controle postural e de
movimento.
Houve no presente estudo diferença significativa nos valores da amplitude de
movimento do ângulo poplíteo e de abdução da coxa após o tratamento com a
equoterapia. Esses ângulos são fundamentais para que ocorra uma transferência de
peso adequada durante a marcha. Essas mudanças seriam esperadas quando do
tratamento com equoterapia, devido à posição da criança no cavalo e ao movimento
tridimensional que proporciona, mas não encontramos outros estudos que tenham
mostrado diferenças nestes ângulos ou evidências clínicas desta melhora.
Para uma marcha eficiente é fundamental que a amplitude de movimento seja
adequada motivo pelo qual a mensuração da ADM foi incluída no protocolo desse
estudo. Bell et al. (2002) relatam um declínio da função da marcha em crianças com
diplegia espástica ao longo do tempo, isto inclui a redução da amplitude de
movimento no plano sagital.Pode-se inferir que o ganho proporcionado pela
equoterapia na amplitude de movimento pôde contribuir para melhora da função
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durante as atividades de vida diária, que necessitam de uma amplitude adequada
para serem realizadas com qualidade.
Neste estudo a EOM foi utilizada como parte do exame físico. Analisando os
resultados observamos que, embora sem apresentar diferenças significativas,
ocorreu melhora no escore de quatro crianças, manutenção em cinco que já
apresentavam a pontuação máxima na avaliação inicial e piora em uma após o
tratamento, a qual era a criança de menor idade e que no período do estudo
passava pelo primeiro estirão de crescimento. O que pode ser considerado como
resultado positivo.
O presente estudo não evidenciou diferença estatisticamente significativa
nos parâmetros lineares obtidos na análise de marcha após o tratamento com
equoterapia, havendo uma diminuição na média em relação ao tempo de balanço,
apoio simples, comprimento do passo e da passada, cadência e velocidade, e um
aumento na média em relação ao duplo apoio final e inicial. Outros estudos que
avaliaram o impacto da equoterapia também não observaram mudanças nos
parâmetros lineares após a intervenção (MCGEE; REESE (2009), MANIKOWSKA et
al., 2013).
No presente estudo, apesar de não haver diferença significativa, observouse aumento na velocidade. Já os estudos de Manikowska et al. (2013) e McGee e
Reese (2009) puderam mostrar aumento significativo da velocidade da marcha.
McGee e Reese (2009) avaliaram os parâmetros lineares da marcha de nove
crianças, antes e após uma sessão de equoterapia e Manikowska et al. (2013) os
parâmetros espaço-temporais de dezesseis crianças, antes e imediatamente após a
sessão de equoterapia. A velocidade da marcha pode ser considerada como um
parâmetro fundamental na habilidade da locomoção; a evolução da marcha
apresenta-se como habilidade para controlar diferentes velocidades durante a
caminhada (TOOD et al., 1989). Segundo Gannotti et al.(2008), a velocidade é a
medida mais direta da capacidade da marcha,

uma velocidade de marcha

normalizada significa que o comprimento do passo está adequado, e a cadência
esta relacionada com o comprimento do passo, pois é o número de passos num
determinado intervalo de tempo. No presente estudo observa-se que os parâmetros
acima mencionados acompanharam a velocidade, tendo uma diminuição na média.
Sabendo que a velocidade

da

marcha

nas

crianças

com

PC

relaciona-se

estreitamente com a qualidade dos movimentos dos membros inferiores durante a
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locomoção (DROUIM et al., 1996), pode-se inferir que apesar de não haver melhora
significativa, houve uma melhora no padrão de marcha das crianças deste estudo.
Foi observada

neste estudo diferença

nos parâmetros angulares de

extensão do quadril em diferentes eventos da marcha após o tratamento com
equoterapia. Apesar desse aumento nos parâmetros angulares do quadril ter sido
observado, as crianças do estudo mantiveram a fase de apoio aumentada, e
diminuição da média do tempo de balanço, o que, segundo 0 ’Byrne; Jenkison;
O’Brien (1998) reflete a alta instabilidade da marcha nas crianças com PC.
A extensão limitada do quadril em crianças com PC pode alterar os
alinhamentos da pelve e da coxa, podendo ocorrer três desvios posturais: a
inclinação anterior do tronco, o aumento da lordose lombar e a flexão do joelho do
membro inferior apoiado (PERRY, 2005b). O fato do ângulo de extensão do quadril
ter aumentado no evento de médio apoio no presente estudo, representa uma
melhora, pois no médio apoio, a articulação do quadril aproxima-se da máxima
extensão e projeta-se verticalmente sobre a porção média do pé, visualizada no
plano sagital; o tronco atinge sua maior altura e desloca-se lateralmente sobre o
membro inferior do apoio (RAMALHO JUNIOR; MACHADO NETO; GABRIELI,
2003). Pode ser feita uma correlação utilizando a extensão do quadril com um
evento da marcha, quando ocorre a melhora da extensão ocorre também um melhor
desprendimento do pé oposto. Os deslocamentos angulares presentes na marcha
humana normal promovem a sincronia entre as articulações dos membros inferiores
durante a fase de apoio e balanço (INMAN; RALSTON; TODD, 1998). Segundo
Perry (2005a), para promover as funções necessárias para caminhar, cada passada
envolve uma constante mudança no alinhamento entre o corpo e o pé de suporte
durante o apoio e avanço seletivo dos segmentos do membro no balanço, resultando
em uma série de padrões de movimento realizados pelo quadril, joelho e tornozelo,
os quais necessitam de uma amplitude de movimento adequada para que a marcha
seja eficaz. Ainda segundo Perry (2005a), a combinação da extensão do joelho com
o avanço da coxa durante o balanço médio adiciona o peso tibial à massa do
membro que está anterior ao eixo do membro de apoio, sendo devido a essa
mudança no alinhamento do membro que está em balanço que a força propulsora é
mantida. A extensão ativa do joelho no balanço terminal completa a contribuição do
membro de balanço para a propulsão.
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Não houve relação do ângulo de abdução do quadril na análise de marcha
com a amplitude de movimento de abdução da coxa. Talvez esse resultado se deva
ao fato da análise de marcha ser realizada de forma ativa, durante o movimento,
recebendo influência ativa da espasticidade e não tendo a velocidade controlada,
enquanto a amplitude de movimento é uma avaliação passiva e controlada durante o
exame clínico.
Neste estudo houve associação entre as variáveis quantitativas da análise de
marcha, diferença do após menos o antes do balanço e comprimento do passo com
o escore total da EOM, sendo que quanto maior foi o tempo de balanço e o
comprimento do passo melhor foi padrão da marcha. Nos demais parâmetros
lineares também avaliados neste trabalho não houve correlação significativa. No
estudo de Zonta (2009), não foi observada a relação entre os escores da escala e os
parâmetros lineares. A autora citada comenta que a EOM avalia a qualidade da
marcha segmentando aspectos específicos, como, por exemplo, a postura do joelho,
mas não quantifica eventos como a transferência de peso, o que poderia estar
relacionado à falta de associação com os parâmetros lineares e a simetria. Esta
autora ressalta que embora a EOM não tenha apresentado relações com os outros
parâmetros funcionais avaliados, percebe-se que na prática clínica diária é o único
recurso para uma avaliação dinâmica da marcha e sua documentação, já que
oferece uma pontuação que pode ser comparada às anteriores e subsequentes. O
baixo custo e o fato de ser de fácil realização também são fatores de escolha da
EOM como um medidor importante da avaliação clínica do paciente, sendo a mais
utilizada na prática dos serviços de saúde (AMÂNCIO 20--), assim como o fato de
que seus dados, juntamente com os demais obtidos nas diversas avaliações,
proporciona uma visão global do paciente. A EOM é um instrumento de avaliação
examinador dependente e, por isso, neste estudo a mesma examinadora fez a
escala antes e depois.
O tempo de duplo apoio inicial, tempo de balanço, simetria, cadência,
comprimento do passo e da passada estiveram associados aos valores dos ângulos
da amplitude de movimento. As fases da marcha são subdivididas em eventos e
cada um destes possui uma função, sendo fundamental que a amplitude de
movimento dos membros inferiores, principalmente nas articulações do joelho e do
quadril, estejam o mais preservadas possível para que ocorra a transferência de
peso de maneira eficaz.
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A espasticidade está altamente relacionada à disfunção nas crianças com
PC, tanto por dificultar diretamente o movimento voluntário quanto por limitar a
amplitude de movimento, este último tendo papel fundamental na velocidade e na
cadência.
Os padrões angulares dos músculos da extremidade inferior são muito
estáveis em uma relativa mudança de velocidade, contudo em velocidade muito alta
ocorre uma relação diretamente proporcional com a amplitude da resposta muscular.
Os padrões angulares parecem mais estáveis que os musculares, mas também
sofrem influencia do aumento excessivo da velocidade elevando seus valores
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003). Neste estudo apesar de ter havido uma
melhora na velocidade da marcha esta continuou baixa, assim como a amplitude de
movimento reduzida em membros inferiores, corroborando com os achados dos
autores citados.
Segundo Kwon et a/.(2011), a maioria dos problemas na marcha resulta na
diminuição do comprimento da passada e o aumento da cadência surge como uma
compensação comum para a manutenção da velocidade. Além disso, o aumento da
cadência é o modo dominante para aumentar a velocidade em crianças com PCDE.
Na marcha normal, a velocidade aumenta com a idade em função do crescimento do
membro inferior e o consequente aumento do tamanho do passo, já a cadência
decresce rapidamente com o aumento no tempo de duração do ciclo (ADAMS;
PERRY, 1992). Talvez isso se deva ao fato de que, nas crianças com PC a
estratégia para o aumento da velocidade da marcha difere da criança típica. As
primeiras aumentam sua cadência ao invés do tamanho da passada, compensando
assim sua falta de estabilidade (BRIL; BRENIÉRE, 1992).
Este estudo mostrou que as diferentes formas de avaliação utilizadas, apesar
de suas limitações, são eficazes para mensurar mudanças ocorridas na amplitude
de movimento e na marcha de crianças com PC em tratamento com equoterapia. No
exame clínico os movimentos são avaliados com velocidade e força padronizadas,
em contraste com análise de marcha. A falta de uma associação significativa entre o
exame clínico e os dados fornecidos na análise de marcha, não indicam que um
método é superior a outro. Desloovere et al. (2007) em seu estudo cita que a análise
de marcha normalmente é combinada com exame clínico.
Na avaliação da marcha deste estudo foi possível observar uma mudança
positiva no padrão da marcha das crianças após a intervenção com equoterapia,

