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“A felicidade do corpo consiste na saúde, e a do espírito, 

na sabedoria.” 

Tales de Mileto. 



RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do exercício físico sobre o número de 

unidades motoras nos músculos da eminência tênar de indivíduos, atletas e não atletas, 

afetados pela poliomielite, comparados a indivíduos saudáveis. Para tanto, estimou-se o 

número de unidades motoras dos dois grupos experimentais pela técnica 

eletroneuromiográfica da “Estimativa do Número de Unidades Motoras” (ENUM), 

registrando para isso a amplitude média dos potenciais de superfície das unidades 

motoras (PSUM) e a amplitude do potencial de ação muscular composto (PAMC). 

Foram avaliados dez indivíduos não atletas e oito atletas em duas sessões, separadas por 

seis meses de intervalo. Já o número de unidades motoras na eminência tênar de 

indivíduos saudáveis foi retirado da literatura especializada. Não se observou diferenças 

no número de unidades motoras entre o grupo de atletas e não atletas (p=0,0726) ou 

entre as duas medidas realizadas com intervalo de seis meses (p=0,9387). Tão pouco 

houve interação entre os dois fatores (p=0,5441). Quando os valores de ENUM para as 

duas medidas foram agrupados, o teste t de Student também não mostrou diferença 

significativa entre não atletas e atletas (p=0,0656). Notou-se, entretanto, uma 

diminuição acentuada da ENUM para os dois grupos com pólio em relação a um grupo 

de indivíduos saudáveis, cujos valores de ENUM foram obtidos da literatura (saudáveis 

x pólio não atletas: q0,05;2=16,49, p<0,001; saud x pólio atl: q0,05;2=16,37, p<0,001), 

mas nenhuma diferença entre eles (pólio não atletas x pólio atletas: q0,05;2=0,7307 

p>0,05). Os resultados sugerem que o exercício físico não altera o número de unidades 

motoras em indivíduos afetados pela poliomielite.  

 
Palavras- chave: Exercício físico, atividade física, poliomielite 



ABSTRACT 

The aim of this work was to evaluate the effects of the physical exercise on the number 

of motor units in the thenar muscles of individuals, sedentary and athletes, affected by 

poliomyelitis. In order to do this, the motor unit numbers were estimated by the 

electroneuromiographic technique of “Motor Unit Number Estimation” (MUNE), by 

recording the mean amplitude of surface motor unit potentials (SMUP) and the 

amplitude of compound muscular action potential (CMAP). Ten sedentary and eight 

athletes were evaluated in two sessions separated by six months. We estimated from 

literature the number of motor units for the thenar muscles of health individuals. To 

compare the MUNE between the two measures separated by six months and between 

the experimental groups we use two way ANOVA followed by the Bonferroni test. To 

compare the grouped values (first and second measures) of SMUP, CMAP and MUNE, 

between sedentaries and athletes, we used the non paired Student’t test. To compare the 

MUNE values among health and polio individuals we used one way ANOVA followed 

by the Tukey multiple comparison test. We see no differences in the number of motor 

units between athletes and sedentaries (p=0.0726) or between the measurements done 

with six month intervals (p=0.9387); and there was no interaction among the two 

factors (p=0.5441). When the MUNE values were grouped, the t test did not show 

difference between sedentary and athletes (p= 0.0656). We noticed a clear decrease of 

MUNE values for the two polio groups when compared with the control group whosw 

data were taken from literature (saud x pólio sed: q0,05;2=16,49, p<0,001; saud x pólio 

atl: q0,05;2=16,37, p<0,001), but no difference between them (pólio sed x pólio atl: 

q0,05;2=0,7307 p>0,05). Our results suggest that physical exercise does not alter the 

number of motor units in polio affected individuals. 

 

Keywords: Physical exercise, physical activity, poliomyelitis
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1 INTRODUÇÃO 

 

A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, pólio ou doença de 

Heine e Medin, é uma patologia viral infecciosa causada por um dos três poliovírus tipo 

I, de Brunhilde e Mahoney ,tipo II, Lansing e MEFI,tipo III, Leon e Saukett, e está 

inserida na área das patologias neuromusculares, cuja ação pode se dá de forma leve ou 

aguda (HALSTEAD, 1987; OLIVEIRA et al., 2008). 

Esta foi uma patologia que aterrorizou milhares de pessoas por várias 

décadas, deixando pessoas sequeladas pelo resto de suas vidas. Os sobreviventes da 

poliomielite recuperaram a força e a capacidade funcional parcialmente, vencendo suas 

deficiências e incapacidades buscando assim ter uma vida normal. 

Acreditava-se que as pessoas que sobreviveram à poliomielite manteriam-se  

estáveis, sem progressão do quadro clínico pelo resto de suas vidas.  

Ocorre que, após um período de estabilidade clínica, indivíduos que tiveram 

poliomielite voltam a sentir novos sintomas de dor, fadiga e fraqueza muscular. Os 

novos sintomas caracterizaram a síndrome pós pólio (SPP), que se apresenta como um  

problema de saúde pública, e como consequência do “superuso” ou “supertreinamento” 

da musculatura esquelética (DALAKAS, 1995; TROJAM, CASHMAN, 2005).  

Os sinais e sintomas da SPP incluem uma combinação de respostas 

neurológicas, músculo-esqueléticas e psicossociais, que progridem lentamente 

(QUADROS, 2005). 

Embora não exista um consenso quanto a sua fisiopatologia, existem nove 

hipóteses que tentam fundamentar a SPP, que são: 

1) Disfunção das unidades motoras devido ao trabalho excessivo, ou 

envelhecimento prematuro das unidades motoras afetadas pela pólio;  

2) Supertreinamento muscular; 

3) Desuso muscular; 

4) Perda normal das unidades motoras com a idade; 

5) Predisposição à degeneração do neurônio motor devido ao dano glial, 

vascular e linfático; 

6) Reativação do vírus ou infecção persistente; 

7) Síndrome imuno mediada; 

8) Efeito do hormônio de crescimento; 
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9) Efeito combinado do supertreinamento, desuso, dor, ganho de peso ou 

outras patologias. 

Entre estas hipóteses a mais aceita é a do supertreinamento muscular, ou 

seja, o uso excessivo dos neurônios motores ao longo dos anos (QUADROS, 2005). 

A problemática que envolve as pesquisas está centrada em que a SPP é 

caracterizada pela perda gradual da capacidade do sistema nervoso central de repor ao 

organismo atingido pela poliomielite paralítica a força consumida no desenvolvimento 

do exercício físico, e isto pode causar fadiga no músculo, visto que os neurônios que 

sustentam as fibras musculares morrem, tornando o músculo flácido, trazendo 

limitações físicas ao portador da enfermidade. No entanto, a causa da morte dos 

neurônios motores ainda é desconhecida (DALAKAS, 1995; HALSTEAD, 1988). 

O presente trabalho propõe um estudo que pretende avaliar qual efeito 

(positivo ou negativo) que o exercício físico exerce sobre unidades motoras dos 

indivíduos afetados pela poliomielite. 

Ele torna-se oportuno na medida em que procura conhecer e avaliar, bem 

como discutir, o que advém da interferência de exercícios físicos para os indivíduos 

afetados pela poliomielite, principalmente seus efeitos nas unidades motoras, as quais 

fatalmente estão ou serão acometidas pelos efeitos tardios da poliomielite, efeitos estes, 

apontados por alguns especialistas (DALAKAS, 1995; HALSTEAD, 1988)  ocasionado 

pelo "superuso" dos músculos que leva o portador da poliomielite paralítica a fraqueza 

muscular.  

A busca pelo resultado foi feita estimando o número das unidades motoras 

de indivíduos afetados pela poliomielite, divididos em dois grupos, atletas (GA) e não 

atletas (GNA). 

Primeiro cabe dizer que o grau de perda de unidade motora em 

neuronopatias motoras crônicas não pode ser quantificado com precisão com testes de 

rotina, sejam eles eletrodiagnósticos ou exames patológicos. No entanto, a técnica 

eletrofisiológica da estimativa do número de unidades motoras (ENUM) pode fornecer 

um número estimado de unidades motoras de um músculo. 

Por fim, a preocupação que norteia o presente estudo está relacionada à 

busca por um maior conhecimento dos benefícios que os exercícios físicos podem trazer 

aos pacientes sobreviventes do poliovírus, para que a sua prática regular, de forma 

programada, controlada e bem direcionada seja uma carga de estresse eficaz e segura 

beneficamente alcançada pelo organismo a ele submetido. 
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É através da prática da atividade física, principalmente através do desporto, 

que as pessoas com limitação física encontram condições para redescobrir a vida de 

uma forma ampla e global, além de prevenir as enfermidades secundárias à deficiência e 

promover a integração social, levando o indivíduo a descobrir que é possível, apesar das 

limitações físicas, ter uma vida normal e saudável (FREITAS; CIDADE, 1997). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 POLIOMIELITE 

 

2.1.1 Definição 

 

 

Etimologicamente o vocábulo poliomielite deriva da junção das palavras 

Grego-latina: pólio que tem o sentido de cinzento, myelos cujo significado é medula 

espinhal e ite que é sinonímia de inflamação (QUADROS, 2005).   

A poliomielite, comumente chamada de paralisia infantil, é uma patologia 

infecto-contagiosa viral aguda, sendo conhecida inicialmente como uma patologia que 

acomete crianças. O modo de contágio do poliovírus é idêntico ao dos enterovírus, ou 

seja, por via fecal-oral e através de pessoas contaminadas (FERREIRA; SOUSA, 2002). 

O poliovírus se prolifera inicialmente nos locais por onde penetra no 

organismo, ou seja, na submucosa do intestino ou faringe, alcançando, logo em seguida, 

a circulação sanguínea e todo o organismo (FERREIRA; SOUSA, 2002). 

A poliomielite é causada por um vírus do grupo RNA, sem envoltório, 

esférico e que está classificado na família Picornaviridae (pico=pequeno), gênero 

Enterovírus (OLIVEIRA et al, 2008). 

