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1. RESUMO 

 

A medula espinhal é uma estrutura do sistema nervoso central que 

fornece a comunicação entre o encéfalo e os nervos periféricos que pode sofrer 

uma lesão traumática ou não-traumática. A lesão medular pode ser classificada 

em tetraplegia ou tetraparesia, que se refere ao prejuízo da função motora e/ou 

sensorial dos segmentos cervicais da medula espinhal. Aproximadamente 75% 

dos indivíduos com lesão medular são dependentes e fazem uso permanente 

da cadeira de rodas para se locomover. A postura estática sentada pode levar 

a alterações posturais decorrentes da perda ou mesmo do prejuízo de 

grupamentos musculares importantes para a manutenção da mesma. O 

objetivo foi avaliar a postura estática sentada de pacientes após lesão medular 

crônica. Este estudo foi aprovado pelo CEP (CAAE 50117315.7.0000.5383) e 

participaram 5 indivíduos com lesão medular crônica em nível neurológico da 

cervical (C1-C7) do sexo masculino com idade média de 43±15 anos. Foram 

obtidos os registros de acordo com o protocolo SAPO (Software de Avaliação 

Postural) nas vistas anterior, posterior e lateral direita na posição sentada na 

própria cadeira de rodas do indivíduo. Dos 5 pacientes, 2 apresentaram lesões 

incompletas (ASIA D) e 3 completas (ASIA A). Nas escalas de Medida de 

Independência Funcional e Barthel houve pontuação média de 88 e 50 para os 

tetraparéticos, respectivamente, enquanto que para os tetraplégicos foram de 

63 e 25. No SAPO as principais alterações encontradas foram inclinação da 

cabeça, altura de um dos acrômios, adução de um dos membros inferiores, 

alinhamento vertical da cabeça e do corpo. Não foi possível observar 

alterações na vista posterior, visto que a cadeira impediu a visualização dos 

pontos. O estudo pode concluir que a avaliação postural deve ser realizada 

principalmente em indivíduos após lesão medular crônica, porém, há 

necessidade de melhorar o posicionamento de alguns pontos anatômicos para 

cada vista analisada. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A medula espinhal pode sofrer uma lesão traumática ou não-traumática, 

o que leva a prejuízo neurológico de acordo com a sua localização. Os efeitos 

de uma lesão traumática por arma de fogo, acidente automobilístico ou até 

queda da própria altura são claramente significantes e catastróficos observados 

na paralisia, além de dor, incontinência e outras incapacidades. Problemas 

adicionais como, por exemplo, emocionais, psicológicos, sociais e econômicas 

que afetam os companheiros, familiares e amigos (BINDER et al., 2013). 

Evidências epidemiológicas estimam a incidência cerca de 500 mil 

pessoas sejam diagnosticadas por ano com lesão medular (WHO, 2013).De 

acordo com IBGE em seu último censo (2010), a população portadora de 

deficiência motora classificada como “que não consegue de modo algum” foi de 

um total de aproximadamente 13 milhões de pessoas com a mesma deficiência 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

As lesões da medula espinhal são classificadas pela Associação 

Americana de lesão medular (ASIA, do inglês, American Spinal Injury 

Association) que considera as funções motoras e sensoriais (NAS et al., 2015; 

EL MASRY et al., 1996). 

Uma das consequências mais comuns que afetam indivíduos com lesão 

medular alta é a locomoção ou qualquer meio de transferência. Dessa forma, a 

postura estática é obtida com o equilíbrio do organismo na posição em pé, 

sentado ou deitado, ou seja, em uma situação que não cause nenhum dano às 

estruturas, nem produza dor quando a posição for mantida por muito tempo 

(ZAVARISE et al., 2006). 

A fase de reabilitação pode ser incluir as fases aguda e crônica. A 

primeira tem início na admissão hospitalar e estabilização do quadro 

neurológico do paciente que pode estar acamado por um período de 6 a 12 

semanas. O principal objetivo é prevenir complicações que podem levar longos 

períodos. Em contrapartida, a fase crônica tem como foco a independência 

funcional (NAS et al., 2015). 

 

 



3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a postura estática sentada de 

pacientes após lesão medular crônica. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Araraquara (CAAE: 50117315.7.0000.5383). O estudo possuiu 

um desenho observacional, prospectivo e transversal. 

