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RESUMO

INTRODUÇÃO

A paralisia cerebral (PC) é definida como uma alteração da postura e do
movimento, permanente, mas não imutável, resultante de um distúrbio no cérebro não
progressivo, devido a fatores hereditários, eventos ocorridos durante a gravidez, parto,
período neonatal ou durante os primeiros dois anos de vida1.
A diparesia espástica é o principal tipo de paralisia cerebral nos pré-termos. O
exame clínico destas crianças revela fraqueza muscular, déficit de controle motor e
espasticidade nos membros inferiores, com déficit nas habilidades motoras finas 2, 3.
Lesões hemorrágicas como a leucomálacia periventricular podem provocar o quadro
clínico de diparesia espástica que afeta principalmente membros inferiores. Admite-se que
um fator de grande importância patogênica seja a degeneração cística grave da substância
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branca. A gravidade do distúrbio motor parece manter relação com a extensão das
anomalias reveladas pela tomografia computadorizada 4.
A abordagem fisioterapêutica na PC teria a finalidade de preparar a criança para
uma função, manter ou aprimorar as já existentes, atuando sempre de forma a adequar a
espasticidade. Entretanto, o prognóstico da paralisia cerebral depende evidentemente do
grau de dificuldade motora, da intensidade de retrações e deformidades esqueléticas e da
disponibilidade e qualidade da reabilitação 5.
Um dos métodos para tratamento de crianças com PC é o método Bobath que tem
por objetivo incentivar e aumentar a habilidade da criança de mover-se funcionalmente da
maneira mais coordenada possível. Os movimentos normais não podem ser obtidos se a
criança permanecer em algumas posições e se mover em uma maneira limitada ou
desordenada, sendo a causa disso em crianças com PC, ser dificultada pelo tônus postural
anormal e incoordenação de postura e movimento 6.
O método Bobath parte do princípio de manuseios nos quais utilizamos padrões que
irão influenciar o tônus muscular, pois, através dos pontos chaves de controle, estaremos
produzindo mudanças no tônus muscular, que conseqüentemente irão influenciar o controle
postural e a performance das atividades funcionais. A mudança de tônus influenciará as
características neurais e não neurais 6.
A longo prazo, a capacidade da criança em usar as habilidades que estão sendo
facilitadas, vai depender da condição do sistema nervoso central (SNC) em adaptar-se a
essas mudanças, incluindo a capacidade perceptiva e cognitiva do paciente em usar as
habilidades em um contexto
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Estes fatores justificam a execução desta pesquisa, que apresenta como objetivo
observar o tônus, força muscular e atividades funcionais antes e após o tratamento
fisioterapêutico com o Conceito Neuroevolutivo Bobath.
O objetivo da pesquisa delimita-se em observar a resposta da relação entre o tônus e
atividades funcionais estáticas e dinâmicas após tratamento Neuroevolutivo Bobath, em
pacientes diparéticos espásticos após PC.

MATERIAS E MÉTODOS

Este trabalho é derivado de um projeto de pesquisa aprovado pelo comitê de ética da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE (parecer 284/2007),
desenvolvidos no ano de 2007, como pré-requisito para obtenção do título de pós
graduação.
A pesquisa realizada é do tipo quanti-qualitativo com corte longitudinal, de caráter
explicativo segundo os objetivos da pesquisa.O universo estudado foi de pacientes
diparéticos após paralisia cerebral, sendo estes avaliados antes e após o tratamento através
do conceito neuroevolutivo Bobath. Os itens avaliados foram: Tônus muscular conforme
Ash Worth
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e atividades funcionais de acordo com Durigon & Sá 9.O presente estudo

realizou-se na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE), no setor de pediatria.
Foram selecionados cinco voluntários, sendo quatro do sexo masculino e um do
sexo feminino com idade de 06 a 08 anos, com diagnóstico de diparesia espástica após
Paralisia Cerebral.