68

considerando os parâmetros angulares. Por outro lado, a falta de associação com os
parâmetros lineares ou entre os dados do exame físico e os parâmetros lineares e
angulares pode estar relacionada ao método de captura utilizado. O ideal teria sido a
utilização de um laboratório de análise tridimensional da marcha, mas infelizmente
estes ainda não são comuns nos serviços de saúde, consequência do alto custo e
da carência de profissionais treinados na interpretação dos dados fornecidos por
estes sistemas.
Uma dificuldade durante o estudo esta relacionada à quantidade de trabalhos
científicos disponíveis que verificam a melhora na marcha de crianças com PC após
a intervenção com equoterapia. Existem trabalhos que avaliam a função motora
grossa em crianças com PC como os de (CHEN; TAM; TSENG, 2012), (SMITH;
WHALEN, 2012), (KAMMANN et a i, 2001), (DRNACH; KREGER; OBRIEN, 2010),
outros que avaliam a qualidade de vida nessas crianças (DAVIS et al., 2009). E
poucos que avaliam os efeitos da marcha, principalmente em crianças com PC.
Chae; Kim (2014) e Kim; Yong; Lee (2014) mostra os efeitos da equoterapia na
marcha de idosos.
Este

estudo

pôde

observar

mudanças

significativas

nos

parâmetros

angulares, mas não conseguiu relacionar estes ganhos a funções específicas do dia
a dia, nem com a força muscular, que é um componente importante no controle
normal do movimento (DAMIANO; ABEL, 2001). Talvez uma análise com escalas
funcionais que avaliam a performance motora, como a PEDI (HALEYef al., 1991;
HALEYef al., 2000) ou que avaliam a independência nas atividades de vida diária,
como a MIF (HEINEMANN; WRIGHT; HAMILTON, 1994), pudesse ter mostrado
melhora em itens específicos como para as transferências, e a relação com o ganho
na amplitude de movimento. Esta pode ser considerada uma limitação deste estudo,
sendo que os ganhos funcionais e a independência nas atividades e na participação
social são resultados extremamente importantes nestas crianças. A amostra
pequena e o intervalo entre a primeira avaliação e o início do tratamento com
equoterapia, devido ao calendário da Sociedade Hípica Paranaense, são também
limitações, e pontos a serem controlados em estudos futuros.
A evidência de melhora nos ângulos de extensão e abdução do quadril
durante a marcha e a melhora na amplitude de movimento do quadril e joelho são
resultados extremamente importantes que puderam ser mensurados objetivamente
com a análise proposta. Os resultados deste estudo implicam na maior segurança
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dos terapeutas em indicar a equoterapia para melhora da postura e mobilidade do
quadril e consequentemente da marcha de crianças com PCDE.
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6 CONCLUSÃO

Após a intervenção com equoterapia nas crianças e adolescentes com PCDE
desta amostra observou-se melhora nos parâmetros angulares obtidos durante a
marcha.

a. Houve melhora na amplitude de movimento dos ângulos poplíteo e de
abdução da coxa dos membros inferiores após o tratamento. Não houve
mudança significativa nos dados obtidos na EOM;
b. Houve mudanças positivas nos parâmetros angulares da análise de
marcha após o tratamento com equoterapia; essas mudanças não
ocorreram nos parâmetros lineares;
c. Foi observado aumento do ângulo de extensão do quadril nos eventos da
marcha após o tratamento;
d. Houve associação positiva entre a amplitude de movimento, a EOM e os
parâmetros da análise tridimensional da marcha após o tratamento com a
equoterapia.
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Ministério da Educacão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Sistema de Bancos de Pesquisa

ANEXO 1 - NÚMERO DA PESQUISA

LUCIA HELENA COUTINHO DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

40101088 Pediatria

Pesquisa

07/04/2006

31/06/2003

LUCIA HELENA COUTINHO DOS SANTOS
Projeto Novo

40

07/04/2006

O EFEITO DA EQUOTERAPIA NO QUADRIL FIXO NA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL

ESTA PESQUISA TEM POR OBJETIVO AVALIAR O EFEITO DA EQUOTERAPIA NA
DISSOCIAÇÃO DE CINTURAS NA MARCHA DE 13 CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
NA FAIXA ETARIA DE 5 A 13 ANOS QUE APRESENTAM QUADRIL FIXO EMOSTRAR A
IMPORTÂNCIA DE UM LABORATORIO DE MARCHA PARA OBTENSÃO DE UM
DIAGNOSTICO E POSTERIOR TRTAMENTO MAIS PRECISO

LARISSA BITAR NEVES
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(Departamento e£e (Pediatria
Çentro de íT\reu ropecfíatria - O E 5V252*

HOSPITAL DE CLÍNICAS
universidade federal d o para na

Riia: FlorianoEsseníelder, 81-AltodaGlória- 80060-270- Curitiba- PR-

Fone:(041) 264-9101 - 360-1800 - Ramal: 6598 - E-mail: pgradpedii.hc.ufpr.br
T E R M O D E C O N S E N T IM E N T O L I V R E E E S C L A R E C ID O

TITULO DO PROJETO: O Efeito d a E q u o te ra p ia no q u a d ril lixo de c ria n ç a s com P aralisia
C erebral
INVESTIGADOR: L ucia H elena C o u tinho d o s S a n to s
LOCAL DA PESQUISA: C entro de N eu ro p ed iatria do H ospital de C línicas
ENDEREÇO: R u a Floriano E sse n fe ld e r,S l, Alto d a G lória C u ritib a PR F o n e /F a x (41)
32649101
E ste do cu m en to é referen te a u m projeto de p e sq u isa , o q u a l s e u filho e s tá convidado a
p a rticip a r, p o rta n to , você deve ler a te n ta m e n te e s ta p ro p o sta . S eu filho a p re s e n ta u m a
d o e n ç a que provoca dificuldade p a r a realizar a lg u n s m ovim entos.
(a) A finalidade é identificar os benefícios do tra ta m e n to com e q u o te ra p ia n a m elh o ra
dom ovim ento do q u a d ril d u ra n te a m a rc h a de c ria n ç a s com lesão encefálica.
(b) A seleção de p a rtic ip a n te s in clu íd o s no e stu d o são c ria n ç a s com lesão encefálica
com q u a d ril fixo e c ria n ç a s n o rm a is q u e são d e a m b u la d o re s c o m u n itá ria s, n a faixa
e tá ria de 5 a 13 an o s, e serão excluídos c ria n ç a s com lesão en cefálica que não
a p re s e n ta m d e am b u lação c o m u n itá ria n e m q u a d ril fixo.
(c) A a n á lise do m ovim ento s e rá a tra v é s de film agem d a m a rc h a de s e u filho com
m arc aç ã o de d e te rm in a d o s p o n to se m a rtic u la ç õ e s do corpo; utilizan d o m a rc a d o re s
de superfície adesivos, feito com p ap el b ran c o em fo rm a esférica, de fácil re tira d a . O
filme re g is tra a m a rc h a d a c ria n ç a com v ista a n terio r, p o ste rio r e lateral. E ste s d a d o s
obtid o s no filme serão a n e x ad o s ao p ro g ra m a de c o m p u ta d o r que realiza a a n á lise do
m ovim ento, tra n sfo rm a n d o a im agem em tra ç a d o s gráficos. O p a c ie n te deve e s ta r
sob c o n s ta n te a te n d im e n to d a e q u o te ra p ia realizando d u a s s e ssõ e s se m a n a is. Não h á
risc o s p a r a s e u filho em p a rtic ip a r d e ste estu d o . O s re s u lta d o s e sp e ra d o s no
tra ta m e n to , n e m sem p re são alcan çad o s.
(d) S u a p a rticip ação é v o lu n tá ria podendo re tira r s e u c o n sen tim e n to a q u a lq u e r
m om ento, sem q u e e s s a decisão lhe c a u se co n stran g im en to .
(e) Você n ão te r á n e n h u m c u sto p e la s u a p a rticip a çã o n e s s a p e sq u isa .
(í) Você n ã o re c e b e rá n e n h u m valor em d inheiro p e la s u a particip ação .
(g) As in form ações co le tad a s do s e u filho n e ste e stu d o re sp e ita m os critério s d a é tic a em
p e sq u isa . S e rá m a n tid o s sigilo com s u b s titu iç ã o de nom e p o r código. As im ag en s d a
c a b e ç a d a c ria n ç a serão p ro te g id as com ta r ja n o s olhos. A im agem d a c ria n ç a não
s e rã u tiliz a d a n a s fa se s in te rm e d iá ria e final d a p e sq u isa . O s d a d o s coletados
podem se r u tilizad o s além do g ru p o de p e s q u is a por m em b ro s do com itê de ética, de
o u tra fo rm a serão m a n tid o s em c a rá te r confidencial, podendo se r re g istra d o s em
p u b lic a çõ e s científicas. Você tem direito a verificar os re s u lta d o s obtidos n e ste
e stu d o com a p a rticip a çã o de s e u filho.
(h) Inform ações re fe re n te s ao tra b a lh o desenvolvido devem s e r dirig id as ao p e sq u isa d o r
resp o n sáv el, D ra. L úcia C o u tinho d o s S a n to s, fone - 32 6 4 -9 1 0 1 .
Eu, ______________________________________________, li o texto a c im a e concordo com a s
p ro p o sta s. Recebi explicações sa tisfa tó ria s a to d o s os m e u s q u e stio n a m e n to s so b re a
p a rticip ação do m eu filho n e s te estu d o . E u e s to u ciente que p o sso d e sistir de p a rtic ip a r se
a ssim desejar. R eceberei u m a cópia a s s in a d a e d a ta d a d e ste d ocum ento. Aceito a
p a rticip ação do m e u filho n e s te e stu d o científico.
C u r itib a ,

R esponsável p /
Paciente

d e ___________ de 2006.

