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RESUMO 

 

Introdução: A paralisia cerebral espástica (PC) é uma encefalopatia que acomete o 

sistema neuromuscular responsável pelo movimento; é caracterizada pelo aumento do 

tônus muscular, alteração na ativação do nervo motor e lentidão do recrutamento 

muscular. Objetivo: (a) primário: desenvolver um protocolo de avaliação do equilíbrio 

semistático na PC espástica, (b) secundário: analisar a influência da função motora 

grossa no equilíbrio semiestático de participantes com PC espástica em diferentes 

posturas corporais. Método: Trata-se de um estudo piloto, comparativo entre dois 

grupos: adultos jovens com diagnóstico de PC com nível I a V de Gross Motor Function 

Classification System – GMFC e hígidos, com faixa etária de 13 a 27 anos. Foi realizada 

avaliação estabilométrica, através do baropodômetro, em três posturas: sentada, 

ajoelhada e em pé, com três variações posturais de membros superiores: posição neutra, 

cruzada e abdução horizontal, apenas de olhos abertos. Resultados: O grupo PC foi 

composto por cinco participantes, um em cada nível do GMFCS, e cinco participantes 

no grupo hígido, com idade, sexo e peso para cada participante do grupo PC. O grupo 

PC apresentou menor variação de área e velocidade média do CoP (oscilação corporal). 

Porém, o participante GMFCS II, na postura em pé com MMSS na posição neutra e em 

abdução horizontal a vm do CoP foi maior; GMFCS V, na postura sentada, com MMSS 

cruzados, apresentou maior área e vm do CoP. Quanto maior o nível da função motora 

grossa, menores foram os valores da oscilação corporal, e maior dificuldade para 

realizar as posturas propostas. Conclusão: O equilíbrio semistático parece estar 

relacionado ao tamanho da área de contato e variação de área do CoP, provavelmente 

por influência da espasticidade e das alterações posturais, necessitando de maiores 

investigações. 

Palavras-chave: Paralisia cerebral. Postura. Oscilação corporal. Equilíbrio postural.  

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Spastic cerebral palsy (CP) is an encephalopathy that affects the 

neuromuscular system responsible for movement; it is characterized by increased 

muscle tone, altered motor nerve activation and slow muscle recruitment. Objective: (a) 

primary: to develop a protocol to assess semistatic balance in spastic CP, (b) secondary: 

to analyze the influence of gross motor function on semi-static balance in participants 

with Spastic Cerebral Palsy (CP) in different body postures. Method: This is a 

comparative pilot study between two groups: young adults diagnosed with spastic CP 

level I to V of Gross Motor Function Classification System (GMFC) and healthy, with 

ages ranging from 13 to 27 years. A stabilometric evaluation was performed through the 

baropodometer in three postures: sitting, kneeling and standing, with three postural 

variations of upper limbs: neutral, crossed and horizontal abduction, with only open 

eyes. Results: The PC group consisted of five participants, one at each GMFCS level, 

and five participants in the healthy group, with age, sex and weight for each participant 

in the PC group. The PC group presented lower area variation and mean CoP velocity 

(body oscillation). However, the GMFCS II participant, in standing posture with MMSS 

in the neutral position and in horizontal abduction to Vm of CoP, was greater; GMFCS 

V, in the seated posture, with crossed MMSS, presented greater area and vm of CoP. 

The higher the level of gross motor function, the lower the body oscillation values, and 

the greater difficulty to perform the proposed postures. Conclusion: The semistatic 

balance seems to be related to the size of contact area and body sway probably due to 

influence of spasticity and postural changes, requiring further investigation. 

Keywords: Cerebral palsy. Posture. Body oscillation. Postural balance. 
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Introdução: A paralisia cerebral espástica (PC) é uma encefalopatia que acomete o 

sistema neuromuscular responsável pelo movimento; é caracterizada pelo aumento do 

tônus muscular, alteração na ativação do nervo motor e lentidão do recrutamento 

muscular. Objetivo: (a) primário: desenvolver um protocolo de avaliação do equilíbrio 

semistático na PC espástica, (b) secundário: analisar a influência da função motora 

grossa no equilíbrio semiestático de participantes com PC espástica em diferentes 

posturas corporais. Método: Trata-se de um estudo piloto, comparativo entre dois 

grupos: adultos jovens com diagnóstico de PC com nível I a V de Gross Motor Function 

Classification System – GMFC e hígidos, com faixa etária de 13 a 27 anos. Foi realizada 

avaliação estabilométrica, através do baropodômetro, em três posturas: sentada, 

ajoelhada e em pé, com três variações posturais de membros superiores: posição neutra, 

cruzada e abdução horizontal, apenas de olhos abertos. Resultados: O grupo PC foi 

composto por cinco participantes, um em cada nível do GMFCS, e cinco participantes 

no grupo hígido, com idade, sexo e peso para cada participante do grupo PC. O grupo 

mailto:teixeiramachado@icloud.com
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PC apresentou menor variação de área e velocidade média do CoP (oscilação corporal). 