 O agente etiológico é o poliovírus que inclui três sorotipos I, II e III sendo 

que o I é o mais agressivo e causa a paralisia. Existem três formas de poliomielite, 

sendo elas a bulbar, a paralítica e a não paralítica (FERREIRA; SOUSA, 2002). 

Os sintomas iniciais são caracterizados por um quadro febril, dores 

abdominais e rigidez da nuca, seguidas ou não de paralisia, sendo que uma pessoa que 

se contamina com o poliovírus pode ou não desenvolver a patologia. Atualmente, não 

existe cura para a patologia, embora exista prevenção através da vacinas de Salk e Sabin 

as quais, administradas em várias doses, podem proteger o indivíduo por toda vida. 

A poliomielite é uma patologia que ainda não foi erradicada no mundo. A 

Dados divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), informam 

que na atualidade a ocorrência da patologia encontra-se mais restrita aos países dos 

continentes asiático e africano, onde de 2005 a agosto de 2007 ocorreram surtos ou 
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foram detectados casos nos seguintes países: Chad, Yemen, Indonésia, Angola, Etiópia, 

Somália, Bangladesh, Namíbia, Quênia e República Democrática do Congo. 

(http://www.anvisa.gov.br/paf/viajantes/poliomielite.htm#8).  
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2.1.2 Breve Histórico 

 

2.1.2.1 Poliomielite no mundo 

 

A poliomielite, como a grande maioria das doenças infecciosas, tem, 

provavelmente, uma origem antiga, levando-se em consideração que indivíduos débeis 

apresentando pernas atrofiadas estão registrados em figuras da escrita dos egípcios 

antigos que correspondem a 18ª Dinastia, datados aproximadamente de 1600 a.C., 

mostrando, dessa forma, que as suas manifestações já devia ser conhecida naquela 

época (OLIVEIRA; QUADROS, 2008). 

 A primeira descrição médica da patologia foi feita em 1840 pelo ortopedista 

alemão Jacob Van Heine que identificou a medula espinhal como a zona mais afetada  

e, em 1891, Karl Oskar Medin identificou o seu caráter epidêmico  Estes dois fatos 

levaram a sua denominação alternativa como doença de Heine e Medin (FERREIRA; 

SOUSA, 2002; PRESCOTT; HARLEY; KLEIN, 1996). 

A descoberta da etiologia viral dessa nova enfermidae veio em 1908 quando 

Landesteiner e Popper identificaram o vírus infeccioso da poliomielite (FERREIRA, 

SOUSA, 2002; PRESCOTT; HARLEY; KLEIN, 1996). 

Durante a primeira metade do século XX, a pólio assumiu proporções 

epidêmicas nos EUA e Europa, destacando-se as décadas de 30 e 40, quando  

aconteceram grandes epidemias de poliomielite no mundo que atingiram milhares de 

pessoas, deixando muitas delas paralíticas. O presidente dos Estados Unidos da 

America, Franklin Roosevelt,  contraiu a poliomielite tardiamente aos 39 anos, fato que 

foi de fundamental importância para o incentivo às pesquisas da vacina. (HASTEAD, 

1998).  

Um grande passo foi dado em 1948, quando Jonh Enders, Weller e Robbins 

cultivaram o vírus da poliomielite (poliovírus) em tecidos não neuronais (FERREIRA; 

SOUSA, 2002; PRESCOTT; HARLEY; KLEIN, 1996). 

 Dois anos depois, entrando na década de 1950, a forma citopatogênica de 

como atuava o vírus nas células produzidas no laboratório foi descoberta pelos 

cientistas que haviam cultivado o poliovírus in vitro (PRESCOTT; HARLEY; KLEIN, 

1996). Esta nova revelação da ciência abriu espaço para que estes estudiosos 

conseguissem reconhecer e isolar os três sorotipos que compõem o poliovírus. 
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 É importante dizer que através desses achados foi possível a elaboração das 

vacinas de Salk, a partir do vírus inativado, e de Sabin, a partir do vírus atenuado 

(SCHATMAYER et al, 2002). 

No mundo, a preocupação com as epidemias de poliomielite foi visível. 

Com a eficácia declarada das vacinas, muitas campanhas de vacinação em massa foram 

lançadas em quase todos os países e a incidência da patologia diminuiu radicalmente 

(SCHATMAYER et al, 2002). 

Em 1983, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) lançaram uma estratégia que teve por 

finalidade recomendar aos países latino-americanos a criação do “Dia Nacional de 

Vacinação Contra a poliomielite” (SCHATMAYER et al, 2002). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1988, deu início à campanha 

pela erradicação global da poliomielite. Já em 2001, foi constatada a não ocorrência de 

casos em diversos países, exceto nos continentes asiático e africano (LEÃO et al., 1997) 

                  

 

2.1.2.2 Poliomielite no Brasil 

 

No Brasil, os primeiros relatos de casos da poliomielite se deram em 1918. 

Primeiramente, a localidade mais afetada nesse mesmo período foi a Vila Americana, 

no estado de São Paulo. No ano de 1937, a epidemia se alastrou com magnitude nas 

cidades brasileiras de Santos e São Paulo. 

No ano de 1939 a poliomielite se instalou na cidade do Rio de Janeiro, 

espalhando-se logo depois para o Espírito Santo, Bahia e para a cidade de Barbacena, 

em Minas Gerais (GALVÃO; FALCI; SANTOS, 1955).  

Rosemberg (1992) classificou os surtos epidêmicos de poliomielite como 

sendo “incidentes dramáticos” compostos por atos distintos: primeiro, a negação e 

progressiva revelação (não admissão da epidemia e posterior reconhecimento, uma vez 

que já não podiam ignorar sua presença); o segundo ato traduz-se na busca de 

explicações para o aparecimento da patologia (médicos e autoridades); o terceiro ato 

está ligado às medidas administrativas e ações públicas à enfermidade (poder de polícia 

e fiscalização, e, vigilância sanitárias). Por fim o quarto ato, que consiste na reflexão 

pós epidemia (experiências e tomadas de decisões em busca das melhorias).  
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O Brasil está entre os países que acolheram as recomendações do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), e criou o “Dia Nacional de Vacinação Contra a poliomielite”, que traz como 

personagem principal o “Zé Gotinha" (SCHATMAYER et al, 2002). 

                Os resultados obtidos no Brasil com as campanhas de vacinação 

serviram de exemplo para a OMS para a elaboração de um programa global de 

erradicação do poliovírus selvagem, a partir de 1987 (WALDMAN; SILVA; 

MONTEIRO, 1999) 

 De acordo com Campos, Nascimento e Maranhão (2003) “o 

reconhecimento público dos dias nacionais de vacinação consagrou definitivamente essa 

estratégia, que continua a ser implementada sistematicamente no Brasil”. 

Todas estas medidas serviram e foram eficientes para reduzir sensivelmente 

os casos de poliomielite no Brasil, ou seja, com as políticas públicas implementadas e 

bem sucedidas para o tratamento, controle e erradicação da poliomielite, o último caso 

da enfermidade registrado no Brasil foi em 1989 (SCHATMAYER et al, 2002). 

. 

 Em 1994, o Brasil recebeu o Certificado de Erradicação da Transmissão 

Autóctone do Poliovírus Selvagem nas Américas (CAMPOS; NASCIMENTO; 

MARANHÃO, 2003). 

 

2.1.2.3 Poliomielite em Sergipe 

 

As epidemias de poliomielite se estenderam até o Nordeste, atingindo 

também o estado de Sergipe, onde os primeiros casos de poliomielite  foram registrados 

em 1946, pelo Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe 

(OLIVEIRA; CARDOSO; TEXEIRA, 1994)  

Em síntese, pode-se afirmar que os casos ocorridos foram mais intensos até 

1984 e com a ocorrência de um surto epidemiológico em 1986 (FIGURA 1), que foi 

atribuído a baixa cobertura vacinal e aos problemas de conservação da vacina 

(CAMPOS; NASCIMENTO; MARANHÃO, 2003). Novas campanhas de vacinação 

surgiram a partir deste episódio e resultaram na diminuição dos casos, e em 1986 foi 

criado o “Dia Nordesti,no de Vacinação contra a poliomielite”, o que diminuiu 

significativamente o número de casos até 1988, não tendo sido registrado, desde então, 
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nenhum caso de poliomielite no Estado sergipano (OLIVEIRA; CARDOSO; 

TEIXEIRA, 1994) 

Figura 1: Evolução da incidência da poliomielite no Brasil, na região Nordeste e Sudeste, 1980-1994. 

Fonte: MS/FUNASA/CENEPI. 

Estes registros foram considerados como os últimos surtos da doença na 

década de 80, pois a partir de então se deu início às campanhas sucessivas de vacinação 

em massa, o que ocasionou notável erradicação na incidência da enfermidade 

(WALDMAN; SILVA; MARANHÃO, 1999). 

Nesse passo, Sergipe retomou a jornada no sentido de eliminar a 

poliomielite (FIGURA 2) e desde o ano de 1989 não foi registrado nenhum caso de 

ataque do poliovírus. 

 
Figura 2: Coberturas vacinais de rotina, Sergipe, janeiro a outubro, 2005 e 2006. 
Fonte: API/CGPNI/DEVEP/SVS/MS 

2.1.3 Etiologia 
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A poliomielite é causada por vírus do grupo dos enterovírus identificados 

como poliovírus, cuja composição é de uma cadeia simples de RNA, sem nenhum 

envoltório, esférico, de 24-30 nm de diâmetro, do gênero Enterovírus, da família 

Picornaviridae, ou seja, é um vírus simples uma vez que é constituído por uma 

nucleocápside protéica e cadeia única de RNA. O referido vírus é altamente resistente 

ao meio ambiente (LEÃO et al., 1997). 

 O poliovírus tem alto poder de infectividade, alocando-se e multiplicando-se 

rapidamente no organismo hospedeiro. Por outro lado, possui patogenecidade muito 

baixa, sendo que apenas 0,1 até o máximo de 2,0% das pessoas infectadas pelo vírus 

desenvolvem a forma paralítica (FERREIRA; SOUSA, 2002). 