R esponsável p /
P e sq u isa

T e s te m u n h a
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ANEXO 3 - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA GROSSA

HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL D O PARANA

‘D epartam ento die (pediatria
Centro de ffieuropediatria - Ç E M E jp

Rua: FlorianoEssenlelder, 81-AltodaGlória-1 >060-270-Curitiba-PR-

Fone:(041) 264-9101 - 360-1800 - Ramal: 6598 ■E-mail: pgTadped@hc.ufpr.br
SIST EM A DE C L A SSIF IC A Ç Ã O DA FUNCAO MOTORA G R O S S A (G M FC S)
Palisano et nt. 1997
F unção moto r a grossa esperada

N ív e l

Anda

I

A ntes do 2” aniversário

sem

restrições;
lim itações
em
habilidades
motoras
mais
avançadas

2" a 4' ano

4’ a 6° ano

6” a 12“ ano

A ntes do 2“ an iversário

Anda
sem
a ce ssó rio s;
lim itações
na
deam bulação
fora de ca sa e
na comunidade

2“ a 4" ano

4“ a 6° ano

6° a 12" anu

Ill
Anda
com
a ce ssó rio s;
lim itações
na
deam bulação
fora de ca sa e
na comunidade

A ntes do 2“ aniversário

2“ a 4" ano

4‘ » í * ano

í * a 12“ ano

Antes do 2° aniversário

IV
Mobilidade
independente
com limitações;
as crian ças são
transportadas
ou
usam
cadeiras fora de
ca sa
e
na
comunidade

2* a 4° ano

4“ a 6° ano

6* a 12" ano

V

'

Mobilidade
independente
está
gravemente
(imitada
ainda
com o u so de
tecnologia
assistida

Antes do 2" aniversário

2* a 12* anu

M ovim en tam -se co n seg u in d o por-se sentadas e sain d o d esta posição. S entam -se n o ch ão com
am bas as m ãos livres para m anipular objetos. E ngatinham , lev an tam -se e trocam p assos apoiados
em m ó v eis. Andam en tre 18 m eses a 2 a n o s sem necessidade de nenhum acessó rio para a
____________________________________________________________________
m obilidade.
S etttam -se com as d u as m ão s iivres e m anipulam o b jeto s. Sentam -sc e lev an tam -se sem assistência.
A ndam sem a n ec essid ad e d e acessórios._____________________________________________________
C onseguem sentar-se na cadeira e sair dela sem necessidade d e suporte da m ão. M o vim entam -se da
porta ate a cadeira sem necessidade de o b jeto s para suporte. C am inham d en tro e fora d e casa,
sobem escadas. C om eçam a correr e a pular.
A ndam d entro c fo ra d e casa e sobem escad as sem lim itações. C onseguem realizar habilidades
m m oras g ro sseiras com o co rrer e pular, po rém sem velocidade, eriirilibrio e co o rd en a rão reduzida.
M antém -se sentados n o chão. m as n ecessitam u sar as m ãos para apoio e m elh o r equilíbrio.
Rastejam com apoio na barriga, m ãos e jo e lh o s . L evantam -se e trocam p asso s ap oiados nos
m
ó
v
e
i s
. __________________________________________________________
Sentam -sc mas têm dificu ld ad e n o eq u ilíb rio q u an d o as duas m ãos estão livres para m anipular
objetos. M ovim entos para colocar-se sentada e s a ir desta posição são realizados sem auxilio de
adultos. Levam am -sc cm superfície firm e. Engatinham com p ad rão reciproco, os m étodos
preferidos d e m obilidade são tro car passos apo iad o s nos m óveis c a n d a r com uso d e acessórios.
S em am -se na cad eira com am bas as m ãos livres para m an ip u lar objetos M ovim entam -se pelo c h ã o
para le v an tar e sen ta r n a cadeira, m as geralm ente necessitam um a superfície firm e para apoiar seus
braços. A ndain sem au x ílio de acessórios d en tro de casa e conseguem ca m in h ar curtas distâncias
fora de casa. Sobem escad as segurando o corrim ão, m as são in cap azes d e co rrer ou pular.
A ndam d entro e Ibra de casa. sobem escadas com apoio de corrim ão com lim itaçõ es quando em
superfícies irregulares c in clin ad as c ao andar em m ultidões o u espaços confinados. A s crianças
conseguem n o m áx im o realizar habilidades g ro sseiras, com o saltar e pular.
F icam sentados n o chão com ap oio tias costas. Rolara e arrastam -se para trás de barriga.
M antém -se sentadas n o ch ã o cm W e necessitam assistência para por-se sentadas. C o m o form as de
m obilidade rastejam de barrig a ou engatinham (freqüentem ente sem m ovim entos recíprocos de
pernas). Podem co n seg u ir lev an tar apoiando-se num a superfície firm e c c m /a r curtas distâncias.
Podem andar com au x ilio dc acessórios curtas distâncias dentro de casa. com au x ilio d c adultos
p ara g u iá-los c fa /c r m anobras.
_ .
S entam -se cm cad eiras regulares, m as podem n ecessitar de suporte pélvico ou em tronco para
m axim izar a função m anual. C onseguem m ovim entar-se para sentar-se e sair desta p o sição usando
u m a superfície firm e p ara ap o iar seus braços. A ndam com au x ílio d e acessórios em superfícies
planas e sobem escadas com au x ilio de adultos. S ão freqüentem ente transportadas (carregadas p o r
o u tra pessoa) quando se m ovim entam c m longas distâncias ou fora d c easa em terrenos irregulares.
.
.
o . j .
_____________^.1-im .ic
u v í l i / v rio n o A eeÂ n A C Pjx/trtm c u r t i r neorirtrit
A. nda
di entro
e fo
ra de casa em ...superfícies
planas coni oau
x ílio de acessórios. Podem su b ir escadas
segurando o corrim ão. D ependendo da função de m em bros superiores, podem im pelir a cadeira de
rodas m anualm ente ou serem transportadas (carregadas p o r o utra pessoa) quando se m ovim entam
em longas distâncias ou fora de casa em terrenos irregulares.
Lactentes tem controle de cabeça, m as necessitam de a p o io para sentar-se. Podem rolar para prono
e supino.

Ficam sentados no c itio qu an d o assim posicionados, nias são incapazes d c m anter-se alinhados e
equilibrados sem ap o io d as m ãos. R equerem freqüentem ente adaptações para sen tar-se e levantar.
Conseguem m obilizar-se em curtas distâncias (dentro da sala) rolando, rastejando sob a barriga, ou
engatinhando sem m ov im en to reciproco d as pernas.
Ficam sentadas na cadeira, mas necessitam d e adaptações para o controle de tro n co e para
m axim izar a função m anual. C onseguem m ovim entar-se para sentar-se e sair d esta posição com
auxílio de um adulto o u cm superfícies fín n es para apoiar seus braços. Podem n o m áx im o andar
curtas distâncias com andador e supervisão d e adulto, mas com dificuldade para fazer m anobras e
m anter u equ ilíb rio em superfícies irregulares. A s crianças são transportadas na com unidade.
Podem conseguir independência usando cadeiras dc rodas potentes.
A criança pode m anter o s n íveis de função adquiridos antes dós 6 anos de idade ou confiar na
m obilidade assistida em casa. na esco la e na com unidade. Podem conseguir independência usando
cadeiras de rodas potentes.
Têm lim itação n o controle d o m ovim ento voluntário. L actentes são incapazes d e m anter a cabeça e
tronco antigravidade q uando em prono ou sentados. N ecessitam assistência para rolar.
Tem controle do m ovim ento v o luntário c habilidade de m anter a cabeça c o tronco am igravidade
m uito restritos. Todas as áreas da função m otora estão lim itadas. Lim itações funcionais no senlarse e levantar-se não são totalm ente com pensadas pelo uso d e equipam entos adaptativos e
tecnologia assistida. As crian ças não tem m obilidade independente e são transportadas. A lgum as
conseguem independência usando cadeiras de rodas elétricas com adaptações.