Porém, o participante GMFCS II, na postura em pé com MMSS na posição neutra e em 

abdução horizontal a vm do CoP foi maior; GMFCS V, na postura sentada, com MMSS 

cruzados, apresentou maior área e vm do CoP. Quanto maior o nível da função motora 

grossa, menores foram os valores da oscilação corporal, e maior dificuldade para 

realizar as posturas propostas. Conclusão: O equilíbrio semistático parece estar 

relacionado ao tamanho da área de contato e variação de área do CoP, provavelmente 

por influência da espasticidade e das alterações posturais, necessitando de maiores 

investigações. 

 

Palavras-chave: Paralisia cerebral. Postura. Oscilação corporal. Equilíbrio postural. 

   

ABSTRACT 

 

Introduction: Spastic cerebral palsy (CP) is an encephalopathy that affects the 

neuromuscular system responsible for movement; it is characterized by increased 

muscle tone, altered motor nerve activation and slow muscle recruitment. Objective: (a) 

primary: to develop a protocol to assess semistatic balance in spastic CP, (b) secondary: 

to analyze the influence of gross motor function on semi-static balance in participants 

with Spastic Cerebral Palsy (CP) in different body postures. Method: This is a 

comparative pilot study between two groups: young adults diagnosed with spastic CP 

level I to V of Gross Motor Function Classification System (GMFC) and healthy, with 

ages ranging from 13 to 27 years. A stabilometric evaluation was performed through the 

baropodometer in three postures: sitting, kneeling and standing, with three postural 

variations of upper limbs: neutral, crossed and horizontal abduction, with only open 

eyes. Results: The PC group consisted of five participants, one at each GMFCS level, 

and five participants in the healthy group, with age, sex and weight for each participant 

in the PC group. The PC group presented lower area variation and mean CoP velocity 

(body oscillation). However, the GMFCS II participant, in standing posture with MMSS 

in the neutral position and in horizontal abduction to Vm of CoP, was greater; GMFCS 

V, in the seated posture, with crossed MMSS, presented greater area and vm of CoP. 

The higher the level of gross motor function, the lower the body oscillation values, and 

the greater difficulty to perform the proposed postures. Conclusion: The semistatic 
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balance seems to be related to the size of contact area and body sway probably due to 

influence of spasticity and postural changes, requiring further investigation. 

 

Keywords: Cerebral palsy. Posture. Body oscillation. Postural balance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A paralisia cerebral (PC) espástica é apresentada pelas desordens de postura e 

movimento, tendo como principal característica a espasticidade, definida como o 

aumento do tônus muscular, resultante de lesões cerebrais estáticas, que podem ter 

ocorrido desde o período pré-natal até dois a três anos de idade, fato que desencadeia 

limitações funcionais no decorrer de sua vida
1,2

.  

A espasticidade e as alterações do equilíbrio são decorrentes da ativação 

muscular antagonista antes da agonista, lentidão no recrutamento de motoneurônios, 

diminuição da força e resistência muscular, aumento do tônus muscular além do 

surgimento de contraturas que dificultam o início do movimento corporal
3,4,5

. 

Para a movimentação ou manutenção da postura, deve ocorrer a conservação do 

equilíbrio através de forças que atuam para manter a posição do corpo mediante o grau 

de instabilidade, gerando resposta muscular com adequada amplitude de movimento que 

resulta no retorno do equilíbrio postural; o processo se dá mediante ativação e interação 

dos sistemas visual, vestibular e somatossensorial
6
. 

Dessa forma nota-se que na comunidade científica o comprometimento da 

estabilidade postural na PC vem sendo avaliado através da estabilometria. Kyvelidou et 

al (2010) e Wickstrom, Stergiou e Kyvelidou (2017) realizaram avaliações  

estabilométricas, através de plataforma de força (baropodômetro) em bebês de até dois 

anos de idade na postura sentada, concluindo que o método de avaliação é confiável 

para acompanhamento do desenvolvimento desta postura. Szopa e Domagalska  (2015) 

realizaram avaliação estabilométrica em crianças de 7 a 12 anos, pela classificação da 

função motora grossa (Gross Motor Function Classification System - GMFCS) I e II, 

comparando crianças com escoliose leve, em três posições: em pé, sentado e ajoelhado, 

concluindo que, mesmo com padrões posturais parecidos, houve maior assimetria e 

instabilidade nas crianças com PC
7,8,9

. 