Fez parte do estudo 3 indivíduos com lesão medular crônica decorrente 

de trauma e 2 indivíduos que apresentaram lesão não-traumática, todos em 

nível neurológico da cervical até torácica alta da medula espinhal e do gênero 

masculino. Todos os participantes estavam em atendimento na Clínica de 

Fisioterapia da Universidade de Araraquara (UNIARA). 

Foram incluídos no estudo os indivíduos que apresentam lesão medular 

há pelo menos 6 meses antes do início do estudo. A faixa etária foi de 20 a 70 

anos. Os indivíduos com lesão medular deverão apresentar nível neurológico 

de lesão acima de T1 de acordo com a escala ASIA, com pontuações mínimas 

nas escalas de Medida de Independência Funcional (MIF) (RIBERTO et al., 

2004) e do Índice de Barthel (MINOSSO et al., 2010). Além disso, deveriam ser 

apresentados os exames radiológicos neuroimagem e só foram inclusos no 

estudo os indivíduos eram usuários de cadeira de rodas com diagnóstico de 

lesão medular há mais de 6 meses. 

Foram excluídos do estudo quaisquer indivíduos que apresentarem 

tempo de lesão medular abaixo de 6 meses e outras doenças ortopédicas ou 

neurológicas associadas, bem como, deficiências cognitivas ou de 

comunicação que impossibilitem a realização do procedimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os indivíduos com lesão medular foram entrevistados individualmente para 

a análise do nível neurológico de lesão que deverá ser acima de T1 de acordo 

com a escala ASIA que é composta por uma avaliação motora e sensorial 



caracterizando assim a presença de função motora e de estímulo tátil e 

doloroso acima da lesão, respectivamente. A avaliação motora é através da 

graduação de força muscular de zero a cinco (0-5), enquanto a avaliação 

sensorial é graduada de zero a dois.  

Além disso, nesta entrevista foram aplicadas as escalas de Medida de 

Independência Funcional (MIF) (RIBERTO et al., 2004) e do Índice de Barthel 

(MINOSSO et al., 2010) através de perguntas diretas aos pacientes quanto à 

sua funcionalidade.  

Na segunda sessão foi realizada a obtenção dos registros fotográficos 

em uma sala apropriada na clínica de Fisioterapia da UNIARA que contém um 

tecido preto que ficará atrás do avaliado no momento do registro e um fio de 

prumo de aproximadamente 30 cm (marcado com meia lua de isopor superior e 

inferiormente) à direita do indivíduo com a luminosidade e o foco ajustados 

para haver visualização dos pontos anatômicos na distância de 3 metros entre 

a câmera e o indivíduo. 

Os registros fotográficos foram realizados nas vistas anterior, posterior e 

lateral direita na posição sentada na própria cadeira de rodas do indivíduo, que 

foram posteriormente analisadas através do Software de Avaliação Postural 

(SAPO) disponível gratuitamente (https://code.google.com/p/sapo-desktop/). A 

figura 1 foi adaptada para a análise do SAPO na posição sentada e os pontos 

anatômicos foram marcados com um ponto branco (bolinhas de isopor) para 

tornar a interpretação das imagens viável. 

Figura 1. Esta figura adaptada do protocolo SAPO demonstra os pontos 
anatômicos visualizados na postura sentada na cadeira de rodas. (A) Na vista 
anterior: tragos (1); o ponto médio, acrômio (2); espinha ilíaca ântero-superior 
(EIAS) (3); joelho linha articular (5); ponto médio da patela (6); tuberosidade da 
tíbia (7); maléolo lateral (8); maléolo medial (9); ponto médio entre o segundo e 

https://code.google.com/p/sapo-desktop/


o terceiro metatarso (10); (B) na vista posterior: processo espinhoso de C7 

(11) e T3 (12); perna, alínea a linha média (15); tendão calcâneo entre maléolo 
(16); e calcâneo (17) e, (C) na vista lateral observa-se trago (1), acrômio (2); 

processo espinhoso de C7 (11) e T3 (12), espinha ilíaca ântero-superior (3), 
joelho, linha articular (5), ponto médio da patela (6), tuberosidade da tíbia (7) 
maléolo lateral (8) e terceiro metatarso (10). 
 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo demonstram que os 5 pacientes avaliados 

são do sexo masculino com idade entre 28 e 61 anos e tempo de lesão entre 2 

a 13 anos (TABELA 1). 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra. 