& C ^ M a » . W t a t » » * « « i i » . l i « Med Child Neuv.i W ÍP rS M H -ÍM porlúdaH . C M M > d « S w s 2001
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ANEXO 4 - PROTOCOLO PRIMEIRA CONSULTA AEP
HOSPITAL DE CLÍNICAS
universidade federal d o para na

(Departamento e£e (Pediatria
(jentro de íbTeuropediatria - O E 5V252*

Riia: FlorianoEsseníelder, 81-AltodaGlória- 80060-270- Curitiba- PR-

Fone:(041) 264-9101 - 360-1800 - Ramal: 6598 - E-mail: pgradpedii.hc.ufpr.br

A M B U LA TÓ R IO DE ESPA STICIDA DE EM PEDIATRIA (AEP)
PRIM EIRA CO NSU LTA
DATA:
/
/
NOME: ..........
.......................................................................... RG-HC:.....................
Data de N asc.:
Idade:.................... Sexo:...............Escolaridade:............... Raça:
Endereço: ......
Telefone: ( ) .........................................................................................................
Mãe: ...................................................................................................... Profissão:
Pai: ........................................................................................................ Profissão:
QP: ....................................................................................................................
HM A: ......................................................................................................................
Dor nas atividades diárias:....................................................................................
Dor na fisioterapia:................................................................................................
-O .
AGO:
HMF
HMP: ..................
D?y[ fixou olhar:
, sorriso social:
, sustentou a cabeça:
, pegou objetos:
mãos juntas:
, rolou:
, sentou c/ apoio:
, sentou s/ apoio:
, andou s apoio:
, balbuciou:
engatinhou:
, andou c/ apoio:
palavras:
, frases:
, partes do corpo:
, cores:
controle de esfíncteres:
, escola:
, série:
-

MEDICAÇÕES: ..........................................................................
REABILITAÇÃO: Início:..............................................Quais?
Atual
T er
Tipo
Seg
Q ua
Qui
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Fonoaudiologia
Equoterapia
Hidroterapia
Musicoterapia
Psicologia
Neuropsicologia
BTX:
.................................................................................
ACESSÓRIOS: (talas/órteses/muletas/cadeira de rodas)
CIRURGIA ORTOPÉDICA:.............................................

Sex

Sáb

Dom
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n

ii

HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CD epartam ento de (pediatria
Centro de pSTeuropediatria - ÇÇE!NtE<P

Riia: FlorianoEsseníelder, 81- AltodaGlória-1 1060-270 -Curitiba-PR-

Fone:(041) 264-9101 - 360-1800 - Ramal: 6598 • E-mail: pgradped@hc.ufpr.br

EXAME FIS ICO
Exam e geral: PExam e Neurológico:
•
•
•
•
•
•

kg

( P)

E-

cm ( P )

PC-

cm ( DP)

Nível de consciência: ............................................................. Orientação: .
Cognitivo:..........................................................................................................
Psiquismo: (ansioso, hiperativo. deprimido, impulsivo)..............................
Crânio:....................................................................................... Coluna:........
Pares cranianos:........................................................................ F O :..............
Sistema Motor:
® Trofismo M M SS............................................................... M M II..........
•
Tônus MMSS ..............................................................M M II............
• Força_____________________________________________________
5-norm al, 4- m ovim ento ativo contra gravidade e resistência, 3-m ovim ento ativo contra gravidade, 2-m ovimento ativo com
gravidade eliminada, 1-traço de contração, e 0-nenhum a contração.

MMSS: flexores do cotovelo_____ extensores do cotovelo
flexores do carpo_
extensores do carpo
flexores dos dedos
extensores dos dedos
MMII: flexores da coxa
extensores da co xa
adutores da coxa
abdutores da
coxa
flexoresdorsais do tornozelo
flexores plantares do tornozelo
flex. dos
dedos
ext. dos dedos
ReflexOS Profundos(0- arreflexia, +- hiporreflexia, ++- normal, +++- hiper-reflexia e ++++- hiper-xeflexia com clônus)

Biciptal

Triciptal
Estilo Radial
D
E
• Reflexos Superficiais:
Cutâneo Abdominal:
Cutâneo Plantar:
• Reflexos Primitivos:
RTCA:
• Moro:
Sucção:
• Marcha:
Degrau:
Preensão : palmar:
• Reflexos Evolutivos: Landau:
Para-quedas:
•
Index-index:
Coordenação: Index-nariz:
•
Equilíbrio estático:
Equilíbrio dinâmico:
•
Sensibilidade superficial:
Profunda:
•
Marcha:

Patelar

Pontos Cardeais:
plantar:
Diadococinesia:

Aquileu

Galant:
RTL:
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Riia: FlorianoEssenfelder, 81- AltodaGlória- 80060-270- Curitiba- PR-

Fone:(041) 264-9101 - 360-1800 - Ramal: 6598 - E-mail: pgradped@hc.ufpr.br

C O S IO M E IRIA
Direita

Esquerda

< Flexão dorsal brusca c/ extensão do joelho
< Flexão dorsal c/ extensão do joelho
< Flexão dorsal brusca c/ flexão do joelho
< Flexão dorsal c/ flexão do joelho
< poplíteo bruscocom joelho contralateral fletido
< poplíteo com joelho contralateral fletido
<poplíteo brusco c/ joelho contralateral extendido
<poplíteo c/ joelho contralateral extendido
<abdução brusca c/ joelho extendido
<abdução brusca c/ joelho extendido
<abdução c/ joelho extendido
< abdução bmsca com joelho fletido
< abdução com joelho fletido
< extensão passiva bmsca do punho
< extensão passiva do punho
< extensão ativa do punho
Thomas
Teste de Duncan - Ely
0 - ausente
1- flexão do quadril após 90° de flexão do joelho
2- flexão do quadril a 90° de flexão do joelho
3 - flexão do quadril antes de 90° de flexão do joelho
4 - Não consegue fletir o joelho
< Rotação extema em decúbito ventral
< Rotação extema em decúbito ventral
< coxa-pé

ESCALA DE ASHWORTH
0
i
2
3
4

Tônus m uscular normal
Discreto aum ento do tônus m uscular, resistência aum entada no final do m ovim ento da articulação
M oderado aum ento do tônus m uscular
A um ento acentuado do tônus m uscular com grande resistência a m ovim entação passiva
Rigidez em flexão ou extensão

MEMBROS SUPERIORES
Músculo

Ação

Peitoral maior
Infraespinlioso
Latíssimo dorsal
Bíceps braquial
Braquiorradial
Pronador redondo
Flexor radial do carpo
flexor ulnar do carpo
Flexorsuperficialdosdedos
Flexor longo dopolegar
flexor breve dopolegar
Supinador
Pronador quadrado
Adutor dopolegar

Adução dobraço extendido
Rotação extema dobraço fletido
Adução dobraço fletido
Flexão dobraço supinado
Flexão dobraço semipronado
Pronação do antebraço
Flexão radial dopunho
Flexão ulnar dopunho
Flexão das falanges médias
Flexão da falange distai, polegar
Flexão da falange proximal, polegar
Supinação do antebraço
Pronação
Adução dopolegar

Ashworth (0-4)
D

E
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MEMBROS IN FER IO R E S
Músculo

Ashworth (0-4)

Ação

Ileopsoas
Glúteo Máximo
Rotadores externos
Glúteo Médio
Glúteo Mínimo
Grácil
Semitendíneo
Semimembranoso
Quadriceps femoral
Adutores
Gastrocnêmio
Sóleo
Tibial posterior
Tibial anterior

E

D

Flexão do quadril, dapos. semifletida
Extensão do quadril
Rotação externa
Rotação internado joelho
Rotação internadojoelho
Flexão e rotação interna dojoelho
Flexão e rotação interna dojoelho
Flexão e rotação interna do joelho
Extensão dojoelho
Adução da coxa
Flexão plantar dopé
Flexão plantar dopé
Inversão dopé
Inversão dopé

VÍDEO DO PACIENTE EM REPOUSO E, SE POSSÍVEL, EMMOVIMENTO:
TACDE CRÂNIO: Exame - data

/

/

.............................................

RM:
DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO:
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO:
GRUPOS FISIOLÓGICOS E ANATÔMICOS
•
•
•
•

ESPÁSTICO
Diplegia
Quadriplegia
Hemiplegia
Hemiplegia Dupla
ATAXICO

•
•

DISCINE TICO
Hipercinético ou
coreoatetótico
Distônico
MISTO

ADERÊNCIA: 1- Excelente: comparece, segue as orientações em casa em tempo integral
2- Ótima: comparece, segue as orientações em casa em tempo parcial
3- Boa: comparece ao ambulatório, sem faltas e faz fisioterapia regularmente
4- Regular: faltas episódicas, fisioterapia regularmente, porém com faltas
5- Ruim: faltas episódicas e fisioterapia irregular
SCFMG:.........................................................................................................(Ia IV , Palisano)
Classe funcional Membros Inferiores: (0-acamado, 1-senta com apoio, 2-senta sem apoio,
3-em pé com apoio, 4-em pé sem apoio, 5-deambulador não funcional, 6-deambulador
domiciliar e 7-deambulador comunitário)...........................................................................................
Classe Funcional Membros Superiores: (0-nenhum uso, 1-uso pobre como apoio, 2-função
bimanual com limitação nas atividades da vida diária (AVDs) e 3- função bimanual sem
limitação nas
AVDs).............................................................................................................................................
M E T A S :........................................................................................................................................
P L A N O :........................................................................................................................................
Exam inador:.................................................................................................................................
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ANEXO 5 - AVALIAÇÃO DINAMICA DA MARCHA

(Departamento e£e (Pediatria
Çentro de íT\reu ropecfíatria - O E 5V252*

HOSPITAL DE CLÍNICAS
universidade federal d o para na

Riia: FlorianoEsseníélder, 81-AltodaGlória- 80060-270- Curitiba- PR-

Fone:(041) 264-9101 - 360-1800 - Ramal: 6598 - E-mail: pgradpedii.hc.ufpr.br

A V A L I A Q A O D IN Â M IC A D A M A R C H A : P R S 1
C om ponente

O bservação

da marcha

Padrão da marcha

Posição do pé posterior (ângulo):
Máximo pé/châo
Contato durante o apoio
Posição do pé posterior durante apoio do
pe

Posição do joelho durante a marcha na
fasede apoio

Grau de “agachamento” (ângulo quadriljoelho)

Velocidade da marcha

Ponta do pé- ponta do pé
Ocasionalmente calcanhar- ponta do pé*
Calcanhar - ponta do pé
Eqüino
Calcâneo
Neutro
Valgo
Varo
Ocasionalmente neutro
Neutro
Recurvatum> 15°
Recurvatum 6-15°
Recurvatum 1-5°
Neutro ou fletido
Severo (>20°)
Moderado (5-20°)
Leve (<5°)
Nenhum
Devagar apenas #
Variável (lenta e rápida)

E sco re
Direita Esquerda
0
0
1
1
2
2
0
0
1
1
2
2
0
0
1
1
2
2
3
3
0
0
1
1
2
2
3
3
0
0
1
1
2
2
3
3
0
0
1
1

* Pé plano e padrões ponta-calcanhar estão assinalados nomesmo escorecomo ocasionalmentecalcanhar-ponta.
#Pacientes que necessitamde andador recebemescore como “devagar”

A avaliação dinâmica da marcha PRS é compostapela soma dos escores dos 6 componentes (escala de 0-14, onde 0= “pior”
escore e 14= “melhor” escore). Os dados representama média de valores para pacientes comcomprometimento dos dois
membros inferiores.
1. Adaptação deKomanLA, Brashear A, RosenfeldS, Chambers H, RussmanB et al. Pediatrics 2001;108:1062-1071 por
Lúcia H. Coutinlio dos Santos, IsacBrack e EdilsonForlin.