Na avaliação estabilométrica o centro de pressão (CoP) é o local em que se 

encontra o vetor de forças de reação do solo, e também é considerado uma das medidas 

mais comuns para avaliar equilíbrio postural em determinadas posturas, com suas 

variáveis de velocidade média (vm) e área. Ao analisar controle e oscilação postural é 

importante ressaltar a relação do CoP com o centro de massa (ponto em que se 

concentra toda a massa corporal dentro de uma área de contato – superfície que está em 

contato com a plataforma de força, utilizada na avaliação estabilométrica)
10,8

. 
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 A utilização da avaliação estabilométrica em posturas semiestáticas aplicadas 

em todas as classificações de GMFCS (I ao V) vem preencher lacunas quanto às 

alterações do equilíbrio semiestático e nortear possíveis condutas a serem aplicadas no 

tratamento e acompanhamento de indivíduos com PC. Diante do exposto, acredita-se 

que a velocidade média (vm) e área do CoP será maior na PC  que em indivíduos 

hígidos, e que de acordo com a velocidade média e a área, o CoP pode variar na PC se a 

oscilação corporal se comportar diferente de acordo com a variação dos membros 

superiores (MMSS) e que a maior oscilação acontecerá na PC do que em indivíduos 

hígidos. Portanto, o objetivo primário desse estudo foi  desenvolver um protocolo de 

avaliação do equilíbrio semistático na PC espástica, e o secundário foi analisar a 

influência da função motora grossa no equilíbrio semiestático de participantes com PC 

espástica em diferentes posturas corporais. 

 

2 MÉTODO 

 

2.1. Participantes 

Foram envolvidos no estudo participantes com diagnóstico de PC espástica e 

hígidos, na faixa etária de 13 a 27 anos, de ambos os sexos. Os participantes com PC 

foram classificados de acordo com o GMFCS quanto menor o nível, maior a locomoção 

e funcionalidade (Anexo A)
1,11

. Trata-se de um estudo piloto transversal, em que os 

participantes foram avaliados em um único momento.  

Os critérios de inclusão foram: (1) Diagnóstico de PC espástica; (2) faixa etária 

de 13 a 27 anos; (3) possuir controle de tronco e (4) demonstrar interesse em participar 

do estudo. E os critérios para o grupo hígido foram: (1) ter a mesma idade e sexo dos 

participantes com PC; (2) demonstrar interesse em participar do estudo. Foram 

excluídos aqueles que apresentaram: história de comprometimento cognitivo, visual, 

auditivo e do sistema vestibular; ou dor, que os impediam de realizar as propostas do 

estudo. 

 

2.2 Protocolo piloto 

2.2.1 Fase I 

Os participantes receberam informações dos objetivos da pesquisa, instrumentos 

utilizados, comandos verbais a serem atendidos e demais procedimentos de coleta de 
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dados. Inicialmente foi preenchida uma ficha de identificação (Apêndice A). A pesquisa 

seguiu os princípios éticos e legais, iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o nº CAAE: 06154012.4.0000.0058, e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo responsável do participante (Apêndice 

B).  

2.2.2 Fase II 

A partir da seleção dos participantes, foi aplicado um protocolo dividido em 

duas etapas: 

Primeira etapa: 

Apresentação e familiarização: Nesta etapa foram apresentados aos 

participantes e responsáveis os objetivos da pesquisa, o protocolo de avaliação, 

instrumentos utilizados e os comandos verbais a serem atendidos. Os dados 

antropométricos e a classificação da função motora grossa também foram coletados. 

Segunda etapa: 

Avaliação estabilométrica: Após a solicitação e demonstração da postura, cada 

participante foi posicionado sobre a plataforma de força (baropodômetro), em cada uma 

das posturas a serem avaliadas, nas variações de membros superiores descritos a seguir. 

O participante foi orientado a fixar o olhar em um ponto na parede na direção dos olhos 

(90 cm de distância entre parede e aparelho) (Figura 1).  

 

Figura 1. Posição do corpo na plataforma em uma das posturas avaliadas, distância e ponto fixo na 

parede. 



 

16 
 

Os registros foram obtidos com olhos abertos em três posturas semiestáticas (I - 

sentado com membros inferiores (MMII) cruzados; II- Ajoelhado e III- Em pé), cada 

postura foi associada a três variações dos membros superiores (MMSS): (A) posição 

neutra: MMSS a frente do corpo, levemente aduzidos e fletidos à frente do corpo na 

linha média, com as mãos apoiadas sobre os pés, (B) MMSS cruzados em frente ao 

tórax (flexão de ombros e cotovelos, adução de ombros e supinação de punhos), (C) 

MMSS em abdução horizontal. Em cada postura semiestática foram realizados três 

registros de cada variação dos MMSS, em dias consecutivos, de acordo com a 

capacidade funcional de cada participante (Figura 2).  

 

Figura 2. Posturas semiestáticas avaliadas: sentada, ajoelhada e em pé. Três variações posturais dos 

membros superiores (MMSS): (A) posição neutra, (B) cruzada e (C) abdução horizontal. 