O Manual das Doenças Transmitidas por Alimentos e Água (BRASIL, 

2000, p. 1) traz orientações bem claras e sucintas a cerca da patogenecidade e da 

virulência do poliovírus: 

A patogenecidade varia de acordo com: 1) o tipo de poliovírus (o tipo I é o 
mais patogênico, tipo II é o menos); 2) com as propriedades intrínsecas das 
diferentes cepas; 3) com os fatores inerentes ao hospedeiro (mais alta em 
adolescentes e adultos). A virulência do poliovírus depende da cepa e se 
correlaciona com o grau de duração da viremia. A letalidade da poliomielite 
varia entre 2 e 10%, mas pode ser bem mais elevada dependendo da forma 
clínica da patologia. A poliomielite bulbar apresenta uma letalidade entre 20 
e 60%, e a poliomielite espinhal com acometimento respiratório, entre 20 e 
40%. Em imunodeficientes chega a 40%, com alta taxa de seqüela . 
 

O poliovírus necessita, para se desenvolver, de um período que vai de 3 a 35 

dias, porém, na maioria das vezes, esse espaço de tempo tem durabilidade de 7 dias. 

 

2.1.4 Fisiopatologia 

 

 

O Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2005) informa que o 

hospedeiro do vírus da poliomielite pode contagiar outras pessoas. Esta transmissão 

pode dar-se tanto pela orofaringe e pela inalação, bem como pelas fezes da pessoa 

infectada. Na primeira hipótese o contágio acontece em até uma semana, e, na segunda, 

por seis semanas. 

A transmissão do poliovírus, em geral, ocorre antes de aparecerem os 

sintomas clínicos da patologia. Neste período, na maioria dos casos, a pessoa ainda não 

tem conhecimento da sua contaminação.  
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O agente transmissor depositado nas fezes se introduz pelas vias 

respiratórias ou pela boca, alojando-se temporariamente na garganta, depois alcança o 

intestino onde se multiplica por um longo período; passa para os linfonodos, indo direto 

para a corrente sanguínea (viremia) e, a partir daí, distribui-se para o organismo 

humano, podendo alcançar o sistema nervoso central (LEÃO et al., 1997). 

No ano de 1948, muitos cientistas realizaram experiências em laboratórios, 

cultivando o poliovírus em outros tecidos do corpo humano que fossem diferentes do 

sistema nervoso. Em 1950, ficou concluído que o vírus causador da poliomielite 

atacava, apenas ocasionalmente, o tecido nervoso da pessoa infectada, por isso, a sua 

baixa patogenecidade (ROGER, 1996). 

O poliovírus tem como característica uma seletividade por certas regiões do 

SNC (QUADROS, 2005). 

Spencer e Jackson (1957) relatam que, a depender da região em que o vírus 

se deposita, as infecções por ele provocadas podem causar paralisias no sistema 

respiratório, locomotor e de deglutição, comprometendo todo o processo orgânico e 

levando muitas vezes o paciente a óbito. 

O vírus atinge de preferência os neurônios da coluna cinzenta anterior da 

medula ou dos núcleos dos nervos cranianos situados no tronco cerebral. Cabe ser 

ressaltado que a viremia é via básica para que a infecção alcance o sistema nervoso 

central, no entanto, o poliovírus raramente o atinge. 

As lesões que acontecem no SNC não são específicas da poliomielite, 

porém a distribuição da lesão é característica. 

As alterações de maior intensidade são observadas primeiramente no corno 

anterior da medula espinhal, principalmente nas regiões de intumescência lombar e 

cervical. Observa-se, também, lesão em vários núcleos dos nervos cranianos e na 

formação reticular do bulbo, nos núcleos do teto mesencefálico e do vermis cerebelar, 

nas substâncias cinzenta e negra e núcleo vermelho do mesecéfalo, no tálamo, 

hipotálamo e na zona motora da circumvolução pré-central anterior do córtex 

(BODIAN, 1949; SHEPARD, 1976). 

Existe uma predileção do vírus pelos neurônios motores da coluna motora e, 

em qualquer nível, são os neurônios motores de maiores dimensões os destruídos 

seletivamente (SHARRARD, 1953). 

Quando o RNA viral invade o citoplasma do neurônio, imediatamente 

interage com os ribossomos e aniquila a síntese protéica com o fim de produzir mais 
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vírus e, assim, o neurônio atingido sofre necrose, liberando milhões de novos vírus, os 

quais se tornarão parasitas de neurônios ainda não atacados ou intactos. A infecção é 

altamente progressiva e, por essa razão, também súbito é o acometimento da paralisia 

(LEÃO et al., 1997). 

 

2.1.5 Aspectos clínicos 

 

As crianças, na primeira idade , são as mais susceptíveis ao contágio da 

poliomielite e também os seus principais agentes de transmissão, porém, não só as 

crianças podem contrair a moléstia, também os adultos poderão ser contaminados. 

Alguns infectados, adultos ou crianças, apresentam um quadro clínico leve 

com febre baixa, dores na garganta e na cabeça como se fossem uma gripe, outros, além 

desses sintomas apresentam diarréia e dores abdominais. 

Segundo Shepard et al (1976), os aspectos clínicos podem se manifestar em 

três grande formas: abortiva, meníngea e paralítica, cada uma delas com evoluções 

distintas da patologia viral. 

Diarréia e dor abdominal difusa são sintomas ditos passageiros que levam 

de 24 a 72 horas para desaparecerem, tendo uma evolução do seu quadro 

completamente benigna, sem consequências mais sérias, sendo esta a chamada forma 

abortiva (FERREIRA; SOUSA, 2002). 

Na forma meníngea ou não paralítica os sintomas são praticamente os 

mesmos da forma abortiva, porém se mostram com maior intensidade.    

No entanto, se ocorrer do vírus chegar até o SNC, atacará os neurônios 

motores e poderá causar sérias lesões que terão como consequência a paralisia, sendo 

chamada de poliomielite paralítica, que poderá deixar sequelas leves no indivíduo, ou, 

mais das vezes, sequelas graves e permanentes, frequentemente afetando os membros 

inferiores e superiores e até mesmo ocasionando a morte da pessoa infectada 

(QUADROS, 2005). Esta é a forma mais aguda da moléstia e se apresenta com aspectos 

bem característicos e seu quadro é sempre progressivo. 

A eliminação do poliovírus “selvagem” não descarta a possibilidade de 

ocorrências da reintrodução através dos casos pós-vacinais, mesmo que raros e 

considerando que a erradicação em países como Ásia e África dá-se de forma lenta 

(WALDMAN; SILVA; MONTEIRO, 1999). 
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2.2 SÍNDROME PÓS-PÓLIO (SPP) 

 

2.2.1 Definição 

 

A SPP está relacionada a uma desordem neurológica que causa vários 

sintomas, sendo os principais : fadiga, fraqueza muscular e dor muscular em indivíduos 

que tiveram poliomielite aguda, ocorrendo muitos anos após a recuperação da 

poliomielite (HALSTEAD, 1987; OLIVEIRA et al., 2008). 

O primeiro registro da SPP foi feito por Jean Martin Charcot em 1875, que 

descreveu na literatura sobre um jovem de 19 anos com poliomielite paralítica contraída 

na infância apresentava um quadro clínico que sugeria a nova fraqueza, diagnosticada 

como supertreinamento da musculatura (DALAKAS, 1995; OLIVEIRA, MAYNARD, 

2002; QUADROS, 2005). 

A SPP está no grupo das neuronopatias motoras, inserida na categoria da 

doença do neurônio motor (DNM), pois que o quadro clínico e as alterações 

morfológicas e bioquímicas apresentados na patologia estão intimamente associados à 

disfunção ocasionada nos neurônios motores inferiores (OLIVEIRA; MAYNARD, 

2002). 

As manifestações da SPP geralmente acometem os membros mais afetados 

pela poliomielite e quanto maior for o período da poliomielite, maior a probabilidade da 

patologia. Estima-se que aproximadamente mais da metade dos pacientes de 

poliomielite deverão desenvolver a SPP (OLIVEIRA, MAYNARD, 2002). 

A OMS calcula que hoje exista em todo mundo 12 milhões de pessoas que 

tenham sofrido algum tipo de limitação física causada pela poliomielite. 

A incidência e prevalência da SPP são desconhecidas no mundo e no Brasil 

(OLIVEIRA; QUADROS, 2008). 

 

2.2.2 Etiologia 

 

A etiologia da SPP ainda não está definida, havendo propostas na literatura 

de nove hipóteses, tais como: a disfunção das unidades motoras, devido ao trabalho 

excessivo ou envelhecimento prématuro das unidades motoras afetadas pela 

poliomielite; o supertreinamento muscular; o desuso muscular; a perda normal das 
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unidades motoras no decorrer da idade; a predisposição de degeneração do neurônio 

motor devido ao dano glial, vascular e linfático; a reativação do vírus ou infecção 

persistente; a síndrome imuno mediada; o efeito do hormônio de crescimento; e o efeito 

combinado do supertreinamento, desuso, dor, ganho de peso e ainda por outras 

patologias (JUBELT; CASHMAN, 1987). 

Dentre estas teorias, as quais têm por finalidade explica a sua etiologia, a 

mais aceita entre os estudiosos da área é a encabeçada por Charcot em 1875 e defendida 

por Dalakas (1975) e Grimby et al (1989): a do “supertreinamento” ou “superuso” da 

musculatura (é o resultado de forças repetitivas sobre uma estrutura neuromuscular). 

Algumas pesquisas desenvolvidas com indivíduos afetados pela poliomielite 

associam a atividade física em excesso (supertreinamento muscular) como um dos 

principais fatores para o desenvolvimento da SPP (DALAKAS, 1995; GRIMBY et al., 

1989).  

 Desta premissa infere-se que a nova enfermidade não é causada por uma 

nova ação do poliovírus, mas pelas atividades excessivas enfrentadas pelos neurônios 

motores durante a estabilidade clínica da poliomielite nestes pacientes. 

Neste procedimento os neurônios são sobrecarregados, pois passam a 

inervar um número muito maior de fibras, aproximadamente de 5 a 10 vezes mais que 

sua capacidade normal (HALSTEAD, 1987).  