M A R C H A :(

D istância: 6 metros
V elo cid ad e:............

) sem auxílio(

) com auxílio,..q u al?...........................

T e m p o :....................
C a d ê n c ia :.................

N úm ero de p a ss o s:.....................
C om prim ento do p a s s o :..............
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Resumo
Introdução Um dos principais objetivos na reabilitação de crianças com Paralisia
Cerebral Diplégica Espástica (PCDE) é oferecer o maior nível de independência füncional.
Objetivos: Avaliar o efeito da equoterapia na marcha de crianças com PCDE, comparando
dados da amplitude de movimento e de análise de marcha antes e após o tratamento. Material e
métodos: Estudo do tipo quase-experimental avaliando dez crianças com PCDE, nível II e III
no SCFMG e indicação para tratamento com equoterapia. A avaliação baseou-se num protocolo
contendo dados de anamnese, classificação füncional, amplitude de movimento, da Escala
Observacional de Marcha (EOM) e da Análise Tridimensional da Marcha. Os participantes
foram avaliados antes e após o tratamento que constou de duas sessões semanais de 30 minutos
de duração, por um período de seis meses. Resultados: Após a intervenção todas as crianças
foram classificadas como nível II. Houve diferença significativa nos parâmetros angulares
obtidos na análise da marcha e na amplitude de movimento após o tratamento. Observou-se
aumento do ângulo de extensão do quadril nos diferentes eventos da marcha. Discussão: O
movimento que ocorre no quadril de crianças com PCDE durante uma sessão de equoterapia
assemelha-se ao movimento do quadril na marcha humana normal. A postura da criança sentada
sobre o cavalo é de abdução, proporcionando manutenção da amplitude, alongamento e
relaxamento da musculatura adutora durante o treino. Conclusão: Nesta amostra houve melhora
no padrão da marcha, considerando os parâmetros angulares, e aumento na amplitude de
movimento no quadril.

Palavras Chave: criança, paralisia cerebral diplégica, marcha, terapia assistida por
cavalos, fisioterapia.
Abstract
Introduction The main objetive of rehabilitating children with Spastic Diplegia
Cerebral Palsy (SDCP) is to provide them with a higher level of functional autonomy. Material
and methods: Quasi-experimental study assessing ten children with SDCP, levels II and III
according to the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and indication for
hippotherapy. The analysis was based on a protocol containing anamnesis, functional
classification, range of motion (ROM), Physician Rating Scale (PRS) and Tridimensional Gait
Analysis. The participants were assessed before and after treatment, which comprised two
weekly 30-minute sessions for a six-month period. Results: All of the included subjects were at
levels I and II, according to the 9. After intervention, all the children were classified as GMFCS
level II. There was a significant difference in the angular parameters obtained during gait
analysis and in the ROM after treatment. An increased hip extension angle was noted during
different gait events. Discussion: The hip movement occurring in children with SDCP during
hippotherapy sessions is similar to the hip movement in normal human gait. A child sitting on a
horse assumes the posture of abduction, which maintains amplitude, stretching and relaxing of
adductor muscles during training. Conclusion: In this sample, gait patterns were improved,
considering angular parameters and increased hip ROM.
Key Words: child, children diplegic cerebral palsy, gait, horse assisted therapy,
physiotherapy.
Introdução
A Paralisia Cerebral (PC) é uma desordem motora, onde ocorre uma alteração
persistente na postura e no tônus muscular, resultante de uma lesão não progressiva no
cérebro, que pode ocorrer no útero, no nascimento ou nos primeiros anos de vida (1). Na
criança espástica um dos principais objetivos do tratamento é oferecer o maior nível de
independência funcional, especialmente no que se refere à deambulação (2). Beckung et
al.{3) descreveram que a habilidade de locomoção independente ocorreu em 50% das
crianças com PC enquanto 20% necessitavam de dispositivos auxiliares e 30% eram
incapacitadas para deambular.
Diferentes enfoques e métodos de fisioterapia objetivam o treino da marcha na
criança com Paralisia Cerebral Diplégica Espástica (PCDE). Entre eles a equoterapia
utiliza o movimento do cavalo para estimular o equilíbrio, melhor postura do quadrile
membros inferiores e a aquisição ou a independência para marcha. Os movimentos
rítmicos, precisos e tridimensionais do cavalo ao passo equiparam-se ao da pelve
humana no ato de andar (4) e há evidências que este treino possibilite ganho de funções
motoras que possam auxiliar a marcha (5). A postura da criança sentada sobre o cavalo
é de abdução, proporcionando especialmente nas crianças com diplegia espásica
manutenção da amplitude em abdução do quadril, alongamento e relaxamento da
musculatura adutora durante o treino, o que parece favorecer o ganho motor. No

entanto, estudos sobre os efeitos da equoterapia na marcha são ainda bastante restritos,
especialmente os que utilizam a análise de marcha. Esta análise pode fornecer
parâmetros biomecânicos que seriam a base para a recomendação deste tratamento (6).
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da equoterapia na marcha de crianças
com PCDE, comparando dados da amplitude de movimento e de análise de marcha
(parâmetros lineares e angulares) antes e após o tratamento.
Material e métodos
Estudo do tipo quase-experimental, cuja intervenção foi a Equoterapia em
crianças com PCDE. O estudo foi conduzido no Departamento de Pediatria, no
Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
(CENEP). O exame físico e a filmagem da marcha para a coleta de dados das
crianças participantes foram realizados em área cedida pela Sociedade Hípica
Paranaense à equoterapia. O exame físico e a filmagem da marcha foram realizados
no mesmo dia. A primeira avaliação e captura ocorreu em agosto ou em outubro de
2006. Em janeiro de 2007 foi iniciado o tratamento com equoterapia, este intervalo
entre o término da primeira avaliação e o inicio do tratamento ocorreu devido ao
calendário da Sociedade Hípica Paranaense, o qual é seguido pelos profissionais da
equoterapia. A segunda e última avaliação e captura foi realizada em agosto de 2007,
após o término do tratamento.
Os pacientes com PC deste estudo estavam em acompanhamento no
Ambulatório de Espasticidade em Pediatria (AEP). Este ambulatório é composto por
profissionais da neuropediatria, ortopedia infantil, fisioterapia, terapia ocupacional,
pedagogia, musicoterapia, arte-terapia, enfermagem, serviço social, anestesia,
psicologia, médicosresidentes e pós-graduandos em neuropediatria e voluntários.
Durante a consulta são realizados anamnese e exame físico detalhado e, analisados
exames complementares com a finalidade de elucidar o diagnóstico do paciente.
Concluindo-se tratar-se de PC é formulado um plano de tratamento individualizado
com o objetivo de auxiliar a criança a alcançar o seu maior potencial de desempenho
funcional. Entre as possibilidades estão a utilização de medicações anti-espásticas
orais, a toxina botulínica do tipo A (TBA) e a cirurgia ortopédica, em conjunto com
os

seguintes

tratamentos:

fisioterapia,

terapia

ocupacional,

musicoterapia,

equoterapia, arte-terapia. Este plano inclui metas a serem alcançadas, prioridades no
tratamento, e no caso de uso da TBA a identificação do músculo alvo para o

bloqueio, cálculo da dose por músculo e avaliação funcional da necessidade da
prescrição de órteses.
Foram incluídas crianças e adolescentes com PCDE, nível funcional II ou III
pelo SCFMG e compreensão do comando verbal durante o exame. Foram excluídas
crianças menores de quatro anos, ou aquelas com perda do seguimento ao programa
proposto, ou documentaçãoinsuficiente e necessidade de realizar procedimento
cirúrgico ou utilização de TBA durante o período do estudo.
O estudo teve inicio após a aprovação pelo Colegiado da Pós Graduação em
Saúde da Criança e Adolescente da UFPR e Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos do Hospital de Clínicas da UFPR. Foi obtido o consentimento informado
dos pais/responsável para a participação no estudo.
Para avaliação e seguimento do grupo de estudo utilizou-se um protocolo
contendo dados de anamnese, da classificação funcional, do exame físico, escore na
Escala Observacional da Marcha (EOM) e a análise tridimensional da marcha. O
exame físico incluiu a goniometria, a avaliação do tônus muscularque foram realizados
no mesmo momento, juntamente com a EOM, em data pré-agendada com os
participantes do estudo.
A classificação do nível funcional foi realizada considerando o Sistema de
Classificação da Função Motora Grossa (SCFMG): adaptado do Gross Motor Function
Classification System fo r Cerebral Palsy que classifica o paciente, de acordo com sua
faixa etária, em níveis de independência funcional, variando de I a V, sendo o escore
máximo o de maior dependência funcional (7).
A avaliação do tônus muscular se deu mediante manobras por movimentação
passiva dos membros inferiores, considerando a escala de Ashworth (1964). Nesta
escala o tônus é pontuado de 1 a 5, sendo 1 o melhor e 5 o pior escore. Foram avaliados
os

seguintes

músculos:

glúteos

máximo,

médio

e

mínimo,

isquiotibiais

(grácil,semitendíneoe semimembranoso) e adutores. Sendo considerada a somatória
destes valores (Escore total).
A goniometria dos ângulos dos membros inferiores, ângulo poplíteo e abdução
do quadril, foram realizados com goniómetro e com velocidade normal e em seguida
bruscamente (movimento rápido). Foi realizada também a manobra de Duncan-Ely e
Thomas, para mensurar o grau de flexão do quadril. A avaliação da marcha foi
realizada através da Escala Observacional da Marcha (EOM).