 

A coleta foi realizada através de uma plataforma de força individual 

(Baropodômetro EPS, KINETEC, 675x540x5mm, com 2304 captadores e superfície 

ativa de 480x480mm, frequência de aquisição de até 100 Hz), posicionada sobre o chão 

(superfície plana) e conectada a um computador, para as seguintes análises: centro de 

pressão corporal (CoP) e velocidade média (vm). O tempo de registro foi de cinco 

segundos, com um intervalo de 120 segundos entre as avaliações. Foram realizadas três 

repetições, sendo que o primeiro registro foi de familiarização da postura; nos dois 
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registros seguintes foram registradas as variáveis e, posteriormente calculou-se a média 

entre os dois valores obtidos. 

  2.3 Análise de dados 

Os dados coletados foram, inicialmente, transportados para uma planilha de 

dados do programa Excel for Windows 2010 para as análises descritiva e comparativa 

por meio de valores absolutos, relativos e média.  

 

3- RESULTADOS 

 

Dez participantes foram incluídos no estudo, cinco com PC espástica e cinco 

hígidos. Compuseram o grupo PC um de cada nível de função motora grossa (GMFCS I 

ao V), sendo três participantes com quadriparesia (GMFCS II, IV e V), um com 

diparesia (GMFCS III) e um com hemiparesia (GMFCS I). Os dados sociodemográficos 

estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos participantes. 

Grupo PC 

  I II III IV V 

Idade (anos) 13 13 21 21 27 

Sexo Masculino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Altura (cm) 175 160 155 157 153 

Peso (kg) 50,6 41,2 50 63,5 47 

IMC (Kg/m2) 16,5 16,1 20,8 25,8 20,1 

Medicamentos Não Não Não Não Sim 

                          Grupo Hígido 

  I II III IV V 

Idade (anos) 13 13 21 21 27 

Sexo Masculino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Altura (cm) 169 169 158 170 167 

Peso (kg) 42 42 49 65 50 

IMC (Kg/m2) 14,7 14,7 19,4 22,5 17,9 

Medicamentos Não Não Não Não Não 
           IMC: Índice de massa corporal. 

 

O estudo identificou que os valores da área e velocidade média de oscilação CoP 

no grupo PC espástica foram menores que os valores do grupo hígido em todas as três 

posturas e variações dos MMSS, exceto o participante GMFCS II, na postura em pé, 
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com MMSS na posição neutra e em abdução horizontal, a Vm do CoP foi maior; e o 

GMFCS V, na postura sentada, com os MMSS cruzados, apresentou maior área e Vm 

do CoP. Sendo que, no grupo PC, os participantes com GMFCS III e IV não realizaram 

a postura em pé e o GMFCS V não realizou as posturas sentada, com MMSS em 

abdução horizontal, e nas posturas ajoelhada e em pé em todas as variações de MMSS. 

De acordo com o maior nível de classificação da função motora grossa, maiores são os 

valores de área do CoP nas posições sentada e em pé; na posição ajoelhada, o GMFCS 

III apresentou menor oscilação corporal, embora os participantes do grupo PC ainda 

apresentem oscilação menor que hígidos. Os valores estão representados nas Figuras 3 e 

4. 

 

Figura 3. Eixo X - Área do CoP na posição semiestática sentada, ajoelhada e em pé, em três variações 

dos membros superiores (MMSS): MMSS apoiados sobre os pés, na posição neutra, levemente aduzidos à 

frente do corpo na linha média; MMSS cruzados em frente ao tórax; MMSS em abdução horizontal. Eixo 

Y – Nível do GMFCS I a V comparados com hígidos. 
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Figura 4. Eixo X - Velocidade média do CoP na posição semiestática sentada,ajoelhada e em pé, em três 

variações dos membros superiores (MMSS): MMSS apoiados sobre os pés, na posição neutra, levemente 

aduzidos à frente do corpo na linha média; MMSS cruzados em frente ao tórax; MMSS em abdução 

horizontal. Eixo Y – Nível do GMFCS I a V comparados com hígidos. 

 

4- DISCUSSÃO 

 

Trata-se de um estudo pioneiro na avaliação estabilométrica em todos os níveis 

de GMFCS. A realização das posturas propostas está diretamente relacionada com o 

nível de função motora grossa proposta pela GMFCS. Os resultados encontrados 

demonstram que os valores de área e velocidade média de oscilação do CoP em jovens 

com PC espástica apresentaram-se menores que em jovens hígidos. Entretanto, quanto 

mais prejudicada é a função motora grossa, maiores são os valores da oscilação do CoP 

nas posições sentada e em pé, embora ainda apresentem oscilação menor que jovens 

hígidos. Na posição ajoelhada, GMFCS III apresentou menor oscilação; isto pode ser 

devido ao posicionamento corporal instalado inadequadamente, com anteversão pélvica 

e anteriorização de tronco para manter o controle postural.  