Paciente Idade Sexo Tipo lesão ASIA 
Tempo de 

lesão (anos) 

1 61 Masculino Não- Traumática D 13 

2 57 Masculino Não- Traumática D 2 

3 29 Masculino Traumática  A 4 
4 28 Masculino Traumática A 8 
5 41 Masculino Traumática A 3 

 

De acordo com a MIF, os pacientes foram avaliados e pode-se observar 

que houve variação da pontuação de 48 a 110, indicando assim, menor e maior 

independência funcional, respectivamente (TABELA 2). Entretanto, não estão 

representados os valores máximos de comunicação e cognição social, 14 e 21 

pontos, respectivamente.  

Na MIF pode-se ressaltar nesses indivíduos a importância dos cuidados 

pessoais, mobilidade/ transferência e locomoção. 

 
Tabela 2. Caracterização da medida de independência funcional (MIF). 

Paciente 
Cuidados 
Pessoais 

Controle 
dos 

Esfíncteres 

Mobilidade/ 
Transferência 

Locomoção 
Pontuação 

Total 

1 41 12 16 6 110 
2 18 4 6 2 65 

3 6 2 3 2 48 

4 25 2 7 4 73 
5 21 2 3 6 67 

 

Além disso, no Índice de Barthel houve alteração da qualidade de vida 

que variou entre 10 e 70 pontos, principalmente nos cuidados pessoais e 



mobilidade/ locomoção. Essa análise representa que a maioria dos pacientes 

apresenta graus de dependência entre total (10 pontos) e leve (70 pontos) 

(TABELA 3). 

 

Tabela 3. Caracterização da medida de independência funcional (MIF). 

Paciente 
Cuidados 
Pessoais 

Controle dos 
Esfíncteres 

Mobilidade/ 
Locomoção 

Pontuação 
Total 

1 20 20 20 75 
2 5 10 15 30 

3 0 0 10 10 

4 10 20 10 40 

5 15 15 35 50 

 

As avaliações da escala ASIA e da postura através do SAPO para cada 

paciente foram apresentadas individualmente para melhor compreensão dos 

dados coletados. 

As coletas dos registros fotográficos da postura pelo SAPO demonstram 

que as principais alterações encontradas foram inclinação da cabeça, altura de 

um dos acrômios, adução de um dos membros inferiores, alinhamento vertical 

da cabeça e do corpo. Não foi possível observar alterações na vista posterior, 

visto que a cadeira impediu a visualização dos pontos (FIGURA 2B). 

O paciente 1 foi diagnosticado com lesão medular não-traumática e 

classificado pela ASIA em D, ou seja, lesão incompleta. Na escala da ASIA 

pode-se observar que as funções sensoriais estão preservadas em níveis C6 e 

C4 à esquerda e à direita, respectivamente, enquanto que as funções motoras 

estão preservadas em níveis C4 e T1 à esquerda e à direita, respectivamente. 

Neste nível há a preservação da musculatura responsável pela elevação e 

adução da escápula, enquanto, em T1, os músculos preservados são os 

abdutores de dedos e eretor espinal. Na avaliação do SAPO o paciente 

apresentou inclinação da cabeça à direita, elevação do ombro esquerdo, 

elevação da tuberosidade da tíbia direita, cabeça anteriorizada, corpo 

posteriorizado e aumento do ângulo do joelho maior que 90º. Portanto, a 

pontuação da MIF foi de 110 pontos e do índice de Barthel de 75 pontos, o que 

reflete dependência funcional e qualidade de vida modificada com necessidade 

de assistência de até 25% na tarefa.  



O paciente 2 foi diagnosticado com lesão medular não-traumática e 

classificado pela ASIA em D, ou seja, lesão incompleta. Na escala da ASIA 

pode-se observar que as funções sensoriais estão preservadas em níveis T5 e 

T4 à esquerda e à direita, respectivamente, enquanto que as funções motoras 

estão preservadas em níveis C5 à esquerda e à direita. Contudo, em nível C5 

há a preservação da musculatura responsável pela flexão do cotovelo. 

Entretanto, na avaliação postural apresentou inclinação da cabeça à esquerda, 

elevação do ombro esquerdo, elevação da tuberosidade da tíbia direita, cabeça 

anteriorizada, corpo posteriorizado e aumento do ângulo do joelho maior que 

90º. De acordo, com a MIF o paciente possui 65 pontos e o índice de Barthel 

de 30 pontos, o que reflete dependência funcional e qualidade de vida 

modificada com assistência de até 50% na tarefa. 