Para seleção da amostra os responsáveis pelos voluntários receberam

um termo de consentimento livre esclarecido, o qual deverá ser assinado concordando em
participar do estudo. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná.
Os critérios de inclusão foram: Pacientes diparéticos espásticos após Paralisia
Cerebral; Com idade entre 06 a 08 anos de idade; assinatura do termo de consentimento
livre e esclarecido devidamente preenchido e assinado; marcha com ou sem apoio; ausência
de cirurgias por um período de seis meses.
Os critérios de exclusão foram: Além dos direito do voluntário de abandonar a
pesquisa a qualquer momento, sem a necessidade de justificar, foram adotados alguns
critérios de exclusão: Não entregando o termo de consentimento livre e esclarecido
devidamente preenchido e assinado; os voluntários que se recusarem a participar do projeto
por livre e espontânea vontade; pacientes que faltarem mais do que três vezes consecutivas.
Os Procedimentos para coleta de dados foram:

1. Tônus

As medidas de tônus foram realizadas através da Escala de Ash Worth modificada 8
para sua determinação, a avaliação foi realizada com o paciente deitado em diferentes
decúbitos, dependendo do grupo muscular a ser testado. O paciente deve estar vestindo
roupas adequadas, que não empeçam a realização do movimento.

A temperatura do

ambiente deverá estar agradável para o paciente, para não interferir no tônus muscular.
A avaliação de tônus e força foi aplicada em dois momentos. Antes da intervenção
fisioterapêutica e após três meses de intervenção. Durante esse período de intervenção entre

avaliação final e inicial os pacientes receberam atendimento duas vezes por semana, com
duração de quarenta minutos casa sessão.
Os grupos musculares a serem testados serão: Flexores, extensores, adutores e
abdutores de quadris, plantiflexores, dorsiflexores, inversores e eversores de tornozelo.

2. Atividades Funcionais

As atividades funcionais foram avaliadas de forma estática e dinâmica, através da
escala de atividades funcionais estáticas e dinâmicas 9. Na avaliação de atividades
funcionais dinâmicas (engatinhar e marcha), foi considerado o parâmetro quantitativo
de capacidade de realização da atividade e como parâmetro qualitativo à presença ou
ausência de normalidade no padrão de realização.
Cada criança foi orientada e/ou incentivada a adotar todas as posturas, na seqüência
do desenvolvimento motor, utilizando-se ordens claras, bem como espelhos e
brinquedos como incentivo.

3. Protocolo de tratamento

O protocolo de tratamento foi através do Conceito Neuroevolutivo Boabath. , o
alvo principal do método é auxiliar a criança mudar suas posturas e movimentos anormais
de modo que possam se adaptar confortavelmente ao ambiente e desenvolver uma
qualidade melhor de habilidades funcionais. Foram realizados 3 meses de atendimentos, no
período de setembro a novembro de 2007, durante duas vezes por semana.

4. Tratamento estatístico

Após a comparação dos resultados entre os grupos os dados foram expressos em
gráficos através dos programas Microsoft Excel 2003, Origin 6.0 para melhor visualização.

RESULTADOS

Os resultados obtidos referentes à relação tônus e força muscular e as atividades
funcionais estáticas e dinâmicas, durante a avaliação e reavaliação foram ilustrados através
de gráficos, que seguem abaixo, na ordem dos pacientes A, B, C, D e E .

Gráfico 1: Gráfico referente a relação tônus e força da musculatura de membros inferiores
(direito e esquerdo) do paciente A.
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Gráfico referente a relação tônus e força da musculatura de membros

inferiores(direito e esquerdo) do paciente B.
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Gráfico 3: Gráfico referente a relação tônus e força da musculatura de membros inferiores
(direito e esquerdo) do paciente C.
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Gráfico 4: Gráfico referente a relação tônus e força da musculatura de membros inferiores
(direito e esquerdo) do paciente D.
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Gráfico 5: Gráfico referente a relação tônus e força da musculatura de membros inferiores
(direito e esquerdo) do paciente E.