Estes resultados sugerem que a lesão do sistema nervoso central altera as 

respostas motoras, o movimento, a postura e tônus muscular; e que estes dependem da 

função, e se evidenciam de acordo a gravidade da PC, interferindo na interação dos 
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sistemas visual e somatosensorial e nas reações posturais de equilíbrio, que são 

necessárias para a retroalimentação e para a manutenção do alinhamento postural
7,12

. 

O controle postural desenvolve-se no sentido crânio-caudal e se estende até o 

indivíduo atingir a postura ereta, variando de acordo com o nível de função motora que 

irá interferir diretamente em alguns marcos do desenvolvimento neuromotor
13

. A 

classificação do nível de função motora (GMFCS) foi criada com o intuito de descrever 

características apresentadas na PC, graduada do nível I ao V, quanto menor o nível, 

maior locomoção e funcionalidade. Segundo McCormick et al (2007) o nível de função 

motora  até a idade de 12 anos reflete o mesmo nível para a vida adulta
11

. 

No controle postural, a conservação do equilíbrio ocorre através de forças que 

regem a posição do corpo frente à instabilidade
6
. Algumas posturas corporais e 

posicionamento dos MMSS são utilizados funcionalmente durante o dia na realização 

de atividades comuns. Nota-se que posturas menos utilizadas no dia a dia, refletem em 

dificuldade de realização ou manutenção das mesmas quando necessárias, como foi 

observado a partir da proposta do estudo.  

Quando na posição sentada, como observado neste estudo, a pressão corporal 

encontra-se distribuída na superfície de suporte no quadril e nos tornozelos, 

apresentando área de contato maior e oscilação corporal menor na plataforma.  

Na postura ajoelhada, a maior área de contato se estabelece através dos joelhos. 

Quanto menor o contato com a superfície, maior controle postural é necessário para 

manutenção da postura semiestática. Refletindo menor contato na plataforma, e maior 

velocidade média do CoP. 

A postura ortostática exige amplamente a seletividade do controle motor. 

Diversos sistemas auxiliam o controle e a manutenção da postura, exigindo maior 

efetividade da musculatura antigravitacional
12

. No estudo proposto, os participantes 

com PC espástica apresentaram alterações posturais que interferiram sobremaneira no 

controle postural. 

Era esperado encontrar oscilação corporal maior no grupo PC, mas os achados 

mostraram que a oscilação foi menor do que o grupo com participantes hígidos, exceto 

dois participantes (GMFCS II na postura em pé com MMSS na posição neutra e em 

abdução horizontal; e no GMFCS V na postura sentado com os MMSS cruzados); 

explicado, provavelmente, pelas alterações posturais de cada um (o participante 

GMFCS II apresentava o seguinte padrão postural: dorsiflexão de tornozelo, semiflexão 

de joelho, anteversão pélvica, rotação interna de quadril,  anteriorização de tronco, 
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protrusão de ombro e flexão de cotovelo; já no GMFCS V: inversão de tornozelo, 

semiflexão de joelho, rotação pélvica (anteversão direita e retroversão esquerda), 

rotação externa de quadril, anteriorização de tronco, escoliose em S, adução de ombros, 

flexão de cotovelo e punho). As implicações acerca das alterações posturais na PC 

foram reportadas por Naro et al, 2017 e Willerslev‐Olsen et al, 2018. 

Naro et al, 2017 relatam que, devido as alterações do sistema nervoso, ocorre 

redução da mobilidade articular, principalmente pela modificação estrutural da 

musculatura, e quando associada a espasticidade, interfere na redução de sustentação do 

peso corporal e da massa muscular, fato que também altera o posicionamento articular, 

e consequentemente influencia o controle postural
12

.  

Segundo Willerslev‐Olsen et al 2018, as alterações posturais também são 

resultantes de contraturas devido às mudanças ocasionadas pela hipertonia muscular, 

desgastes articulares e diminuição de amplitude de movimento, o que determina o 

posicionamento articular inadequado. Estas contraturas são desenvolvidas ainda na 

infância, destacando-se dois principais pontos de influência: a espasticidade e alterações 

durante o desenvolvimento neuromuscular
14

. 

A realização das posturas foi reflexo do nível de função motora grossa, quanto 

maior foi o nível, segundo o GMFCS, menos posturas foram realizadas. Os níveis do 

GMFCS se diferenciam pela capacidade de conseguir manter a posição do corpo ou 

realizar transferências de forma ativa, sendo o nível I independente e a medida que 

aumenta a classificação o indivíduo com PC, inclusive na fase adulta, torna-se mais 

dependente de auxílio
11

. 