Pode-se concluir que, ambos os pacientes com lesões incompletas 

apresentaram alterações posturais que não refletem na sua independência 

funcional e sua na qualidade de vida, uma vez que apresentam níveis motores 

com menores prejuízos. 

O paciente 3 foi diagnosticado com lesão medular traumática e 

classificado pela ASIA em A, ou seja, lesão completa. Na escala da ASIA pode-

se observar que as funções sensoriais estão preservadas em níveis C4 à 

esquerda e à direita, enquanto que as funções motoras estão preservadas em 

níveis C6 e C5 à esquerda e à direita, respectivamente. Além disso, em nível 

C6 há a preservação da musculatura responsável pela adução horizontal e 

oblíqua do ombro, da extensão radial de punho e da rotação superior, abdução 

e depressão escapular. Na avaliação pelo SAPO apresentou inclinação da 

cabeça à esquerda, elevação do ombro direito, elevação da tuberosidade 

esquerda da tibia, cabeça anteriorizado, corpo posteriorizado e aumento do 

ângulo do joelho maior que 90º. Por consequência, a avaliação da MIF foi de 

48 pontos e seu índice de Barthel de 10 pontos, o que reflete dependência 

funcional e qualidade de vida modificada com assistência de até 50% na tarefa. 

O paciente 4 foi diagnosticado também com lesão medular traumática e 

classificado pela ASIA em A, ou seja, lesão completa. Na escala da ASIA pode-

se observar que as funções sensoriais e motoras estão preservadas em níveis 

C7 à esquerda e à direita, respectivamente. Por conseguinte, quando há lesão 

neste nível, há a preservação da musculatura responsável pela extensão de 



cotovelo e da extensão, adução e rotação medial de ombro. O SAPO 

apresentou inclinação da cabeça à esquerda, elevação do ombro esquerdo, 

elevação da tuberosidade da tíbia esquerda, ombro protuso, corpo 

posteriorizado e aumento do ângulo do joelho maior que 90º. Portanto, a MIF 

foi de 73 pontos e o índice de Barthel de 30 pontos, o que reflete dependência 

funcional e qualidade de vida modificada com necessidade de assistência de 

até 25% na tarefa. 

Por fim, o paciente 5 foi diagnosticado com lesão medular traumática e 

classificado pela ASIA em A, ou seja, lesão incompleta. Na escala da ASIA 

pode-se observar que as funções sensoriais estão preservadas em níveis C5 e 

C6 à esquerda e à direita, respectivamente, enquanto que as funções motoras 

estão preservadas em níveis C6 e C8 à esquerda e à direita, respectivamente. 

Para esse nível, o paciente apresenta preservada a musculatura responsável 

pela adução horizontal e oblíqua do ombro, da extensão radial de punho e da 

rotação superior, abdução e depressão escapular. Já em C8 há a preservação 

da musculatura responsável pela flexão de dedos (músculos flexores de 

dedos). O SAPO apresentou inclinação da cabeça à esquerda, elevação do 

ombro esquerdo, elevação da tuberosidade da tíbia direita, cabeça 

anteriorizado, corpo posteriorizado e aumento do ângulo do joelho maior que 

90º. De acordo, com a MIF o paciente possui 67 pontos e o índice de Barthel 

de 50 pontos, o que reflete dependência funcional e qualidade de vida 

modificada com assistência de até 50% da tarefa. 

Os pacientes com lesão medular traumática apresentaram maiores 

graus de dependência funcional o que se reflete na qualidade de vida. 

Portanto, todos os indivíduos avaliados neste estudo apresentaram alterações 

posturais semelhantes que podem refletir na sua independência funcional e sua 

na qualidade de vida, diferenciando apenas no nível de lesão, onde os mais 

funcionais foram aqueles com lesão incompleta, pois apresentaram maior 

quantidade de músculos residuais.  

O SAPO é uma ferramenta amplamente utilizada apenas para avaliar 

pacientes na posição ortostática e, por isso, houve a necessidade de adaptar 

este protocolo. Sendo assim, se faz necessária a adaptação da ferramenta 

existente e a criação de novos recursos para pacientes cadeirantes, 

melhorando assim, as possibilidades da reabilitação neurológica. 



7. CONCLUSÃO 

 

O estudo pode concluir que a avaliação postural deve ser realizada 

principalmente em indivíduos após lesão medular crônica, porém, há 

necessidade de melhorar o posicionamento de alguns pontos anatômicos para 

cada vista analisada. 
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