Assim, verifica-se que a etiologia da SPP incide na enfermidade que ataca 

as unidades motoras que suprem os músculos, ocasionando uma disfunção da placa 

mioneural e alterando as suas forças de forma que não conseguem produzir energia 

suficiente para manter a atividade metabólica, desencadeando a degeneração por 

sobrecarga, causando uma fraqueza, progressiva, nos músculos (OLIVEIRA; 

QUADROS; CONDE, 2004). 

Três estudos, Quadros (2005), Oliveira (2002) e Hastead (1985) sugerem 

que o supertreinamento muscular das unidades motoras gigantes é uma das principais 

causas que pode contribuir para o aparecimento da SPP. 

No estudo de Quadros (2005), foi verificado 76% de queixa muscular, com 

maior incidência nos membros inferiores, cujo percentual foi de 62%. Oliveira (2002) 

verificou em seu estudo com amostra de 52 pacientes, que 66% deles apresentavam dor 

muscular. Hastead (1985) observou em seu estudo que 79% dos pacientes avaliados 

apresentavam dor muscular.  
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Na atualidade, a recomendação dos médicos aos pacientes sobreviventes da 

poliomielite é totalmente oposta ao tratamento tradicional, onde se prescrevia exercícios 

e atividades aeróbicas. Atualmente, preceitua-se repouso para que, através da economia 

de energia corporal, o processo degenerativo seja bem mais lento (OLIVEIRA; 

QUADROS; CONDE, 2004). 

  Pode-se afirmar que as pessoas sobreviventes da poliomielite, após superar 

várias dificuldades e limitações com o objetivo de serem independentes e exitosas em 

suas conquistas, agora enfrentam um novo desafio em suas vidas que é a SPP. 

 

2.2.3 Diagnóstico 

 

O diagnóstico da SPP baseia-se em critérios clínicos, ou seja, não existe 

exame laboratorial que comprove o que o portador da patologia tem. O seu diagnóstico 

é feito por exclusão, isto é, excluindo qualquer outro tipo de patologias neurológicas, 

ortopédicas ou psiquiátricas que expliquem novos transtornos (DALAKAS, 1995) 

Mulder, Rosenbaum e Layton (1972) apresentam os critérios diagnósticos 

que são usados atualmente: 

1 - História confirmada de poliomielite paralitica; 

2 - Estabilizaçãao neurológica e funcional por pelo menos quinze anos; 

3 - Um início gradual ou abrupto de nova fraqueza ou fadiga muscular 

anormal (diminuição da resistência) e atrofia muscular ou fadiga generalizada; 

4- Exclusão de condições médicas, ortopédicas e neurológicas que possam 

causar novos sinais e sintomas. 

A SPP apresenta uma complexidade de sintomas neuromusculares, ficando 

a critério do profissional de saúde escolher o melhor método de avaliação, pois não 

existe teste diagnóstico definitivo para esta enfermidade. Por se tratar de uma condição 

de saúde pouco conhecida pelos profissionais da aréa, os estudos sobre a SPP ainda 

estão em desenvolvimento (OLIVEIRA; QUADROS, 2008). 
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2.3 O EXERCÍCIO FÍSICO ADAPTADO  

 

2.3.1 Histórico e definição 

 

É através da prática da atividade física, principalmente através do desporto, 

que as pessoas com limitação física encontram meios para redescobrir a vida de uma 

forma ampla e global, além de que previne as enfermidades secundárias à deficiência e 

ainda promove a integração social, levando o indivíduo a descobrir que é possível, 

apesar das limitações físicas, ter uma vida saudável (FREITAS; CIDADE, 1997; 

LOPEZ; MELO, 2002). 

O início do esporte adaptado ocorreu em Aylesbury, Inglaterra. Atendendo 

ao pedido do governo britânico, o neurologista Ludwin Guttman criou o Centro de 

Lesionados Medulares do Hospital de Stoke e Mandeville, destinado a tratar soldados 

vitimados pela II Guerra Mundial. Foi neste Centro que se deu início as primeiras 

modalidades esportivas adaptadas (ARAUJO, 1997). 

 Foram criadas duas correntes de pensamento. A primeira conduzida pelo 

Dr. Guttman, médico que usava o esporte como valor terapêutico, criando assim novas 

possibilidades de interação dessas pessoas (ARAUJO, 1997); e a outra corrente surgiu 

nos Estados Unidos, com Benjamin Limpton, dando ênfase ao esporte, utilizando o 

enfoque de integração social. Com o passar dos anos estas duas correntes se fundiram 

criando objetivos comuns: médico-terapêutico, prática esportiva e do paradesporto. 

Aqui no Brasil o esporte adaptado teve início no ano de 1957 com o 

basquete em cadeiras de rodas (CONDE, 2007), sendo hoje uma das modalidades mais 

praticadas entre os pacientes de poliomielite. 

 
2.3.2 O exercício físico adaptado e a poliomielite 

 

 

Os exercícios físicos para pessoas com poliomielite, bem como para outras 

pessoas com necessidades especiais, caracterizam-se como sendo um grande fator de 

integração social e uma maneira de deixar de lado o sedentarismo. O desenvolvimento 

das atividades físicas serve também para testar as potencialidades e limites de cada 

paciente, além de auxiliar na prevenção de enfermidades secundárias (ADAMS, 1985). 



 31

A participação dos indivíduos afetados pela poliomielite em diferentes 

atividades físicas tem sido um elemento de grande valor terapêutico, físico e psíquico, 

destacando o esporte que evidencia a superação de limites com alto ganho de potência, 

força e resistência (ADAMS, 1985). 

 

2.3.3 O exercício físico adaptado e a síndrome pós-pólio (SPP) 

 

 

Com os crescentes estudos sobre a SPP e a compreensão dos fatores que 

podem causar esta patologia, tem havido uma grande sensibilização acerca dos 

benefícios e riscos que os exercícios físicos podem trazer para este grupo de pacientes 

(AGRE el al, 2000). 

A poliomielite afeta as pessoas de diferentes formas, como já relatado, e um 

aspecto que pode ser destacado é que os grupos musculares são afetados em diferentes 

graus: podem ser atrofiados de forma que nenhum exercício ou treinamento seja 

possível, de forma leve e instável, apresentando fraqueza progressiva e um risco para o 

excesso, outros moderadamente fracos, mas estáveis onde o treinamento seria de grande 

valor (GRIMBY et al, 2000). 

Partindo desta premissa, pode-se dizer que os exercícios físicos precisam ser 

individualizados, procurando se aprofundar de forma detalhada sobre a vida clínica de 

cada paciente, e respeitando-se, assim, o limite de cada um, evitando o excesso da 

atividade muscular para estes pacientes. 

 

2.4 ESTIMATIVA DO NÚMERO DE UNIDADES MOTORAS EM MÚS CULO 
SAUDÁVEL E EM DOENÇAS NEUROLÓGICAS 

 

O músculo esquelético é formado por células ou fibras musculares, cada uma 

delas recebe inervação dos colaterais axônicos de um único motoneurônio, cuja soma 

localiza-se no corno ventral da medula espinhal ou no tronco cerebral. Um mesmo 

motoneurônio pode inervar um grupo de fibras musculares dispersas pelo músculo e 

esse arranjo é conhecido por unidade motora, ou seja, a unidade funcional da 

musculatura esquelética (LENT, 2001). O número de unidades motoras varia entre os 

diferentes músculos e provavelmente está associado à função dos mesmos. A 
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determinação do número de unidades motoras por diferentes métodos adquiriu 

relevância clínica nas últimas décadas, especialmente para o estudo de alterações do seu 

número durante o envelhecimento ou como consequência de patologias neurológicas, 

como a esclerose lateral amiotrófica e a poliomielite, entre outras (BROMBERG; 

BROWNELL, 2008). 

O número de unidades motoras pode ser estimado por técnicas anatômicas 

ou fisiológicas. As técnicas anatômicas se baseiam na contagem dos axônios motores 

depois da lesão específica do componente aferente ou no estudo de cortes seriados da 

medula espinhal e tronco nervoso após a injeção nos músculos de traçadores retrógrados 

(McCOMAS; GALES; BRUIN, 1993). As técnicas eletrofisiológicas fazem uso da 

eletromiografia que tem sido utilizada com sucesso para estimar o número de unidades 

motoras de vários músculos, em animais de experimentação, mas principalmente na 

clínica neurológica (McCOMAS; GALES; BRUIN, 1993). 

Atualmente, foram descritos quatro métodos para estimar o número de 

unidades motoras utilizando a eletroneuromiografia: a técnica incremental, o método 

estatístico, o método “spike-triggered averaging” e a estimulação de múltiplos pontos 

(DAUBE, 2006). Todos estes métodos estimam o número de unidades motoras de um 

músculo através de uma relação simples:  

              (ENUM) = (APAMC) / (APSUM) 

Onde:  

ENUM: é a estimativa do número de unidades motoras; 

APAMC: é a amplitude do potencial de ação muscular composto; 

APSUM: é a amplitude média dos potenciais de superfície das unidades 

motoras. 

A diferença entre os quatros métodos está na obtenção dos potenciais de 

superfície das unidades motoras (PSUMs). Na técnica incremental os potenciais das 

unidades motoras são obtidos pelo aumento gradual do estímulo elétrico. O 

aparecimento tipo “tudo ou nada” é monitorado e registrado. O método “spike-triggered 

averaging” emprega medidas de registros de superfície evocados pelos disparos dos 

PSUMs durante registros eletromiográficos intramusculares. O método estatístico utiliza 

a distribuição de Poisson para determinar a resposta média dos PSUMs, baseando-se na 

variabilidade das respostas evocadas por múltiplos estímulos aplicados com a mesma 

intensidade. Finalmente, na técnica da estimulação de múltiplos pontos os PSUMs são 

amostrados por eletrodos de superfície colocados sobre os músculos de interesse 
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enquanto o eletrodo de estimulação é movido para locais distintos ao longo do nervo. 