Estas questões indicam maior oscilação corporal na PC, pois o centro de massa 

está distribuído na área de contato com a superfície, e quando ocorrem alterações 

posturais, o centro de massa é deslocado do centro da área para próximo de seus limites, 

direcionando a oscilação do CoP para o lado da alteração postural
8,10

. Provavelmente a 

mudança do posicionamento articular associado a espasticidade, provocou imobilidade 

dessas articulações resultando em valores menores na oscilação do CoP, quando 

comparados a saudáveis. 

Então, quanto ao equilíbrio semiestático das posturas, parece que há uma ligação  

entre o tamanho da área de contato com a variação de área do CoP influenciada pela 

hipertonia e pelas alterações posturais. Será que a redução de instabilidade postural 

necessariamente não influencia a funcionalidade? Seria necessário investigar estas 

questões com maior número de participantes para aprofundar este questionamento. 



 

22 
 

Diante do exposto, a estabilometria pode ser um instrumento auxiliar para a 

percepção de alterações posturais, fundamentais para o diagnóstico da instabilidade 

postural que irá interferir sobremaneira na funcionalidade de pacientes com PC, além de 

direcionar as condutas terapêuticas para a promoção da independência desta população.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A- Termo de consentimento livre e esclarecido  (TCLE) 

Termo de autorização para avaliação estabilométrica 

 

NOME DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO PARA 

ANÁLISE DO EQUILÍBRIO SEMIESTÁTICO NA PARALISIA CEREBRAL 

ESPÁSTICA: UM ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

RESPONSÁVEIS: Renaldo Tavares Passos  

                              Tatiana dos Santos Moreira  

 

ORIENTADOR: Profª. Dr
a
.  Lavínia Teixeira-Machado  

COORIENTADORA: Prof. Dr. Paulo Márcio de Oliveira 

 

Convidamos para participar de um estudo observacional para um Projeto de 

pesquisa que será desenvolvido no Campus de Saúde da Universidade Federal de 

Sergipe – UFS, cujos detalhes seguem abaixo. 

  

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA  

Para o estudo observacional será realizado uma avaliação do centro de pressão corporal e 

velocidade média em indivíduos com Paralisia Cerebral Espástica, através da análise 

estabilométrica, a fim de traçar futuras intervenções nesta população. 

 

PROCEDIMENTO A QUE VOCÊ SERÁ SUBMETIDO 

O critério para participar do estudo é ter controle de tronco. Você será submetido (a) a 

um estudo em que ocorrerá uma (única) avaliação, através do seguinte instrumento: 

estabilometria, que é um método de avaliação do equilíbrio postural do corpo humano 

por meio da quantificação de suas oscilações. 
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BENEFÍCIOS ESPERADOS, RISCOS E PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS 

Os resultados deste estudo poderão trazer informações importantes para se aprofundar 

os estudos e possíveis métodos de acompanhamento do tratamento de outras pessoas 

com casos iguais ao seu, no futuro. O estudo não apresenta nenhum risco a população. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

1 – Você tem a garantia de receber qualquer informação adicional ou esclarecimentos 

que julgar necessário, a qualquer tempo do estudo;  

2 – Você estará livre para deixar o estudo a qualquer momento, mesmo que você tenha 

consentido em participar do mesmo inicialmente.  

3 – As informações obtidas pelo estudo serão estritamente confidenciais, estando 

garantidos o seu anonimato e privacidade na apresentação ou divulgação dos resultados.  

4 – Não haverá compensações financeiras, nem também qualquer tipo de custo 

adicional para você, sendo sua participação neste estudo absolutamente livre e 

voluntária.  

 

Tendo lido, compreendido e estando suficientemente esclarecido sobre os propósitos do 

estudo a que fui convidado a participar, Eu, _______________________________, 

responsável por______________________________________________idade__anos, 

concordo com o presente termo de consentimento pós-informação, datando e assinando 

abaixo.  

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

_____________________, ___de _____________ de 2017. 

 

 

Telefones para contato: 

     Renaldo Passos- (79) 99909-8854 

       Tatiana Moreira- (79) 99830-3352  
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Apêndice B- Ficha de identificação 

 

Nome:______________________________________________________________ 

Peso:_____________   Altura:________________   

IMC:____________________________________ 

Data de nascimento:_____/____/____     Idade:_______   Sexo:  (  )M (  )F 

Número do calçado:_______________ 

GMFCS:_________________________ 

Medicação:__________________________________________________________ 

Horário de administração _______________________________________________ 

Quantidade 

___________________________________________________________________ 

Data da avaliação:____________________________ 

Dor: (  ) Sim (  ) Não  

Qual o local? ______________________________ 

 

 Sentado Ajoelhado Em pé 

Braços ao lado/ao 

meio do corpo 

P1.1- 

P1.2- 

P4.1- 

P4.2- 

P7.1- 

P7.2- 

Braços cruzados 
P2.1- 

P2.2- 

P5.1- 

P5.2- 

P8.1- 

P8.2- 

Braços estendidos ao 

lado 

P3.1- 

P3.2- 

P6.1- 

P6.2- 

P9.1- 

P9.2- 
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ANEXOS 

Anexo A- Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 

 

Referência: SPOSITO, Maria Matilde de Mello; RIBERTO, Marcelo. Avaliação da 

funcionalidade da criança com Paralisia Cerebral espástica. Acta Fisiátrica, v. 17, n. 2, 

2010. 