A EOM constitui da observação e registro dos componentes da marcha,
formando um escore que varia de um mínimo de zero a um máximo de 14 para cada
membro inferior, respectivamente o pior e o melhor escore (8). Nesta escala é
considerada a posição do pé posterior, posição do pé posterior durante o apoio, posição
do joelho durante a marcha na fase de apoio, grau de agachamento e velocidade da
marcha.
As capturas das imagens da marcha foram realizadas no plano frontal e no plano
sagital. A análise tridimensional de marcha foi realizada considerando os dados de um
únicociclo, supondo que os demais ciclos sucessivos são similares
As variáveis
tridimensional

foram

dos parâmetros lineares
comprimento

do

da marcha obtidas pela análise

passo, comprimento

da

passada,simetria,

velocidadee cadência.
As medidas de flexão do quadril esquerdo nos eventos da marcha: contato
inicial, médio apoio, desprendimento do pé edesprendimento do pé oposto, foram
relacionados com os parâmetros lineares. A abdução do quadril foi mensurada no
evento de contato inicial e também relacionada com os parâmetros lineares (9, 10, 11).
As crianças deambularam entre duas trilhas, previamente demarcadas com
comprimento de 4,32m, com marcações a cada 30 cm, e largura de 86 cm em uma
superfície regular e antiderrapante. A luminosidade do local não foi controlada pelo
examinador, pois em pontos da sala havia entrada de luz natural. A trilha foi constituída
por fita adesiva antiderrapante. Foram utilizadas duas câmeras digitais, marca Sony®,
modelo DCR-TRV 140. A câmera à frente foi posicionada em um tripé (Velbon® VT30) a uma distância de

l,16m

da trilha,

a câmera lateral

foi posicionada

perpendicularmente à linha de projeção da marcha dentro de um carrinho de mão, à
distância de l,30m da trilha, que era deslocado de forma manual à medida que a criança
deambulava em seu ritmo cotidiano, após um comando verbal. A altura da câmera foi
regulada de acordo com a altura da criança. O enquadramento do vídeo foi realizado
mediante calibração da área de coleta, na qual as crianças foram enquadradas a partir da
cintura escapular até os MMII (articulação metatarsofalangiana do 5o dedo do pé). Os
marcadores auto-adesivos, formados por esferas de 25mm de diâmetro, foram colocados
do lado direito e esquerdo do corpo de cada criança, nos seguintes pontos anatômicos:
acrômio, espinhas ilíacas ântero-superiores, trocanter maior do fêmur, espinha póstero
superior, epicôndilo lateral do fêmur, maléolo lateral dotomozelo, calcâneo inferior e
articulação metatarsofalangiana do I o e 5o dedo do pé.

Os videos foram inseridos no programa Vídeo Indeo®, e as imagens separadas
em frames estáticos. Em seguida utilizou-se o software Corel D raw® versão 13, com
importação dos frames para análise através de ferramentas que avaliam dimensões. A
mensuração do passo equivale à distância medida entre o ponto em que o calcanhar do
membro inferior posterior tocou o solo até o ponto em que o calcanhar do anterior tocou
o solo, sendo a lateralidade definida pelo pé anterior. A simetria foi calculada através da
relação do duplo apoio inicial com o apoio simples direito e esquerdo, sendo um o valor
de referência para a simetria.
A cadência é o número de passos realizados em um minuto. A velocidade é
calculada multiplicando-se o comprimento da passada em centímetros, pela cadência
(passos por minuto) e dividindo-se o resultado por 120, obtendo-se a velocidade em
centímetros por segundo (cm/s).
Para aferição das medidas angulares do quadril realizada no membro inferior à
esquerda e no plano frontal para mensurar o ângulo de abdução foi utilizado o
programa e-rule®. Foi utilizado o mesmo ciclo da marcha para todos os eventos
considerados, os quais foram: contato inicial, apoio médio, desprendimento do pé e
desprendimento do pé oposto. Os ângulos foram obtidos mediante o traçado de três
retas; a primeira uma diagonal sobre a região pélvica, tendo como pontos anatômicos
as cristas ilíacas ântero superiores; a segunda traçada sobre o membro inferior,
utilizando o trocanter maior do fêmur e o côndilo lateral do joelho como pontos
anatômicos de referência; a terceira perpendicular à diagonal da pelve, na intersecção
desta diagonal com a reta traçada sobre o membro inferior.
Para este estudo os parâmetros mensurados e posteriormente relacionados aos
dados do exame físico, da EOM e as medidas angulares da marcha foram:
comprimento do passo, comprimento da passada, cadência, velocidade e simetria.

Intervenção
Todos os participantes foram previamente avaliados e então submetidos ao
tratamento

de

equoterapia.

As

sessões

foramrealizadas

sempre pela

mesma

Fisioterapeuta especializada, Cleunice Siqueira que propôs atividades semelhantes
para todas as crianças.
O tempo de atendimento em cada sessão foi de 30 minutos, realizado em um
cavalo de 165 centímetros, utilizando a andadura do mesmo ao passo, com manta e

estribo em todas as aulas, sendo o último utilizado nos 10 a 15 minutos finais do
atendimento, ocorrendo em pistas de diferentes tamanho e solo, sendo a pista menor
de areia e a maior de grama. Os exercícios no cavalo eram iniciados em decúbito
dorsal, passando a ventral com mobilização do quadril até alcançar a posição sentada.
Em alguns casos dependendo da espasticidade da musculatura adutora, iniciou-se
sentado na posição lateral, passando a sentado de frente e depois de costas. As
posições eram acrescentadas conforme o relaxamento adquirido. A participação nestes
exercícios foi de forma tanto passiva quanto ativa. O cavalo era conduzido
lateralmente, com variação na direção, simetria e cadência. A maioria dos pacientes
apresentava bom controle de tronco e após o relaxamento da musculatura pôde-se usar
o estribo, pois com o apoio dos pés libera-se mais o quadril. Após conseguir um bom
posicionamento e retificação do tronco foram iniciadas as atividades com argolas,
cones e materiais lúdicos, estimulando os pacientes a alcançar os mesmos,
proporcionando desta forma transferência de peso, rotação do tronco e dissociação de
cinturas pélvica e escapular, promovendo a estimulação visual e a noção espacial.
Foram realizadas duas sessões semanais pelo período de 6 meses. Após o tratamento,
os pacientes foram reavaliados sendo obtida nova análise tridimensional da marcha
para comparação dos dados pré-tratamento.

Análise estatística
Os resultados obtidos na análise estatística estão apresentados por médias,
medianas, valores mínimos, valores máximos e desvios padrões para variáveis
quantitativas ou por frequências e percentuais para variáveis qualitativas. Para avaliação
da associação entre duas variáveis quantitativas foi estimado o coeficiente de correlação
de Spearman. A avaliação da associação entre duas variáveis qualitativas dicotômicas
foi feita considerando-se o teste exato de Fisher. Para a comparação dos momentos de
avaliação antes e depois da intervenção foi usado o teste não-paramétrico de Wilcoxon
para variáveis quantitativas e o teste binomial para variáveis qualitativas. Os testes nãoparamétricos de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis foram usados para comparar dois
ou mais grupos em relação a variáveis quantitativas. Para todos os testes foi considerado
o nível de significância de 5%. Os dados foram analisados com o programa
computacional Statistica v.8.0®.

Resultados
Foram recrutados consecutivamente pela ordem de avaliação no AEP quatorze
crianças e adolescentes. Destas quatro perderam o seguimento, uma por mudança no
diagnóstico e outras três por perda de imagem. Participaram do estudo dez crianças
com PCD, sendo a média para a idade na avaliação inicial de 8,2 anos (±2,9), variando
de 4,2 a 14,3 e a mediana de 7,4.A idade de cada criança na primeira avaliação pode
ser observada na TABEFA 1. Destas, oito foram prematuras ao nascimento e uma a
termo. Em relação ao nível funcional nove crianças pertenciam ao nível II antes de
iniciar o tratamento com equoterapia. Após a intervenção todas as crianças foram
classificadas como nível II no SCFMG (TABELA 1).
O escore total atribuído ao tônus muscular é apresentado na TABELAI
consiste na soma dos escores obtidos na escala de Ashworth para os músculos glúteos
(máximo, médio, mínimo), grácil, semitendíneo, semimembranoso e adutores da coxa.
O tempo médio do tratamento realizado com equoterapia neste estudo foi de
sete meses (±1,2), variando de 4 a 8 e com mediana de 7,0.

TABELA 1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS
PACIENTES ANTES DA INTERVENÇÃO

NOME

IDADE

SEXO

SCFMG

TÔNUS

PREMATURIDADE

MUSCULAR
LGJ

14

M

III

14

S

GM

9

M

II

14

S

JNS

4

M

II

7

s

GA

7

M

II

7

s

DG

8

F

II

7

s

GC

7

M

II

12

s

LR

7

M

II

13

s

FM

4

M

II

11

N

BL

6

M

II

11

s

NR

12

F

II

7

NI

NOTA: M= masculino; F= feminino; N= não; S= sim; NI= não informado; SCFMG= sistema de
classificação da função motora grossa
FONTE: O autor (20 f 4)

A média da ADM no ângulo poplíteo esquerdo brusco e normal com joelho
contralateral fletido depois foi menor que a do momento antes da intervenção, sendo as
diferenças estatisticamente significativas. A média da ADM no ângulo de abdução
esquerdo brusca depois com joelho fletido foi maior que no momento antes da
intervenção, sendo as diferenças estatisticamente significativas (TABELAS 2).