Gráfico 6 e 7: Gráfico referente as atividades funcionais dinâmicas e estáticas
respectivamente da paciente A.
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Gráfico 8 e 9: Gráfico referente as atividades funcionais dinâmicas e estáticas
respectivamente da paciente B.
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Gráfico 10 e 11: Gráfico referente às atividades funcionais dinâmicas e estáticas
respectivamente da paciente C.
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Gráfico 12 e 13: Gráfico 10 e 11: Gráfico referente às atividades funcionais dinâmicas e
estáticas respectivamente da paciente D
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DISCUSSÃO

A espasticidade torna os músculos antagônicos, mais fracos, e estes deixam de
exercer esse estímulo, resultando em desequilíbrio e conseqüente encurtamento. Surge,
assim, a contratura estrutural ou orgânica, com limitação de movimentos. Nas crianças com
paralisia cerebral espástica, a alteração neuromuscular provoca espasticidade persistente
dos flexores das coxas e permanência, além do tempo normal, da contratura em flexão do
quadril. Outra conseqüência da constância da contratura em flexão do quadril e a
persistência da anteversão femoral, responsável pela deformidade em rotação medial das
coxas 10.
Estudos em portadores de Paralisia Cerebral, autores demonstram a importância e a
eficácia de fortalecimento muscular nesses pacientes, pois além de ganhar força muscular,
ocorre melhora na função motora. Através de cargas repetitivas, ocorrerá um crescimento
do volume muscular , devido a hipertrofia das fibras musculares e aumento de unidades
motora dentro de casa sarcômero 2 , 15.
Conforme a demanda funcional e o grau de extensão que o músculo é submetido,
ele se adapta com provável remoção ou adição do número de sarcômeros em série. A
espasticidade altera as propriedades das fibras musculares propriamente ditas, este é o fator

que contribui para o déficit de coordenação observado nos pacientes com espasticidade. As
crianças com PC,que rotineiramente apresentam espasticidade, apresentam contrações
excessivas e prolongadas de determinados músculos , e conseqüentemente variação
anormal do tamanho das fibras musculares 16.
O comprometimento de grupos musculares provoca deformidades associadas, como
contratura em adução das coxas e em flexão dos joelhos, além de pés equinovaro ou
equinovalgo. Vindo assim de encontro a este estudo, onde maior grau de hipertonia foi
encontrado em flexores de quadris.
A tensão ou fadiga muscular excessiva fazem com que as fibras musculares
permaneçam contraídas por um período de tempo maior que o normal. Isto, por sua vez,
reduz a nutrição das mesmas a níveis insuficientes pela estagnação sangüínea e linfática.
Por outro lado, pouca ou nenhuma atividade física, enfraquece o metabolismo e por isso
reduze a nutrição dos tecidos musculares, fazendo com que suas fibras se afinem e os
músculos percam seu tônus e sua força 11.
Em todos os casos o padrão de aquisição motora não foi acompanhado de aumento
do tono muscular, pelo contrário, acompanhando o desenvolvimento das atividades
funcionais tanto na avaliação quanto na reavaliação não observou-se alteração alguma do
tono muscular relativo a todos os grupos musculares havendo mesmo diminuição do tono
muscular, pois o fuso muscular possui capacidade de adaptação a diferentes níveis de
demanda através do processo de habituação.

Os grupos musculares nos diparéticos espásticos, que apresentam espasticidade e
contratura, tem sua principal ação no plano sagital, resultando em padrões e marchas
características. Os músculos mais acometidos são: psoas, os hamstrings, o reto femoral e