Com isto, uma amostra de PSUMs é obtida e a sua média é utilizada para o cálculo da 

ENUM (BROMBERG; BROWNELL, 2008; DAUBE, 2006; McCOMAS; GALES; 

BRUIN, 1993). 

Um dos principais problemas encontrados para estimar o número de 

unidades motoras é a “alternância”, ou seja, a flutuação na amplitude das respostas 

evocadas quando estímulos de mesma intensidade são aplicados ao nervo, e está 

relacionada à estimulação de diferentes combinações de axônios. A técnica de 

estimulação de múltiplos pontos foi desenvolvida com o objetivo de minimizar ou 

eliminar a alternância, pois movendo-se o eletrodo de estimulação ao longo do nervo 

aumenta a probabilidade de ativação de um único axônio (PORTER et al., 2008). Esta 

foi a técnica de escolha para o registro do potencial das unidades motoras neste 

trabalho. 

A técnica ENUM tem sido utilizada para estudar as alterações do número de 

unidades motoras em indivíduos saudáveis e naqueles acometidos por patologias que 

afetam os motoneurônios. Em indivíduos saudáveis os estudos visam estabelecer o 

número de unidades motoras em diferentes músculos e sua alteração ao longo do 

envelhecimento (DOHERTY; BROWN, 1997). Por outro lado, esta técnica tem sido 

empregada para o estudo da esclerose lateral amiotrófica (ELA) (FELICE, 1997), 

síndrome de Marie-Tooth (SMT), atrofia muscular espinhal (AME) (BROMBERG et 

al., 2003), poliomielite (SORENSON; DAUBE; WIDEBANK, 2006a, 2006b) e 

síndrome pós-pólio (McCOMAS; QUARTLY; GRIGGS, 1997), dentre outras. Como 

em várias destas patologias ocorre re-inervação das fibras musculares cujos 

motoneurônios foram lesionados, as avaliações de força muscular ou as medidas 

funcionais podem ficar mascaradas. Portanto, a determinação do número de unidades 

motoras torna-se um aliado importante como indicador da progressão temporal destas 

patologias. 

Em indivíduos saudáveis o número de unidades motoras varia para 

diferentes músculos. McComas, Gales e Bruin (1993) estimaram o número de unidades 

motoras pelo método estatístico para as extremidades inferiores e superiores. Os valores 

de ENUM calculados por eles estão mostrados na Tabela 1. Chama a atenção nesta 

tabela o maior número de unidades motoras nos músculos tênares das mãos quando 

comparado ao músculo bíceps braquial. Os autores argumentam que isto pode estar 

relacionado ao fato de que os músculos das mãos desenvolvem atividades que 
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necessitam um ajuste fino de movimentos em contraste com a função de flexão de um 

músculo do braço. 

 

Tabela 1: Número de unidades motoras estimados pelo método estatístico para alguns músculos do braço 
e perna, para indivíduos saudáveis com idade entre 20 e 59 anos.  
 

Músculos Número de observações 
ENUM 

(média ± DPM) 

Tenares (nervo mediano) 64 240 ± 92  

Hipotenares 36 409 ± 183 

Bíceps braquial 64 111 ± 43 

Extensor digitorum brevis 58 132 ± 54 

Tibial anterior 13 252 ± 109 

Vastus medialis 24 224 ± 112 

Fonte: Adaptado de McComas, Gales e Bruin, (1993). 
DPM: desvio padrão da média; ENUM: estimaativa do número de unidades motoras 

 

Há evidências de que o sistema muscular em indivíduos idosos sofre graus 

variados de atrofia e perda progressiva de função de maneira similar ao que ocorre com 

outros órgãos. Acredita-se que esta perda esta associada, pelo menos em parte, a uma 

diminuição do número de unidades motoras com a idade. Para os músculos tênares, 

Doherty e Brown (1997) avaliaram os efeitos do envelhecimento nas propriedades 

contráteis e nos parâmetros eletrofisiológicos destas unidades motoras. Indivíduos na 

faixa entre 64 e 77 anos mostraram um aumento da amplitude dos PSUMs e uma 

diminuição da velocidade de contração quando estes parâmetros foram comparados com 

aqueles de indivíduos na faixa etária entre 25 e 53 anos. Estas adaptações parecem 

compensar a perda de unidades motoras ao longo dos anos. McComas, Gales e Bruin 

(1993) estimaram o número de unidades motores no mesmo grupo muscular e 

verificaram uma diminuição significativa em invíduos com idade superior a 60 anos em 

relação aos mais jovens. Interessante ressaltar que para o músculo bíceps braquial a 

diferença não foi significativa. 

Na ELA a perda de unidades motoras com o avanço da patologia é bastante 

clara. Por ser uma patologia exclusivamente motora e progressiva e a fraqueza muscular 

estar associada à perda de unidades motoras, torna-se um modelo ideal para ser avaliada 

pela técnica da ENUM (SHEFNER, 2001). Um aspecto importante a ser explorado é a 

correlação entre o número de unidades motoras com parâmetros fisiológicos do músculo 
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sob estudo. Felice (1997) estimou o número de unidades motoras e mediu parâmetros 

fisiológicos em dois grupos de pacientes com ELA (um com progressão rápida e o outro 

com progressão lenta da patologia) durante doze meses. O autor concluiu que o valor da 

ENUM foi o índice mais sensível para detectar alterações da patologia ao longo do 

tempo. Um aspecto interessante em relação a esta patologia é a velocidade com que o 

músculo perde unidades motoras. McComas, Gales e Bruin (1993) estimaram que uma 

vez em que um conjunto de motoneurônios é afetado pelo processo degenerativo cerca 

da metade destas células perde a sua função em seis meses. Como conseqüência desta 

perda, os motoneurônios sobreviventes passam a inervar cerca de sete vezes mais fibras 

musculares que o seu normal (McCOMAS; GALES; BRUIN, 1993). Provavelmente por 

isso as alterações funcionais nestes pacientes só aparecem depois que um grande 

número de unidades motoras já foi perdido. 

 A poliomielite e a SPP, apesar de menos estudadas, apresentam 

características similares àquelas descritas para a ELA. McComas, Quartly e Griggs 

(1997) avaliaram a perda de unidades motoras em um grupo de indivíduos com 

histórico prévio de poliomielite. Dos 68 pacientes estudados neste trabalho com idade 

menor que 70 anos, 64 apresentaram novos sintomas músculo-esqueléticos que 

apareceram cerca de 38 anos após o diagnóstico da doença (SPP). Nas extremidades 

afetadas pela doença, 87% dos músculos mostraram sinais de desnervação. Entretanto, a 

percentagem de desnervação nos músculos aparentemente não afetados também foi alta 

(65%). Como conseqüência da desenervação a amplitude dos PSUM se mostrou 

aumentada nestes músculos e como conseqüência o número de unidades motoras 

diminuiu. Neste mesmo estudo 18 pacientes foram reavaliados dois anos mais tarde e os 

autores observaram uma diminuição de 13,4% no número de unidades motoras e 18% 

na amplitude do potencial de ação composto. Concluíram que a taxa de perda de 

unidades motoras é cerca de duas vezes maior quando comparada com indivíduos 

saudáveis com idade maior que 65 anos (McCOMAS; QUARTLY; GRIGGS, 1997). 

Em dois trabalhos publicados em 2006, Sorenson e colaboradores 

descreveram os resultados de uma corte de indivíduos com um longo histórico de 

poliomielite, acompanhados durante quinze anos. Ao longo deste período, os indivíduos 

apresentaram uma diminuição pequena da APAMC e do somatório de ENUM. Os 

autores não viram associação entre os sintomas dos pacientes e a diminuição destes dois 

parâmetros, mas a ENUM mostrou-se mais sensível que a APAMC para detectar 

alteração do número de unidades motoras ao longo do tempo (SORENSON; DAUBE; 



 36

WIDEBANK, 2006a). No segundo trabalho, os pesquisadores correlacionaram os dados 

de ENUM com medidas de força muscular. Verificaram uma associação significativa 

entre três pares de parâmetros: entre a ENUM para os músculos tênares e a força nos 

braços; entre a ENUM para o músculo extensor digitorium brevis e a força nas pernas e 

finalmente entre o somatório das ENUMs e a força muscular global de todos os 

pacientes (SORENSON; DAUBE; WIDEBANK, 2006b). A constatação de que a 

medida do número de unidades pode ser correlacionada com a função muscular valida a 

técnica de ENUM como uma medida importante para acompanhar a progressão dos 

sintomas da pólio e da síndrome pós-pólio. 

A literatura relacionada ao uso da técnica de ENUM para avaliar o número 

de unidades motoras em indivíduos afetados pela poliomielite é bastante escassa e 

trabalhos sobre os efeitos do exercício físico nestes pacientes são ainda mais raros. Uma 

das metas deste trabalho foi criar um grupo de pesquisa multidisciplinar na UFS para 

estudar a população de indivíduos com histórico de infecção pelo vírus da poliomielite, 

dentro e fora do Estado de Sergipe, com ênfase especial para os efeitos do exercício 

físico sobre a fisiologia das unidades motoras em músculos afetados e não afetados pela 

patologia. Com isso espera-se poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

dessa população. 

 



 37

3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 
 
 

Avaliar os efeitos do exercício físico sobre a fisiologia muscular de 

indivíduos afetados pela poliomielite. 

3.2 ESPECÍFICOS 
 
 
 

- Determinar o número de unidades motoras nos músculos da eminência 

tênar de indivíduos, não atletas e atletas, afetados pela poliomielite; 

- Comparar o número de unidades motoras nos músculos da eminência tênar 

de indivíduos, não atletas e atletas, afetados pela poliomielite, obtidas em duas medidas 

separadas por um intervalo de seis meses; 

- Comparar o número de unidades motoras nos músculos da eminência tênar 

de indivíduos saudáveis com indivíduos, não atletas e atletas, afetados pela poliomielite.  
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
  

 

O trabalho caracterizou-se como sendo do tipo transversal controlado. Foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

registrado sob nº AAE nº 4158.0.000.107-07 e foi realizado na Clínica Mente e Cérebro 

em Aracaju/SE. 

