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RESUMO 

 
 

O treinamento resistido para cadeirantes auxilia na melhora das habilidades 

necessárias para a realização das atividades diárias, proporcionando melhoras na 

composição corporal e nos níveis de força, suspendendo o processo de 

descondicionamento e aumentando a capacidade funcional. Diante do exposto o 

presente estudo caracterizado como quase-experimental, objetivou analisar a 

atividade mioelétrica, força, composição corporal e funcionalidade de cadeirantes 

participantes de um programa de treinamento resistido. Participaram do estudo 6 

sujeitos (Fem = 05; Masc = 01), com média de idade de 42,5 anos±11,18. Foram 

utilizados como instrumentos de coleta, um eletromiógrafo da marca Miotec©, para 

avaliar a ativação eletromiográfica; um dinamômetro da marca Cefise©, para avaliar 

o torque de tronco e ombro dominante; a Absortometria Radiológica de Dupla 

Energia – DEXA da marca General Electric Company©, para avaliar a composição 

corporal e o questionário Medida de Independência Funcional- MIF, para avaliar a 

funcionalidade.  A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Shapiro 

Wilk com um nível de confiança de (p<0,05). A partir disso, os dados foram 

apresentados por meio de medidas de tendência central e de dispersão, teste Anova 

One-Way para as variáveis paramétricas e o Kruskal Wallis para as não 

paramétricas. Para todas as análises foi adotado o nível de significância menor ou 

igual a 0,05 (p≤0,05). Ao analisar os resultados encontramos diminuição da atividade 

mioelétrica do músculo Multífido Lombar (146,55±95,29 - 41,40±15,34), assim como 

nos níveis de força do tronco (6,927 [4,999-13,316] - 21,014 [13,748-74,150]). No 

que diz respeito a composição corporal não houve diferenças significativas nos três 

momentos avaliados, como também não foi possível observar diferenças 

significativas na Densidade Mineral Óssea em nenhum dos seguimentos estudados. 

Os níveis de independência funcional aumentaram confirmando que o treinamento 

resistido acarretou melhoras na funcionalidade dos sujeitos estudados, inclusive no 

destreino (p=0,006). Conclui-se assim que o treinamento físico para cadeirantes com 

sequelas de poliomielite, LMT e artrogripose oportuniza melhoras na ativação do 

Multifídio lombar após o período de treinamento e nos níveis de força de tronco 

durante o treinamento.  

PALAVRAS CHAVE: Eletromiografia, Contração Muscular, Pesos e Medidas 
Corporais, Deficiente físico. 



 

 
ABSTRACT 

 

 

The resistance training to wheelchair users assists in the necessary habilities 

improvement to execute daily activities, providing a better corporal composition and 

strength levels, interrupting the deconditioning process and raising the functional 

capacity. On this present study, characterized by Quasi-experimental, had as 

objective to analyze the Myoelectric activity, strength, corporal composition and 

wheelchair users functionality participants of a resistance training program. 

Participated of it 6 persons (fem = 5; male = 1), Miriam age 42,5 y.o. ± 11,18 y.o. The 

following objects were used as object of collection, a Miotec© electromyographic, to 

evaluate the electromyographic activation; a Cefise© dynamometer, to evaluate the 

trunk torque and dominant shoulder; the dual energy radiological absortometry - 

DEXA from the brand General Electric company©, to evaluate the corporal 

composition and the Functional Independence Measure questionnaire (FIM), to 

evaluate the functionality. The data normality was analyzed through the Shapiro 

Wilk’s test with a trust level of (p<0,05). From this, they were showed through 

measures of central tendency and dispersion, Anova one-way tests to the parametric 

variables and the Kruskal Walis to non-parametrics ones. For all analyzes was 

adopted the level of significance less than or equal to 0,05 (p≤ 0,05). Analyzing the 

results it was found a decreased myoeletric activity of the Lumbar Multifido muscle 

(146,55±95,29 - 41,40±15,34), as well as in the trunk strength levels (6,927[4,999-

13,316] - 21,014 [13,748-74,150]). Concerning to the corporal composition, there 

wasn't significant differences in the Bone Mineral Density in none of the studied 

segments. The levels of functional independence increased, proving that the 

resistance training has led to improvements in the studied subjects, including 

untraining (p=0,006). To conclude, the physical training to wheelchair users with polio 

sequals, LMT and Arthrogryposis improvements in the activation of lumbar Multifidus 

after a period of training and in trunk strength levels during it. 

KEY WORDS: Electromyograph, Muscle Contraction, Body Weights and Measures, 

Physically Disabled. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com o Censo Demográfico realizado no ano de 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 45 milhões de pessoas 

declararam ter alguma deficiência, chegando à marca de 23,9% da população 

brasileira. No país, a Região Nordeste é a que apresenta a maior concentração de 

declarações, sendo que no Estado do Rio Grande do Norte em 12% dos municípios, 

35% das pessoas entrevistadas viviam com ao menos uma das deficiências 

investigadas (IBGE, 2010). 