gastrocnêmico. Músculos que atravessam uma única articulação são menos propensos a
desenvolver contratura do que aqueles que cruzam duas ou mais articulações 3.
O mecanismo mais simples para o controle do tônus muscular é o reflexo de
estiramento, que faz com que os aferentes dos fusos musculares sejam ativados,
provocando uma contração reflexa do próprio músculo para preparar um movimento ágil.
Sendo assim o tônus depende do nível de disparo dos motoneurônios fusiformes, que
provocam a contração do fuso e assim regula a sensibilidade 17.
Quanto à avaliação das atividades funcionais estáticas e dinâmicas, observamos
neste estudo uma melhora descrita pela reavaliação nos quesitos sedestação, quadrupedia e
ajoelhado nas atividades funcionais estáticas e o engatinhar, nas atividades funcionas
dinâmicas .
A sedestação é uma postura que evolui mais rapidamente, pois necessita de menor
controle pélvico ou de membros inferiores e que o melhor controle de tronco superior que
acompanha a evolução desta postura, sendo evidente também em outras posturas como
quadrupedia e bipedestação. As posturas ajoelhada e semi-ajoelhada mostram evolução
mais lenta, pois necessitam de maior controle de tronco inferior, cintura pélvica e em menor
grau de membros inferiores. A bipedestação acompanha o conjunto de maiores incrementos
tanto de fortalecimento de musculatura abdominal e extensora como de controle de tronco
superior, tronco inferior, cinturas e de membros. Estando todos estes fatores de acordo com
esta pesquisa 12.
Isto foi possível devido uma adequada modulação do tônus muscular, interessante
ressaltar que consideramos uma alteração de tono mais significativa quando há uma menor
capacidade de adaptação do fuso muscular ao movimento, manifestada pela presença de
uma reação ao alongamento variável com a velocidade e presente durante uma parte do

arco de movimento ou durante todo o arco de movimento, impossibilitando assim a
manutenção ou mudanças de posturas 9.
Ao considerar as capacidades motoras dessas crianças, as demandas da tarefa e as
características do ambiente, observa-se que, muitas vezes, o padrão de locomoção
apresentado por elas representa a melhor solução possível.Entretanto, algumas dessas
soluções funcionais podem coloca-las em situação de risco para futuras alterações
estruturais com aparecimento de encurtamentos, deformidades e prejuízo futuro na
dinâmica da marcha 13.
O método Bobath parte do princípio de manuseios nos quais utilizamos padrões que
irão influenciar o tônus muscular, pois, através dos pontos chaves de controle, estaremos
produzindo mudanças no tônus muscular, que conseqüentemente irão influenciar o controle
postural e a performance das atividades funcionais. A mudança de tônus influenciará as
características neurais e não neurais.
Para mesma autora, as características não neurais utilizam-se de alongamentos e
contrações do músculo (plasticidade muscular), permitindo um melhor alinhamento
biomecânico resultando em produção de força mais eficiente. Na questão da característica
neural, os PIT influenciamos reflexos cutâneos e proprioceptivos, influenciando o sistema
de feedback e a longo prazo o sistema de feedforward. Os PIT são aplicadas para produzir
modificações no corpo inteiro (uso de pontos chaves mais proximais), ou mobilizações
específicas bem localizadas.
Em longo prazo, a capacidade da criança em usar as habilidades que estão sendo
facilitadas, vai depender da condição do sistema nervoso central (SNC) em adaptar-se a
essas mudanças, incluindo a capacidade perceptiva e cognitiva do paciente em usar as
habilidades em um contexto correto 7.

CONCLUSÃO

Concluindo, é na limitação funcional, ou seja, durante o desempenho de atividades e
tarefas da rotina diária que a incapacidade da criança é manifestada. Todas as
argumentações feitas na teoria sobre a influência do tônus sobre as atividades funcionais
apresentam-se como hipóteses a serem testadas por outras investigações científicas. Os
resultados apresentados neste estudo contribuem para uma melhor compreensão do
desenvolvimento humano em condições diferenciadas e fornecem subsídios para
fundamentar estratégias de avaliação e intervenção.
Neste estudo pode-se afirmar que houve uma diminuição do tônus muscular com
uma conseqüente melhora das atividades funcionais nos pacientes com diparesia espástica
após intervenção fisioterapêutica através do Conceito Neuroevolutivo Bobath.
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