4.2 AMOSTRA 
 

 

A amostra selecionada foi do tipo intencional, composta por 18 indivíduos, 

sendo 7 mulheres e 11 homens, recrutados por meio de contato com a Associação de 

Deficientes Motores de Aracaju/SE, a Associação Sergipana de Nadadores Master de 

Aracaju (ANMSE) e a Associação Baiana de Atletas Deficientes (ABAD-BA). 

Os 18 voluntários foram divididos em dois grupos: atletas (GA) e não 

atletas (GNA). O GNA foi composto por 10 indivíduos, sendo 4 mulheres e 6 homens, 

todos exercendo cotidianamente atividades funcionais tipificadas como sedentárias, 

dentre as quais auditor, engenheiro químico, auxiliar operacional, contador, 

comerciário, cozinheira, digitador e auxiliar administrativo. O GA foi composto por oito 

indivíduos, sendo 3 mulheres e 5 homens, sendo destes 7 nadadores e uma maratonista. 

Para comparar os resultados de ENUM dos grupos GA e GNA obtidos neste 

trabalho com aqueles de indivíduos saudáveis utilizou-se os dados relatados por Van 

Dijk et al (2008). Neste trabalho os valores de ENUM de 14 sujeitos saudáveis foram 

calculados para os músculos tenares pelo mesmo método utilizado em nesse 

experimento (estimulação de múltiplos pontos). 

4.2.1 Critérios para seleção da amostra intencional 

 

a) Ser individuo afetado pela poliomielite, maior de dezoito 

anos e não atleta; 
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b) Ser individuo afetado pela poliomielite, maior de dezoito 

anos e atleta em plena atividade esportiva. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 
 

4.3.1 Coleta de dados demográficos 
 

 

Todos os participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa, lhes foram 

entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi devidamente aceito e 

assinado (APÊNDICE A). 

Foi feita a avaliação individual através de um questionário estruturado, 

registrando-se o perfil de cada um dos voluntários no que se refere aos dados 

significativos à pesquisa: atividade, ano de nascimento, idade, ano em que contraiu a 

patologia, tempo de infecção, e especificamente para os atletas, o tipo de atividade 

desportiva que praticam e a carga de treinamento, bem como de exercícios físicos. 

 

4.3.2 Coleta de dados eletrofisiológicos 
          

 

Para a determinação do número de unidades motoras nos grupos 

experimentais utilizou-se os músculos da eminência tenar da mão esquerada, onde foi 

posicionado o eletrodo de superfície para o registro dos potenciais de superfície das 

unidades motoras (PSUM) e o potencial de ação composto muscular (PAMC) em 

resposta à estimulação elétrica do nervo mediano (AOYAGI; STROHSCHEIN; CHAN, 

2000) (FIGURA 3). O método utilizado foi o da “estimulação de múltiplos pontos”, 

originalmente descrito por Doherty e Brown (1993). Este método consiste em estimular 

o nervo mediano em múltiplos pontos, situados entre a porção distal do antebraço e o 

ponto motor do nervo mediano, entre o cotovelo e a axila. Calibrando a intensidade do 

estímulo (0 a 10 mV) e mantendo sua duração fixa em 0,05 ms, é possível visualizar o 

aparecimento dos PSUM individuais. Então, a posição do eletrodo de estímulo é 

mudada para que uma nova unidade motora seja ativada. Para cada ponto de 
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estimulação, apenas um PSUM é selecionado e neste trabalho foram amostrados cinco 

PSUMs para cada indivíduo. Ao final desta amostragem, a amplitude de estimulação é 

aumentada até que um PAMC seja evocado na eminência tênar (FIGURA 4). Para 

encontrar os valores de ENUM de cada indivíduo dividiu-se a amplitude do PACM pela 

média aritimética dos PSUMs. 
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Figura 3: Esquema ilustrando o arranjo experimental para o registro dos PSUMs e PAMC para o cálculo 
da ENUM. Os eletrodos superficiais de registro são colocados na eminência tênar e um eletrodo de 
referência sobre a articulação falangeo-metacarpal. O nervo medial na altura do pulso ou acima é 
estimulado em diferentes pontos por um eletrodo bipolar. Adaptado de McComas, Gales e Bruin (1993). 
AMP: amplificador para eletromiografia. 
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Figura 4: Exemplo de registros de PSUMs (abaixo), obtidos pela estimulação de diferentes 
pontos ao longo do nervo mediano e de PACM (acima), obtido pela estimulação máxima. 
Registros transcritos de Bromberg e Brownell (2008). 
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Cada voluntário dos grupos GA e GNA foram avaliados duas vezes pelo 

mesmo experimentador, com intervalo de seis meses entre as duas medidas. Nenhum 

medicamento foi administrado, assim como, nenhuma recomendação foi dada aos 

voluntários, que se apresentaram para os exames após suas rotinas cotidianas.  

 
 
4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

Os dados de PSUM, PANC e ENUM, foram expressos como a média ± 

desvio padrão da média. Para verificar se a distribuição dos dados obtidos 

experimentalmente ou retirados da literatura apresentaram diminuição, utilizou-se o 

teste de normalidade de Smirnoff-Kolmogorov. Para comparar os valores de ENUM 

entre as medidas separadas por seis meses e entre os grupos experimentais, utilizou-se 

ANOVA de duas vias, seguida do teste de Bonferroni. Para comparar os valores 

agrupados (1ª medida e 2ª medida) de PSUM, PAMC e ENUM, entre não atletas e 

atletas, utilizou-se o teste t de Student não pareado. Para comparar os valores de ENUM 

entre indivíduos saudáveis, e afetados pela poliomielite utilizou-se a ANOVA de um 

fator seguida do teste de comparações múltiplas de Tukey. Valores de p<0,05 foram 

aceitos como significativos. Para a análise estatística utilizou-se o programa o GraphPad 

Prisma. 
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5 RESULTADOS 
 
 
 

A Tabela 2 apresenta o perfil de cada um dos voluntários dos grupos de 

atletas e não atletas, afetados pela poliomielite. A idade dos voluntários, de ambos os 

sexos, variou de 32 a 51 anos, com média de 40 anos, registrada na última medida (maio 

de 2009). O tempo de infecção variou de 25 a 49 anos, com média de 35 anos. O grupo 

dos não atletas foi composto por pessoas que no seu cotidiano exercem atividades 

profissionais tipicamente sedentárias, como engenheiro, auxiliar administrativo, 

contador, digitador ou cozinheira. Já o grupo de atletas foi composto por sete nadadores 

e uma maratonista, todos participantes de competições oficiais paradesportivas. Os 

nadadores treinaram em média quatro mil metros por dia durante 5 dias por semana. A 

maratonista treinou em média vinte e cinco mil metros por dia, durante 6 dias por 

semana além de ter praticado musculação. 

 
Tabela 2: Valores demográficos dos voluntários, não atletas e atletas, afetados pela poliomielite que 

foram avaliados pela técnica de eletroneuromiografia. 

 
Voluntário Infecção Atividade física 

Tipo Sexo idade Início Tempo Tempo dias/sem 
NAtl 1 M 44 1 43   
NAtl 2 M 51 2 49   
NAtl 3 M 40 NI NI   
NAtl 4 F 39 2 37   
NAtl 5 M 38 2 36   
NAtl 6 M 47 NI NI   
NAtl 7 F 34 12 22   
NAtl 8 M 45 NI NI   
NAtl 9 F 32 2 30   
NAtl 10 F 35 2 33   

 
Atl 1 F 37 1 36 20 4 
Atl 2 F 45 20 25 6 6 
Atl 3 M 38 5 33 6 6 
Atl 4 M 42 4 38 3 5 
Atl 5 M 49 0 49 20 3 
Atl 6 M 38 1 37 2 6 
Atl 7 F 50 2 48 12 6 
Atl 8 M 32 2 30 9 6 

NI : não informado; NAtl:  não atleta; Atl: atleta; inicio: idade quando afetado; dias/sem: dias na semana;
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A Tabela 3 apresenta os valores das medidas de amplitude dos potenciais de superfície 

das unidades motoras (PSUM), amplitude do potencial de ação muscular composto 

(PAMC) e da estimativa do número de unidades motoras (ENUM) obtidos para as 

medidas 1 e 2.  

 
Tabela 3: Valores médios das amplitudes (em mV) do potencial de superfície das unidades motoras 
(PSUM), do potencial de ação muscular composto (PAMC) e valores da estimativa do número de 
unidades motoras (ENUM) para os voluntários não atletas e atletas. Os valores de PSUM estão expressos  
como a média ± o desvio padrão da média de cinco medidas. 
 
 Classificação 

dos 
voluntários 

Medida 1 Medida 2 
PSUM PAMC  ENUM PSUM PAMC  ENUM 

NAtl 1 0,34 ± 0,19 10,25 29,80 0,32 ± 0,18  10,34 31,91 
NAtl 2 0,62 ± 0,39 16,45 26,53 0,68 ± 0,40 15,28 22,47 
NAtl 3 0,40 ± 0,33 14,33 35,65 0,37 ± 0,34 11,44 30,92 
NAtl 4 0,57 ± 0,26 12,05 21,14 0,53 ± 0,30 13,40 25,19 
NAtl 5 0,16 ± 0,08 13,38 81,59 0,29 ± 0,21 12,49 42,77 
NAtl 6 0,27 ± 0,05 13,55 49,45 0,27 ± 0,08 13,05 47,63 
NAtl 7 0,41 ± 0,23 13,96 33,88 0,40 ± 0,23 12,83 31,45 
NAtl 8 0,55 ± 0,30 16,55 30,20 0,52 ± 0,33 18,10 34,54 
NAtl 9 0,45 ± 0,17  18,80 41,41 0,45 ± 0,11 20,89 46,63 
NAtl 10 0,67 ± 0,31 12,08 17,92 0,71 ± 0,32 11,79 16,65 