Especificamente na cidade de Mossoró, dados mostram que 19.353 pessoas 

têm dificuldade permanente de caminhar ou subir degraus, sendo que deste número 

12.058 revelaram ter alguma dificuldade, 6.165 afirmaram grande dificuldade, e 

1.130 revelaram que não conseguem de modo algum realizar a atividade 

supracitada (IBGE, 2010). 

Observando o aumento de casos e sobrevida de pessoas com deficiência, o 

Brasil tem buscado promover através de políticas públicas os direitos e a valorização 

desse grupo, através da igualdade de direitos e oportunidades equiparadas aos 

cidadãos não deficientes, e não mais de forma corretiva e assistencialista. 

(Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2012).  

 A deficiência física, independentemente de ter origem crônica ou adquirida, 

traz à tona um quadro de dependência, seja por um período ou para a vida inteira. 

Muitas vezes esse quadro é acompanhado de certa desestruturação psíquica, devido 

em grande parte ao enfrentamento da diminuição da funcionalidade e da percepção 

de uma nova imagem corporal (Borges et al., 2012). 

 Devido às adaptações fisiológicas e esqueléticas, como a atrofia muscular, 

aumento da gordura intramuscular; redução do tamanho das fibras musculares, das 

proteínas contráteis, da capacidade de geração de força e resistência à fadiga; além 

do aumento do percentual de fibras rápidas fatigáveis, a participação e a aderência 

aos programas de treinamento dessa população pode ficar comprometida. (Johnston 

et al., 2011; Figueiredo Neto et al. 2012). 
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Todavia, ao iniciar um exercício físico, essas capacidades são trabalhadas e 

transformam-se em meios de manutenção ou ganhos da densidade mineral óssea, 

massa magra, tônus muscular e diminuição de taxas metabólicas. Além disso, 

contribuem para a melhora das funções psicológicas, sendo um caminho para uma 

melhor saúde, aumento da sobrevida e capacidade funcional (Martin Ginis et 

al.,2012; Santos, 2014; Sisto e Evans, 2014). 

O American College of Sports Medicine - ACSM (2013) defende que o exercício 

é importante para esse público, pois melhora a capacidade de realização das 

atividades da vida diária (AVD), a composição corporal, e as funções motoras, visto 

que, é um programa seguro e eficaz para a saúde, tornando-se parte importante da 

rotina semanal da pessoa deficiente.  

Alterações nas fibras musculares e nos sinais elétricos emitidos a superfície da 

pele, fazem parte da realidade das pessoas com deficiência. Diante dessa 

adaptação musculoesquelética, o nível de força da musculatura atingida é 

modificado em decorrência da falta de inervação ou mesmo da dificuldade no 

processamento do sinal emitido pelo sistema nervoso central (Shields, 2002; 

Bochkezanian et al., 2015). 

Essa perda de força está relacionada à diminuição da massa magra e a perca da 

funcionalidade, prejudicando a capacidade da pessoa com deficiência de realizar 

suas atividades da vida diária, trazendo à tona um quadro de maior dependência e 

aumentando suas incapacidades (Silva, 2014). 

O presente estudo busca contribuir para o conhecimento científico sobre 

atividade mioelétrica, força, composição corporal e funcionalidade de cadeirantes da 

cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte, visando observar as alterações da 

atividade mioelétrica, na capacidade física e na composição corporal desses 

sujeitos. Estes dados são importantes para traçar as respostas dessa população aos 

exercícios, como também observar quais os decréscimos acarretados pela falta 

desse estímulo. Sendo estes resultados os primeiros da região, poderão servir como 

incentivo para futuras pesquisas, enriquecendo os achados sobre essa temática no 

país. 
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Buscando responder esta inquietação questiona-se: de que maneira se 

comporta a atividade mioelétrica, força, composição corporal e funcionalidade de 

cadeirantes após participação em um programa de treinamento resistido? 

 

1.1.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1.Deficiência Física 

 

O entendimento acerca da deficiência tem mudado ao longo dos anos. 

Através do paradigma simbólico, a mesma foi considerada por muito tempo como 

um sinal de moral, ou de como se encontrava o espírito, de acordo com esse 

paradigma a pessoa era culpada pela própria deficiência (Couser, 2011).  

Com os avanços da ciência, o olhar mais voltado para o aspecto clinico 

passou a ser preponderante, dessa forma, o paradigma médico retirou a culpa da 

pessoa sobre a própria deficiência e passou a buscar a cura. Entretanto, segundo o 

paradigma social, não são todas as deficiências que podem ser curadas, e o que 

torna a pessoa deficiente são os obstáculos estruturais, culturais e atitudinais 

enfrentados no dia-a-dia e não somente características físicas ou mentais (Couser, 

2011).  

Dessa forma deve-se fazer entender que a deficiência não é uma 

característica pessoal, mas sim a soma da interação da mesma com barreiras 

ambientais e sociais que impedem a igualdade na participação da sociedade (World 

Health Organization, 2012).  