TABELA 2 - COMPARAÇÃO ENTRE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO ÂNGULO
POPLÍTEO ANTES E APÓS A INTERVENÇÃO
VARIAVEL

N

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

DP

Poplíteo brusco antes

10

43,5

30

20

70

14,3

Poplíteo brusco depois

10

28,5

30

20

35

6,3

Poplíteo antes

10

49,5

50

30

65

11,4

Poplíteo depois

10

37,0

37,5

30

45

4,8

Abdução brusca antes

10

28,5

27,5

20

40

5,8

Abdução brusca depois

10

35,5

35

20

50

48,0

p*

0,018

0,012

0,018

TESTE DE WILCOXON
FONTE: O autor (2014)

Observou-se aumento dos ângulos de extensão do quadril no contato inicial,
desprendimento do pé oposto, médio apoio e de abdução na avaliação pós-equoterapia,
em relação à avaliação inicial, com diferença estatisticamente significativa TABELA 3.
TABELA 3 - COMPARAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DOÂNGULO DE EXTENSÃO DO
QUADRIL ANTES E APÓS A INTERVENÇÃO
VARIAVEL

N

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

DP

A contato inicial antes

10

7,1

11,0

-9,0

17,0

9,3

Â contato inicial depois

10

11,4

13,5

0,0

23,0

6,7

Â desp. pé oposto antes

10

23,3

23,0

12,0

35,0

5,6

Â desp. pé oposto depois

10

25,1

25,0

15,0

39,0

5,9

Â médio apoio antes

10

36,9

36,0

25,0

52,0

8,3

Â médio apoio depois

10

40,7

41,0

26,0

54,0

11,1

Â abdução antes

10

11,0

12,0

5,0

16,0

3,1

Â abdução depois

10

12,4

13,0

7,0

18,0

3,5

/\

NOTA: A= ângulo
TESTE DE WILCOXON
FONTE: O autor (2014)

p*

0,021

0,036

0,047
0,043

Foram relacionados os valores dos ângulos do quadril nos eventos da marcha
com os valores de amplitude de movimento do ângulo poplíteo, de abdução da coxa e
Manobra de Thomas. Houve diferença estatisticamente significativa para a correlação
entre as variáveis apresentadas na TABELA 4.

TABELA 4 -

CORRELAÇÃO ENTRE ASMEDIDAS ANGULARES DO QUADRIL
NOSEVENTOS DA MARCHA E A AMPLITUDE DE MOVIMENTO
N

R

P

DIF-A contato inicialx Abdução brusca antes

10

0,71

0,020

DIF-Â contato inicial x Abdução antes

10

0,72

0,020

DIF-Â desp. Pé oposto x Poplíteo depois

10

0,66

0,038

Â desp. Pé oposto depois x Abdução depois

10

0,66

0,039

DIF-Â desp. Pé oposto x Abdução depois

10

0,69

0,027

DIF-Â médio apoio x Abdução brusca antes

10

0,76

0,011

DIF-Â médio apoio x Thomas depois

10

-0,73

0,016

Â desp. Pé depois x Abdução brusca antes

10

0,77

0,010

Â abdução antes x Poplíteo antes

10

0,67

0,034

Â abdução antes x DIF-Poplíteo

10

-0,68

0,029

Â abdução depois x Poplíteo antes

10

0,75

0,013

Â abdução depois x DIF-Poplíteo fletido

10

-0,76

0,011

VARIAVEIS

A

NOTA: DIF= diferença; A= ângulo
CORRELAÇÃO DE SPEARMAN
FONTE: O autor (2014)

Foi analisada a relação entre o tempo de duplo apoio, tempo de balanço simetria,
cadência e comprimento do passo durante a marcha com a amplitude de movimento do
ângulo poplíteo, de abdução brusca da coxa e com a Manobra de Thomas sendo
observada relação estatisticamente significativa com as variáveis descritas na TABELA
5.

TABELA 5 - ASSOCIAÇÃO DOS PARÂMETROS LINEARES DA MARCHA E A
AMPLITUDE DE MOVIMENTO
VARIAVEIS

N

R

P

Duplo apoio inicial depois x Poplíteo antes

10

-0,66

0,036

Duplo apoio inicial depois x DIF-Poplíteo

10

0,70

0,023

Duplo apoio final antes x Poplíteo antes

10

-0,66

0,038

Duplo apoio inicial depois x Thomas antes

10

-0,63

0,049

DIF-Duplo apoio final x DIF-Abduçãobrusca da coxa

10

-0,64

0,045

Â abdução antes x Poplíteo antes

10

0,67

0,034

Â abdução antes x DIF-Poplíteo

10

-0,68

0,029

Â abdução depois x Poplíteo antes

10

0,75

0,013

Â abdução depois x DIF-Poplíteo fletido

10

-0,76

0,011

Simetria antes x Poplíteo brusco depois

10

-0,63

0,049

Simetria antes x DIF-Abdução da coxa

10

0,72

0,019

Simetria depois x Thomas antes

10

-0,66

0,037

DIF-cadência x DIF-Abdução brusca da coxa

10

0,79

0,007

DIF-cadência x DIF-Abdução

10

0,65

0,044

DIF-cadência x DIF-Duncan- Ely

10

0,75

0,013

Comp. Passo depois x DIF-Duncan- Ely

10

0,81

0,005

DIF-Comp. Passo x DIF-Duncan- Ely

10

0,75

0,013

NOTA:DIF= diferença;
CORRELAÇÃO DE SPEARMAN
FONTE: O autor (2014)

Discussão

O presente estudo

evidenciou melhora significativa na amplitude de

movimento do joelho e abdução da coxa e nos padrões angulares obtidos na análise de
marcha após o tratamento com equoterapia em crianças e adolescentes com Paralisia
Cerebral do tipo Diplégica Espástica (PCDE).
A Paralisia Cerebral é considerada uma das causas mais comuns e graves de
incapacidade motora na infância (12,13). A idade média foi de 8 anos, idade
considerada na literatura suficiente para colaboração em avaliação clínica completa e
para a análise da marcha com maior reprodutibilidade (14). Know (15), avaliaram em
estudo similar 32 crianças entre 9 e 12 anos com PCDE.

As Curvas de Desenvolvimento Motor de Rosenbaum e Hanna (16),avaliando
657 crianças com PC entre 2 e 21 anos de idade, demonstraram a perda funcional no
adulto jovem com PC. Nesses estudos não foram observadas evidências de declínio em
crianças com níveis I e II no SCFMG, diferente do que ocorre nos demais níveis. No
presente estudo quando do início do tratamento, nove crianças e adolescentes foram
classificadas como nível II no SCFMG, e uma criança como nível III. Ao final do
tratamento com equoterapia, as crianças que eram nível II mantiveram essa classificação
e, a única criança nível III do estudo, que andava com auxilio de muletas canadenses,
passou a deambular sem apoio, sendo todas as crianças classificadas como nível II do
SCFMG (7,17). O ganho funcional, e mais ainda, a mudança do nível III para o II
observada nesta criança responde a um dos objetivos mais importantes no tratamento
destas crianças é a melhora de suas funções motoras, entre elas a marcha (18,12).
Nas crianças com diplegia espástica vários fatores contribuem para a
diminuição da funcionalidade do movimento e maior consumo de energia. A falta de
mobilidade do quadril e a espasticidade são fatores limitantes para a marcha funcional.
O modelo que a Organização Mundial da Saúde segue para o tratamento da PC
sugere a combinação apropriada de diferentes intervenções como: médicas, cirúrgicas,
físicas, educacionais ou de outras modalidades técnicas, a fim de promover a função,
prevenir incapacidades secundárias e, principalmente, aumentar sua capacidade de
desenvolvimento (19).

Sendo esta última o principal objetivo da fisioterapia,

promovendo o desenvolvimento em crianças com PC facilitando a aquisição e o treino
de habilidades da vida diária. Para isso são utilizadas diferentes estratégias, não sendo
raro que a mesma criança esteja sendo submetida ao tratamento no solo, na água e sobre
o cavalo (20). A abordagem da fisioterapia segue a linha das equipes multidisciplinares
que enfatiza a incapacidade primária que impede a criança com PC de alcançar seu
objetivo funcional (21). Diferentes estudos têm demonstrado o impacto da fisioterapia
em pacientes com PC através da utilização de métodos distintos e da exposição a
diferentes intensidades de terapia (22, 23, 24).
A equoterapia é um dos métodos de tratamento complementar utilizado na
reabilitação de crianças com PCDE, pois oferece oportunidade para treino do equilíbrio,
coordenação, controle da espasticidade e controle postural, melhorando a função motora
grossa e a marcha (25). Durante a sessão de equoterapia a andadura do cavalo ao passo
apresenta semelhanças com a marcha humana em relação à sequência de perdas e
retomadas de equilíbrio, movimento tridimensional e à dissociação de cinturas pélvica e