 

 

  

Nível I - Marcha independente sem 

limitações (domicílio e comunidade); Pula e 

corre; Velocidade, coordenação e equilíbrio 

prejudicados. 

 

Nível II - Anda no domicílio e na comunidade 

com limitações mesmo para superfícies 

planas; Anda de gato em casa; Dificuldade 

para pular e correr. 

 

Nível III - Anda no domicílio e na 

comunidade com auxílio de muletas e 

andadores; Sobe escadas segurando em 

corrimão; Depende da função dos membros 

superiores para tocar a cadeira de rodas 

para longas distâncias. 

Nível IV - Senta-se em cadeira adaptada; 

Faz transferências com a ajuda de um 

adulto; Anda com andador para curtas 

distâncias com dificuldades em superfícies 

irregulares; Pode adquirir autonomia em 

cadeira de rodas motorizada. 

Nível V - Necessita de adaptações para 

sentar-se; É totalmente dependente em 

atividades de vida diária e em locomoção; 

Podem tocar cadeira de rodas motorizada 

com adaptações. 
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Anexo B- Normas da revista 

REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA 

Forma e apresentação do manuscrito 

 

Manuscritos Originais  

A língua oficial do BJPT é o inglês. O BJPT considera a submissão de manuscritos originais 

com até 3.500 palavras (excluindo-se página de título, resumo, referências, tabelas, figuras e 

legendas). Informações contidas em anexo(s) serão computadas no número de palavras 

permitidas.   

Antes do corpo do texto do manuscrito (i.e., antes da introdução), deve-se incluir uma página 

de título e identificação, palavras-chave, o abstract/resumo e citar os pontos-chave do estudo. 

No final do manuscrito, devem-se inserir as referências, tabelas, figuras e anexos (se houver). 

Título e identificação 

O título do manuscrito não deve ultrapassar 25 palavras e deve apresentar o máximo de 

informações sobre o trabalho. Preferencialmente, os termos utilizados no título não devem 

constar da lista de palavras-chave.  

A página de identificação do manuscrito deve conter os seguintes dados: Título completo e 

título resumido: com até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas impressas;  

Autores: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem titulação, seguidos por 

número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação institucional/vínculo 

(unidade/instituição/cidade/ estado/ país). Para mais de um autor, separar por vírgula; 

Autor de correspondência: indicar o nome, endereço completo, e-mail e telefone do autor de 

correspondência, o qual está autorizado a aprovar as revisões editoriais e complementar 

demais informações necessárias ao processo;  

Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis) em português e em 

inglês 

Abstract/Resumo 

Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único parágrafo, em português 

(resumo) e em inglês (abstract), deve ser escrita e colocada logo após a página de título. 

Referências, notas de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas no 

resumo/abstract. O resumo e o abstract devem ser apresentados em formato estruturado. 

Pontos-chave (Bullet points)  

Em uma folha separada, o manuscrito deve identificar de três a cinco frases que capturem a 
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essência do tema investigado e as principais conclusões do artigo. Cada ponto-chave deve ser 

redigido de forma resumida e deve informar as principais contribuições do estudo para a 

literatura atual, bem como as suas implicações clínicas (i.e., como os resultados podem 

impactar a prática clínica ou investigação científica na área de Fisioterapia e Reabilitação). 

Esses pontos deverão ser apresentados em uma caixa de texto (i.e., box) no início do artigo, 

após o abstract. Cada um dos pontos-chave deve ter, no máximo, 80 caracteres, incluindo 

espaços, por itens. 

Introdução 

Deve-se informar sobre o objeto investigado devidamente problematizado, explicitar as 

relações com outros estudos da área e apresentar justificativa que sustente a necessidade do 

desenvolvimento do estudo, além de especificar o(s) objetivo(s) do estudo e hipótese(s), caso 

se aplique. 

Método 

Consiste em descrever o desenho metodológico do estudo e apresentar uma descrição clara e 

detalhada dos participantes do estudo, dos procedimentos de coleta, transformação/redução e 

análise dos dados de forma a possibilitar reprodutibilidade do estudo. Para ensaios clínicos, o 

processo de seleção e alocação dos participantes do estudo deverá estar organizado em 

fluxograma, contendo o número de participantes em cada etapa, bem como as características 

principais (ver modelo do fluxograma CONSORT). 