Atl 1 0,42 ± 0,32  12,41 29,83 0,39 ± 0,30 12,39 31,29 
Atl 2 0,64 ± 0,19 10,70 16,72 0,64 ± 0,20 11,93 18,41 
Atl 3 0,64 ± 0,40 6,23 9,70 0,69 ± 0,42 5,66 8,20 
Atl 4 0,43 ± 0,12 9,48 21,94 0,43 ± 0,12 10,40 23,96 
Atl 5 0,69 ± 0,35 8,10 11,71 0,62 ± 0,30 7,09 11,47 
Atl 6 0,67 ± 0,43 16,39 24,61 0,74 ± 0,41 18,55 25,20 
Atl 7 0,72 ± 0,29 10,85 15,07 0,61 ± 0,19 12,20 19,87 
Atl 8 0,13 ± 0,10 7,70 57,46 0,11 ± 0,03 7,76 71,85 

NAtl:  não atleta; Atl: atleta;  
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Para avaliar possíveis diferenças nos valores de ENUM entre os GNA e GA e 

entre as duas medidas separadas por um intervalo de seis meses, utilizou-se a ANOVA 

de dois fatores (Figura 5). O resultado desta análise revelou: 1) que a interação entre os 

dois fatores (atividade física e medida) contribuiu com apenas 1,05% da variância total 

(F=0,38; Gln=1 e Gld=32; p=0,5441), isto é, existe 54% de chance desta interação ser 

devida ao acaso; 2) que o grau de atividade (não atletas e atletas) contribuiu com 9,62% 

da variância total (F=3,45; Gln=1 e Gld=32; p=0,0726), isto é, existe 7,3% de chance 

deste efeito ser devido ao acaso e 3) que o parâmetro medida (1 e 2) contribuiu com 

menos de 0,1%  da variância total (F=0,01; Gln=1 e Gld=32; p=0,9387), isto é, existe 

93,8% de chance deste efeito ser devido ao acaso. Em resumo, não se observou 

diferenças no número de unidades motoras entre o grupo de atletas e não atletas ou entre 

as duas medidas realizadas com intervalo de seis meses. Tão pouco houve interação 

entre os dois fatores, isto é, o intervalo de seis meses não afetou a estimativa de ENUM 

para os dois grupos experimentais. 
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Figura 5: Estimativa do número de unidades motoras para portadores de 
poliomielite, sedentários e atletas. As duas medidas (1 e 2) de PSUM e PAMC 
foram realizadas com um intervalo de seis meses. 

 
 

                GNA                                       GA 



 47

A Tabela 4 apresenta os valores médios de PSUM, PAMC e ENUM e de 

seus respectivos desvios padrão. Para o cálculo das médias dos três parâmetros, os 

valores obtidos para as medidas 1 e 2 de cada grupo experimental foram agrupados. 

O teste de Smirnoff-Kolmogorov revelou que a distribuição dos dados 

agrupados para os dois grupos experimentais foi normal para cada um dos parâmetros, 

permitindo assim o uso de estatística paramétrica (teste t de Student não pareado) para 

comparação das médias.  

Não foi observada diferença significativa entre as médias de PSUM entre os 

grupos de não atletas e atletas (t0,05(2)= 1.472; GL= 34; p= 0,15; teste t de Student). 

Com relação às médias de PAMC, o teste t de Student revelou diferença entre os dois 

grupos (t0,05(2)= 3,354; GL= 34; p= 0,0020; teste t de Student). De posse dos valores de 

PSUM e de PAMC obteve-se as estimativas dos números de unidades motoras para 

cada indivíduo dos dois grupos experimentais. O teste t de Student não revelou 

diferença significativa para este parâmetro entre não atletas e atletas (t0,05(2)= 1,902; 

GL= 34; p= 0,0656; teste t de Student). 

 
Tabela 4: Valores das médias ± o desvio padrão da amplitude (em mV) dos potenciais de superfície das 
unidades motoras (PSUM), dos potenciais de ação muscular compostos (PAMC) e da estimativa do 
número de unidades motoras (ENUM) para os voluntários atletas e voluntários não atletas. P representa a 
probabilidade de que a diferença entre as médias observadas para cada parâmetro seja devida ao acaso 
(retirado do resultado do teste t de Student não pareado). 

 PSUM PAMC ENUM 

Não atletas 0,45 ± 0,15 14,05 ± 2,84 34,89 ± 14,53 

Atletas 0,53 ± 0,19 10,49 ± 3,53 24,83 ± 17,19 

P 0,1502 0,0020 0,0656 
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Para comparar os valores de ENUM obtidos para os grupos experimentais 

de indivíduos afetados pela poliomielite (não atletas e atletas) com indivíduos 

saudáveis, recorremos aos resultados publicados recentemente por Van Dijk et al 

(2008). Neste trabalho valores de ENUM de 14 sujeitos saudáveis foram calculados 

para os músculos tenares pelo mesmo método utilizado em nosso experimento 

(estimulação de múltiplos pontos).  A média e o desvio padrão de ENUM foram de 

270,1 ± 107,4 e a distribuição foi normal (KS=0,1414, p>0,10, Smirnoff-Kolmogorov). 

 A ANOVA de um fator revelou diferença entre os valores de MUNE 

para os três grupos experimentais (F2,49= 86,56; p<0,0001) (FIGURA 6). O pós teste de 

Tukey, por sua vez, mostrou uma diminuição acentuada da MUNE para os dois grupos 

com pólio em relação ao grupo controle (saud x pólio não atleta: q0,05;2=16,49, p<0,001; 

saud x pólio atl: q0,05;2=16,37, p<0,001 ), mas nenhuma diferença entre eles (pólio não 

atl x pólio atl: q0,05;2=0,7307 p>0,05) (FIGURA 6).  
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Figura 6: Diminuição do ENUM em indivíduos afetados pela poliomielite. A ENUM para os voluntários 
com pólio, não atletas e atletas é significativamente menor em relação aos valores de controles saudáveis. 
Os dados de ENUM para os controles foram obtidos da literatura (Van Dijk et al., 2008). *** p<0,001, 
teste de Tukey depois da ANOVA de um fator em relação ao grupo controle. Não houve diferença entre 
as médias dos grupos com pólio (p>0,05). 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

Tem se notado nos últimos anos uma maior participação de pessoas com algum 

tipo de deficiência física nos exercícios físicos e esportes, devido aos inúmeros 

benefícios que eles proporcionam (CHATARD  et al; 2005). 

A não participação desses indivíduos no desenvolvimento de atividades físicas e 

esportivas pode acarretar a diminuição da aptidão física, da eficiência dos movimentos 

ou do desenvolvimento de habilidades motoras, levado pelo desuso muscular (COSTA 

et al; 2002). 

O exercício físico e o esporte vêem contribuir de forma efetiva para 

aprimorarem qualidades físicas como força, flexibilidade, velocidade e equilíbrio 

necessários no seu dia-a-dia, deixando de lado o sedentarismo e o isolamento social 

(TARINI  et al; 2005). 

Os atletas estudados nesta pesquisa adquiram ao longo dos anos de prática 

esportiva, benefícios físicos visivelmente demonstrados, tais como, força, agilidade e 

aumento da massa muscular, porém uma das qualidades que mais chamou atenção foi a 

integração que o esporte trouxe para este grupo de pessoas, o sentimento de superação, 

mostrando que são capazes de transpor barreiras para si e para o mundo. 

Hoje, com a crescente compreensão dos novos sintomas neuromusculares  

sentidos pelos indivíduos afetados pela poliomielite, aumenta a sensibilização para os 

riscos e benefícios do exercício físico e treinamento nessa população (GRIMYBY, 

2000). 

O papel do exercício físico praticado por indivíduos afetados pela poliomielite, é 

controverso. Isto porque tanto os exercícios físicos em excesso (superuso) têm sido 

apontados como prejudicial, causando fraqueza no inidividiuo afetado pela poliomielite, 

como também porque a falta do exercício fisico (desuso) tem levado ao 

descondicionamento e a um aumento de fraqueza muscular (JUBELT; 

CASHMAN,1987). 

Existe, portanto, um grande desafio para os profissionais ligados à saúde, como 

por exemplo, os educadores físicos, fisioterapeutas e outros profissionais que elaboram 

os programas de treinamento, que requerem uma análise detalhada da função muscular, 
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tanto com os testes de investigação clínica e laboratorial como medidas de dinamômetro 

e eletromiografia (GRIMBY, 2000). 

Neste trabalho foram estudados os efeitos do exercício físico sobre o número de 

unidades motoras em indivíduos afetados pela poliomielite. Não encontramos diferença 

significativa neste parâmetro para os dois grupos experimentais, embora nossa 

estimativa do número de unidades motoras tenha sido significativamente menor quando 

atletas e sedentários afetados pela pólio foram comparados com indivíduos saudáveis. 

A discussão sobre possíveis efeitos benéficos ou maléficos de exercícios físicos 

para indivíduos afetados pela poliomielite ficou mais acirrada nas últimas décadas com 

o aumento do conhecimento sobre os efeitos tardios desta doença. Cunhou-se o termo 

síndrome pós-pólio (SPP) para uma série de sintomas novos, como fadiga, fraqueza e 

dores musculares, relatados por pacientes que haviam sido infectados pelo vírus da 

pólio décadas atrás (HALSTEAD, 1987; OLIVEIRA et al., 2008). Já que a hipótese 

mais aceita atualmente para explicar a etiologia da SPP faz referência à perda tardia de 

motoneurônios uma sobrecarga extra de trabalho muscular aparentemente seria 

prejudicial aos pacientes diagnosticados com SPP. Estes motoneurônios sobreviventes 

teriam assumido durante décadas a inervação das fibras musculares que perderam 

função durante a fase aguda da doença (HALSTEAD, 1998). Portanto, a maioria dos 

profissionais da área médica é cautelosa em recomendar um esforço físico excessivo 

para indivíduos com histórico de poliomielite, especialmente para aqueles que 

apresentam sintomas tardios da doença. 