escapular (4). Este tratamento, caracterizado por uma variedade de estímulos motores,
sensitivos e psicossociais tem como enfoque principal a estabilidade do tronco, correção
da postura e ganho de mobilidade pélvica, visando melhora na marcha e no equilíbrio
(15). No estudo de Kwon (15) foram avaliadas 32 crianças com PCDE que realizaram
equoterapia duas vezes por semana durante 30 minutos por oito semanas consecutivas.
Os autores observaram através da análise cinemática da marcha e do exame físico,
instrumentos também utilizados neste trabalho, que o movimento tridimensional do
cavalo associado com a fisioterapia convencional melhora o padrão da marcha e o
equilíbrio nestas crianças.
O movimento que ocorre no quadril de crianças com PC durante uma sessão de
equoterapia, em resposta à marcha do cavalo, tem sido descrito por assemelhar-se ao
movimento do quadril na marcha humana normal (26, 27, 28, 29). A postura da criança
sentada sobre o cavalo é de abdução, o que proporciona, especialmente naquelas com
diplegia espástica, a manutenção da amplitude, alongamento e relaxamento da
musculatura adutora durante o treino. Os terapeutas que trabalham com este método
referem melhora imediata na postura e relaxamento, o que pôde ser mensurado no
estudo de Manikowska (30) no qual foram avaliadas 16 crianças com PC antes e
imediatamente

após uma

sessão

de equoterapia,

sendo

observadas

alterações

estatisticamente significativas nos parâmetros espaço-temporais da marcha destas
crianças. Estes ganhos relatados são considerados pelos profissionais ao encaminhar os
pacientes para este tratamento. A avaliação dos resultados em reabilitação deve ser
realizada através de instrumentos válidos e confiáveis, pois ela é a base para o
planejamento do tratamento. A decisão de manter, mudar ou implementar novas
técnicas e recursos ao tratamento também deve se apoiar em avaliações que possam
mostrar evidências da eficácia dos mesmos e identificar nos pacientes seus pontos de
maior e menor dificuldade (31,32). Neste contexto, a análise da marcha vem
contribuindo para auxiliar esses profissionais em uma tomada de decisão mais adequada
e, consequentemente, no refinamento da indicação do melhor tratamento funcional
destinado a cada indivíduo.
Diferentes instrumentos têm sido utilizados na análise da marcha em crianças
com PC. Manikowska (30) avaliaram os parâmetros espaço-temporais básicos da
marcha através de um dispositivo com acelerômetro tridimensional em 16 crianças com
PC. Kwon (15) mensuraram os parâmetros espaço-temporais e cinemáticos da marcha
em 32 crianças com PC através de um Sistema de Análise do Movimento (Vicon 612).

Segundo Locatelli e Romero (33), a melhora da marcha está associada à adequação do
tônus muscular, à postura adequada e ao automatismo de controle postural e de
movimento.
Houve no presente estudo diferença significativa nos valores da amplitude de
movimento do ângulo poplíteo e de abdução da coxa após o tratamento com a
equoterapia. Esses ângulos são fundamentais para que ocorra uma transferência de peso
adequada durante a marcha. Essas mudanças seriam esperadas quando do tratamento
com equoterapia, devido à posição da criança no cavalo e ao movimento tridimensional
que proporciona, mas não encontramos outros estudos que tenham mostrado diferenças
nestes ângulos ou evidências clínicas desta melhora.
Para uma marcha eficiente é fundamental que a amplitude de movimento seja
adequada motivo pelo qual a mensuração da ADM foi incluída no protocolo desse
estudo. Bell (34) relata um declínio da função da marcha em crianças com diplegia
espástica ao longo do tempo, isto inclui a redução da amplitude de movimento no plano
sagital. Pode-se inferir que o ganho proporcionado pela equoterapia na amplitude de
movimento pôde contribuir para melhora da função durante as atividades de vida diária,
que necessitam de uma amplitude adequada para serem realizadas com qualidade.
O presente estudo não evidenciou diferença estatisticamente significativa nos
parâmetros lineares obtidos na análise de marcha após o tratamento com equoterapia,
havendo uma diminuição na média em relação ao tempo de balanço, apoio simples,
comprimento do passo e da passada, cadência e velocidade, e um aumento na média em
relação ao duplo apoio final e inicial. Outros estudos que avaliaram o impacto da
equoterapia também não observaram mudanças nos parâmetros lineares após a
intervenção (35, 30).
Foi observada neste estudo diferença nos parâmetros angulares de extensão do
quadril em diferentes eventos da marcha após o tratamento com equoterapia. Apesar
desse aumento nos parâmetros angulares do quadril ter sido observado, as crianças do
estudo mantiveram a fase de apoio aumentada, e diminuição da média do tempo de
balanço, o que, segundo O ’Byrne; Jenkison; O ’Brien (36) reflete a alta instabilidade da
marcha nas crianças com PC.
A extensão limitada do quadril em crianças com PC pode alterar os
alinhamentos da pelve e da coxa, podendo ocorrer três desvios posturais: a inclinação
anterior do tronco, o aumento da lordose lombar e a flexão do joelho do membro
inferior apoiado (37). O fato do ângulo de extensão do quadril ter aumentado no evento

de médio apoio no presente estudo, representa uma melhora, pois no médio apoio, a
articulação do quadril aproxima-se da máxima extensão e projeta-se verticalmente sobre
a porção média do pé, visualizada no plano sagital; o tronco atinge sua maior altura e
desloca-se lateralmente sobre o membro inferior do apoio (10). Pode ser feita uma
correlação utilizando a extensão do quadril com um evento da marcha, quando ocorre a
melhora da extensão ocorre também um melhor desprendimento do pé oposto. Os
deslocamentos angulares presentes na marcha humana normal promovem a sincronia
entre as articulações dos membros inferiores durante a fase de apoio e balanço (38).
Segundo Perry (39), para promover as funções necessárias para caminhar, cada passada
envolve uma constante mudança no alinhamento entre o corpo e o pé de suporte durante
o apoio e avanço seletivo dos segmentos do membro no balanço, resultando em uma
série de padrões de movimento realizados pelo quadril, joelho e tornozelo, os quais
necessitam de uma amplitude de movimento adequada para que a marcha seja eficaz.
Ainda segundo Perry (39), a combinação da extensão do joelho com o avanço da coxa
durante o balanço médio adiciona o peso tibial à massa do membro que está anterior ao
eixo do membro de apoio, sendo devido a essa mudança no alinhamento do membro
que está em balanço que a força propulsora é mantida. A extensão ativa do joelho no
balanço terminal completa a contribuição do membro de balanço para a propulsão.
O tempo de duplo apoio inicial, tempo de balanço, simetria, cadência,
comprimento do passo e da passada estiveram associados aos valores dos ângulos da
amplitude de movimento. As fases da marcha são subdivididas em eventos e cada um
destes possui uma função, sendo fundamental que a amplitude de movimento dos
membros inferiores, principalmente nas articulações do joelho e do quadril, esteja o
mais preservado possível para que ocorra a transferência de peso de maneira eficaz.
Os padrões angulares dos músculos da extremidade inferior são muito estáveis
em uma relativa mudança de velocidade, contudo em velocidade muito alta ocorre uma
relação diretamente proporcional com a amplitude da resposta muscular. Os padrões
angulares parecem mais estáveis que os musculares, mas também sofrem influencia do
aumento excessivo da velocidade elevando seus valores (40). Neste estudo apesar de ter
havido uma melhora na velocidade da marcha esta continuou baixa, assim como a
amplitude de movimento reduzida em membros inferiores, corroborando com os
achados dos autores citados.
Segundo Kwon(15), a maioria dos problemas na marcha resulta na diminuição
do comprimento da passada e o aumento da cadência surge como uma compensação

comum para a manutenção da velocidade. Além disso, o aumento da cadência é o modo
dominante para aumentar a velocidade em crianças com PCDE. Na marcha normal, a
velocidade aumenta com a idade em função do crescimento do membro inferior e o
consequente aumento do tamanho do passo, já a cadência decresce rapidamente com o
aumento no tempo de duração do ciclo (41). Talvez isso se deva ao fato de que, nas
crianças com PC a estratégia para o aumento da velocidade da marcha difere da criança
típica. As primeiras aumentam sua cadência ao invés do tamanho da passada,
compensando assim sua falta de estabilidade (42).
Este estudo mostrou que as diferentes formas de avaliação utilizadas, apesar de
suas limitações, são eficazes para mensurar mudanças ocorridas na amplitude de
movimento e na marcha de crianças com PC em tratamento com equoterapia. No exame
clínico os movimentos são avaliados com velocidade e força padronizadas, em contraste
com análise de marcha. A falta de uma associação significativa entre o exame clínico e
os dados fornecidos na análise de marcha, não indicam que um método é superior a
outro. Desloovere(14) em seu estudo cita que a análise de marcha normalmente é
combinada com exame clínico.
Na avaliação da marcha deste estudo foi possível observar uma mudança
positiva no padrão da marcha das crianças após a intervenção com equoterapia,
considerando os parâmetros angulares. Por outro lado, a falta de associação com os
parâmetros lineares ou entre os dados do exame físico e os parâmetros lineares e
angulares pode estar relacionada ao método de captura utilizado. O ideal teria sido a
utilização de um laboratório de análise tridimensional da marcha, mas infelizmente estes
ainda não são comuns nos serviços de saúde, consequência do alto custo e da carência
de profissionais treinados na interpretação dos dados fornecidos por estes sistemas.
A evidência de melhora nos ângulos de extensão e abdução do quadril durante a
marcha e a melhora na amplitude de movimento do quadril e joelho são resultados
extremamente importantes que puderam ser mensurados objetivamente com a análise
proposta. Os resultados deste estudo implicam na maior segurança dos terapeutas em
indicar a equoterapia para melhora da postura
consequentemente da marcha de crianças com PCDE.

e mobilidade

do

quadril

e

Conclusão

Após a intervenção com equoterapia nas crianças e adolescentes com PCDE
desta amostra observou-se melhora nos parâmetros angulares obtidos durante a marcha
acompanhado de aumento na amplitude de movimento dos ângulos poplíteo e de
abdução da coxa e aumento do ângulo de extensão do quadril.
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