Quando pertinente ao tipo de estudo, deve-se apresentar o cálculo amostral utilizado para 

investigação do(s) efeito(s). Todas as informações necessárias para a justificativa do tamanho 

amostral utilizado no estudo devem constar do texto de forma clara. 

Devem ser descritas as variáveis dependentes e independentes; deve-se informar se os 

pressupostos paramétricos foram atendidos; especificar o programa computacional usado na 

análise dos dados e o nível de significância adotado no estudo e especificar os testes 

estatísticos aplicados e sua finalidade. 

Resultados 

Devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados pertinentes devem ser 

reportados utilizando texto e/ou tabelas e/ou figuras. Não se devem duplicar os dados 

constantes em tabelas e figuras no texto do manuscrito. 

Os resultados devem ser apresentados por meio de medidas de tendência e variabilidade (por 

ex: média (DP), evitar média±DP) em gráficos ou tabelas autoexplicativas; apresentar 
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medidas da magnitude (por ex: tamanho do efeito) e/ou precisão das estimativas (por ex: 

intervalos de confiança); relatar o poder de testes estatísticos não significantes. 

Discussão 

O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos já 

existentes e disponíveis na literatura, principalmente àqueles que foram indicados na 

introdução. Novas descobertas devem ser enfatizadas com a devida cautela. Os dados 

apresentados no método e/ou nos resultados não devem ser repetidos. Limitações do estudo, 

implicações e aplicação clínica para as áreas de Fisioterapia e Reabilitação deverão ser 

explicitadas. 

Referências 

O número recomendado é de 30 referências, exceto para estudos de revisão da literatura. 

Deve-se evitar que sejam utilizadas referências que não sejam acessíveis internacionalmente, 

como teses e monografias, resultados e trabalhos não publicados e comunicação pessoal. As 

referências devem ser organizadas em sequência numérica de acordo com a ordem em que 

forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os Requisitos Uniformizados para 

Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados pelo Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas - ICMJE. 

Os títulos de periódicos devem ser escritos de forma abreviada, de acordo com a List of 

Journals do Index Medicus. As citações das referências devem ser mencionadas no texto em 

números sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das informações das referências 

constantes no manuscrito e sua correta citação no texto são de responsabilidade do(s) 

autor(es). 

Exemplos: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

Tabelas, Figuras e Anexos. 

As tabelas e figuras são limitadas a cinco (5) no total. Os anexos serão computados no número 

de palavras permitidas no manuscrito. Em caso de tabelas, figuras e anexos já publicados, os 

autores deverão apresentar documento de permissão assinado pelo autor ou editores no 

momento da submissão. 

Para artigos submetidos em língua portuguesa, a(s) versão(ões) em inglês da(s) tabela(s), 

figura(s) e anexo(s) e suas respectivas legendas deverão ser anexadas no sistema como 

documento suplementar. 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas 

(máximo permitido: uma página, tamanho A4, em espaçamento duplo), devem ser numeradas, 

consecutivamente, com algarismos arábicos e apresentadas no final do texto. Não se 

recomendam tabelas pequenas que possam ser descritas no texto. Alguns resultados simples 

são mais bem apresentados em uma frase e não em uma tabela. 

-Figuras: devem ser citadas e numeradas, consecutivamente, em algarismos arábicos na 

ordem em que aparecem no texto. Informações constantes nas figuras não devem repetir 

dados descritos em tabela(s) ou no texto do manuscrito. O título e a(s) legenda(s) devem 

tornar as tabelas e figuras compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto. Todas as 

legendas devem ser digitadas em espaço duplo, e todos os símbolos e abreviações devem ser 

explicados. Letras em caixa-alta (A, B, C etc.) devem ser usadas para identificar as partes 

individuais de figuras múltiplas.  

Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; entretanto símbolos para 

identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo de uma figura, desde que 

não dificulte a análise dos dados. As figuras coloridas serão publicadas apenas na versão on-

line. Em relação à arte final, todas as figuras devem estar em alta resolução ou em sua versão 

original. Figuras de baixa qualidade não serão aceitas e podem resultar em atrasos no processo 

de revisão e publicação. 

-Agradecimentos: devem incluir declarações de contribuições importantes, especificando sua 

natureza. Os autores são responsáveis pela obtenção da autorização das pessoas/instituições 

nomeadas nos agradecimentos. 

Os autores são fortemente encorajados a utilizar o Checklist EQUATOR network que é 

específico para cada tipo de estudo (por exemplo, CONSORT para ensaios clínicos, PRISMA 

para revisões sistemáticas ou STROBE para estudos observacionais). 

Todos os checklists EQUATOR network são encontrados no seguinte 

link: http://www.equator-network.org 

 

http://www.equator-network.org/