Embora a hipótese da sobrecarga metabólica dos motoneurônios seja atrativa ela 

carece de evidências científicas. Neste sentido a técnica da estimativa do número de 

unidades motoras (ENUM) surgiu na literatura médica como uma alternativa 

interessante, embora o número de artigos científicos envolvendo esta técnica e a 

poliomielite ainda seja bastante reduzido e os resultados conflitantes (DAUBE et al., 

1995; MCCOMAS et al., 1997; SORENSON et al., 2006 a,b). Não encontramos na 

literatura nenhuma referência sobre os efeitos do exercício físico e a técnica de ENUM, 

o que dificulta a comparação dos nossos resultados com outros grupos. Em relação ao 

grupo de sedentários os valores de ENUM relatados por outros pesquisadores ou foram 

expressos como a somatória de diferentes valores (SORENSON et al., 2006 a, b) ou 

como a percentagem de valores controle (MCCOMAS et al., 1997) o que também não 

nos permitiu fazer comparações do número médio de unidades motoras entre os estudos. 

Consistente com a literatura foi a comparação do número de unidades motoras entre 
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indivíduos afetados pela pólio e indivíduos saudáveis (valores retirados da literatura). 

Como ficou claro na figura 6 há uma redução acentuada do número de unidades motoras 

nos indivíduos afetados pela doença em um grupo de músculos (a eminência tênar) 

aparentemente sem perda de função (MCCOMAS et al., 1997). Este foi o grupo 

muscular escolhido também em nosso trabalho por ser de fácil acesso à manipulação 

experimental e ser utilizado com freqüência para estimar o número de unidades motoras 

pela técnica da ENUM. 

O fato de um grupo muscular aparentemente não afetado pelo vírus da pólio ter 

o número de unidades motoras diminuídas pela doença sugere um aspecto interessante 

da evolução da mesma. A perda de função muscular é compensada pela re-inervação 

das fibras musculares que se tornaram órfãs durante a fase aguda da doença 

(MCCOMAS et al., 1993). Portanto, com a técnica da ENUM, é possível detectar 

alterações estruturais (número de unidades motoras) mesmo na ausência de qualquer 

modificação da fisiologia muscular (Felice, 1997). 

A esclerose amiotrófica lateral (ELA) é talvez a doença neuromuscular mais 

estudada pela técnica de ENUM (SHEFNER, 2001) e a sua evolução, embora bem mais 

rápida, guarda similaridades com a poliomielite. Semelhante ao que observamos em 

nosso trabalho, o número de unidades motoras na eminência tênar de pacientes com 

ELA diminui drasticamente. Utilizando como parâmetro o número médio de unidades 

motoras da eminência tênar de indivíduos saudáveis, relatados na figura 6 (dados de 

Van Dijk et al., 2008): 270,1 ± 107,4; e comparando com a estimativa em pacientes 

com ELA: 56,5 ± 49,8 (Felice, 1997) no início da doença e 19,4 ± 20,0, doze meses 

depois, nota-se um decréscimo acentuado. Estes valores são similares àqueles 

observados em nossos resultados: O número de unidades motoras estimados para os 

indivíduos com pólio variou de 24,83 ± 17,19 nos atletas e 34,89 ± 14,53 nos sedentários, 

com a diferença de que o tempo médio de infecção nestes indivíduos foi de 36,4 ± 2,11 anos.  

A maioria dos atletas afetados pela poliomielite que fizeram parte desta pesquisa 

eram nadadores (com a exceção de uma maratonista cadeirante). Portanto, apesar do 

número reduzido de indivíduos (8 atletas e 10 sedentários) nossa amostra pode ser 

considerada homogênea. Os resultados apresentados na figura 5 e na tabela 4, mostram 

que os valores médios de ENUM para indivíduos sedentários e atletas são 

estatisticamente iguais, entretanto, notamos uma tendência de diminuição destes 

números para o grupo de atletas quando comparado aos sedentários (p=0,0726 na 

ANOVA de 2 vias e p=0,0656 no teste t de Student para os valores agrupados). Estes 
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valores de p estão muito próximos do nível de significância de 5%, o que pode ser 

interpretado como um efeito não diagnosticado pelos testes estatísticos. Neste caso as 

possíveis causas seriam o número reduzido da nossa amostra ou o tipo de pós-teste 

utilizado.   

 Apesar da erradicação da poliomielite no Brasil, bem como na maioria dos 

países do mundo, a população de indivíduos afetados ainda é alta, estima-se que 

atualmente ainda existam 12 milhões de pessoas com sequelas de poliomielite (LIRA 

CAB et al, 2009). A figura 1 mostra que o último grande surto da doença no Brasil 

ocorreu em 1986 e a região Nordeste foi a mais afetada com 1,2 casos por cada 100.000 

habitantes. Se somarmos os indivíduos afetados pela pólio, antes e depois do último 

surto, temos então uma população significativa de indivíduos com possibilidade de 

sofrerem os sintomas tardios da doença. Neste sentido, torna-se importante o 

investimento em estudos mais aprofundados sobre o assunto visando um melhor 

entendimento da SPP e, em relação a este trabalho específico, uma avaliação mais 

eficaz do efeito do exercício físico sobre estes pacientes.  

     Este trabalho é o primeiro passo dentro de um projeto maior que visa um 

estudo multidisciplinar da população de indivíduos com histórico de infecção pelo vírus 

da poliomielite, dentro e fora do Estado de Sergipe. Nossos resultados mostraram que a 

técnica eletroneuromiográfica da ENUM é apropriada para estimar o número de 

unidades motoras em indivíduos afetados pela poliomielite. Apesar da análise dos 

resultados demonstrar que o exercício físico não altera o número de unidades motoras 

na eminência tênar, uma amostragem maior de indivíduos será necessária para que uma 

conclusão definitiva seja possível. 
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8.1 APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Eu, __________________________________________________________, portador da Cédula de 
Identidade n° ______________,SSP/______ residente à 
___________________________________________________n°________ Bairro 
_____________________, cidade de_______________________, Estado de Sergipe_________________, 
Telefone n° (______) ___________________, pelo presente termo comprometo-me a participar da 
pesquisa intitulada "O EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NO NÚMERO DE UNIDADES  
MOTORAS EM INDIVÍDUOS AFETADOS PELA POLIOMIELITE" , e declaro ter conhecimento 
dela, cujo objetivo é avaliar os efeitos do exercício físico na função de neurônios motores de portadores de 
poliomielite, ou seja, também conhecida como paralisia infantil, em Aracaju/SE, e para tanto, os 
pesquisadores e responsáveis pela referida pesquisa, Professora Jolanda Almeida Rosendo Simões e o 
Professor Doutor Murilo Marchioro, compararão portadores de poliomielite que praticam exercícios 
físicos, com portadores de paralisia infantil, que não praticam exercícios físicos, mas para isto, os 
pesquisadores precisam avaliar a minha função neuromuscular, bem como dos demais participantes, e, no 
momento da entrevista e da avaliação inicial, fui devidamente informado sobre o projeto, o qual é 
constituído por questionários sobre meus dados pessoais e estado de saúde, bem como sobre o seguinte: 
1. - que a pesquisa não trará qualquer risco à minha saúde; 
2. - que durante o período da pesquisa, serei acompanhado pela Professora Jolanda Almeida Rosendo 

Simões e que a avaliação neuromuscular será feita através do exame denominado de 
eletroneuromiógrafia, utilizando um aparelho marca NEUROTEC EQPE 040, com quatro canais de 
registros, cujos exames serão realizados na Clínica Mente e Cérebro, localizada na Avenida Stanley 
Silveira nº 73 – Bairro São José, Aracaju, Sergipe, telefone (79) 2107 – 1019, pelo Doutor José Fábio 
Santos Leopoldino, Eletroneuromiografista e Neurofisiologista Clínico, CRM 177, que participa do 
projeto como colaborador e não está levando por isso nenhuma vantagem financeira; 

3. - que não pagarei pela minha participação no projeto, qualquer importância, bem como pelos exames 
nele realizados;  

4. - que eu somente poderia participar, se fosse portador de poliomielite, tivesse idade superior a 18 
anos, estivesse clinicamente estável e sem contra indicação para o exercício de atividades físicas; 

5. - que em nenhum momento a pesquisa divulgará meu nome, e que fichas, exames, bem como todo e 
qualquer documento relacionado à pesquisa receberão um código de identificação e os meus dados 
pessoais serão mantidos em sigilo, porém, os dados e resultados obtidos na pesquisa poderão ser 
utilizados como fonte para dissertação de mestrado, e sua posterior publicação sob forma de artigo, 
livro ou qualquer outra forma, sendo isto por mim autorizado;  

6. - que a minha participação no projeto e a permissão para os procedimentos da sua metodologia, não 
criam qualquer vínculo, que preveja a concessão de vantagem pessoal ou financeira; 

7. que mesmo considerando a importância dessa pesquisa, tenho a garantia dos pesquisadores que a 
qualquer tempo poderei me dirigir a este serviço e entrar em contato direto com os mesmos, 
pessoalmente ou através dos telefones informados, e solicitar o cancelamento dessa autorização, sem 
qualquer prejuízo; 

8. - mesmo que eu não solicite o cancelamento e que decida deixar de participar do projeto, não sofrerei 
qualquer tipo de sanção; 

9. - que a responsabilidade pela condução dessa pesquisa, para qualquer fim, deve ser atribuída à 
Professora Jolanda Almeida Rosendo Simões, Licenciada em Educação Física, Mestranda em 
Ciências da Saúde, pela Universidade Federal de Sergipe, R.G. 737.788 SSP/SE, telefones (79) 9942 
2465 e (79) 3255 1748, e ao Professor Doutor Murilo Marchioro, orientador desta pesquisa. 

10. - que os resultados dessa pesquisa serão de grande valor para o conhecimento das causas e efeitos da 
síndrome pós-pólio, em Aracaju/SE e que, além disso, as descobertas feitas pelo projeto, podem 
propiciar o melhoramento das condições físicas dos portadores da poliomielite;  

 
Dessa forma esclarecido comprometendo-me a informar aos pesquisadores sobre qualquer tipo de 

procedimentos e/ou tratamentos externos realizados durante a pesquisa,  firmo o presente termo. 
 
Aracaju, Estado de Sergipe -______de_________ de 2007.  

 
 
Assinatura do paciente________________________________________________________________ 
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8.2 APÊNDICE B – Questionário estruturado 
 
 
 