Neste contexto, foi criado e instituído pelo decreto 7.612/2011 o Plano 

Nacional dos direitos da pessoa com deficiência ou Plano Viver sem Limite, focado 

na Educação, Saúde, Inclusão Social e Acessibilidade (Secretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2012; Secretaria Especial de 

Direitos humanos, 2016). 
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Dessa forma, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem 

estar em interação constante com seu meio sociocultural sendo influenciadas pelas 

condições gerais de vida e pelas políticas sociais. Quanto mais essa população 

estiver num ambiente que lhe restrinja a mobilidade e a acessibilidade aos serviços, 

maior a dificuldade para conseguir uma vida plena e autônoma, levando-a a uma 

situação de desvantagem (Amaral et al., 2012).  

É importante salientar que a definição de deficiência, refere-se a perda ou 

anormalidade de estruturas ou funções psicológicas, fisiológicas ou anatômicas, seja 

temporária ou permanente. Pode ser percebida por anomalias, defeitos ou perdas de 

membros, órgãos, tecidos ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das 

funções mentais, que acabem por gerar incapacidade no desempenho de atividades. 

Representa a exteriorização de uma patologia, um distúrbio orgânico, ou uma 

perturbação no órgão (Brasil, 1988; Amiralian et al., 2000). 

Tratando especificamente da deficiência física (DF), o Ministério da Educação 

e Cultura define-a como o  comprometimento da  mobilidade,    coordenação  motora  

geral  e  da fala,  em  consequência  de  lesões  neurológicas,  neuromusculares, 

ortopédicas, más formações congênitas ou adquiridas que alterem completa ou 

parcialmente um ou mais segmentos do corpo humano,  sob  a forma  de  

paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,  monoparesia,  tetraplegia,  tetraparesia,  

triplegia,  triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo,  membros  com  deformidade  congênita  ou  

adquirida e espinha bífida (Brasil, 2006). 

Devido a sua abrangência, no que diz respeito a causas e consequências, a 

deficiência física se classifica em dois principais tipos: Congênita, relacionada ao 

desenvolvimento intrauterino e fatores genéticos; e Adquirida como os traumas, 

infecções e outras patologias contraídas ao longo da vida. A mesma pode envolver 

vários seguimentos corporais, dependendo do nível ou grau da lesão, além de ter 

caráter permanente ou temporário; progressivo, regressivo ou estável; intermitente 

ou contínuo (Jacobs e Nash, 2004; Brasil, 2013).   

 Atualmente, as causas adquiridas estão cada vez mais presentes no dia-a-

dia, e merecem destaque aquelas que são influenciadas por violência urbana, 
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acidentes de trânsito, acidentes domésticos. Dados sobre a Lesão Medular 

Traumática (LMT) em países em desenvolvimento mostram uma incidência de 25,5 

casos por milhão de pessoas por ano (Chen et al., 2013). 

 A causa mais comum das lesões traumáticas na medula, tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, sendo que 41,4% são decorrentes de 

acidentes automobilísticos seguido de quedas (34,9%). Destaca-se neste contexto, a 

questão do gênero, uma vez que nesses acidentes, 66% das vítimas são do sexo 

masculino (Rahimi-Movaghar et al., 2013).  

O Brasil acompanha as estatísticas mundiais com as quedas (42,6%) e 

acidentes automobilísticos (41,4%) como fatores principais das lesões, tendo uma 

proporção de 4 homens para 1 mulher (Brito et al., 2011). Logo em seguida parecem 

as Lesões Medulares Não Traumáticas (LMNT), responsáveis por 20% dos casos de 

lesão medular. Neste grupo englobam-se as doenças autoimunes, infecciosas, 

fraturas patológicas, tumores, hérnias de disco entre tantas outras (Brasil, 2013). Ao 

contrário das LMT, as LMNT não possuem estudos epidemiológicos, tornando difícil 

a observação da prevalência dos casos. 

No presente estudo os sujeitos apresentaram três tipos distintos de 

deficiência física: LMT, Poliomielite e Artrogripose. Todos os sujeitos são 

paraplégicos e utilizam a cadeira de rodas como forma de locomoção. 

A LMT causa perda de funções motoras e sensitivas abaixo do nível da lesão 

que pode ser completa, quando não existe função motora e sensitiva ou incompleta 

quando existe função sensitiva e/ou motora abaixo do nível de lesão, redução da 

Densidade Mineral Óssea e Massa Magra, complicações nos sistemas 

gastrointestinal, respiratório e cardiovascular, além de desordens psicológicas 

(Karimi, 2014). 

Já a Poliomielite, considerada erradicada no Brasil desde 1989, é causada 

por um vírus transmitido por contato pessoal via oral-fecal. O vírus se multiplica no 

intestino a partir de onde pode se proliferar para o sistema nervoso, causando febre, 

fadiga, dores de cabeça entre outros tantos sintomas, causando paralisia 

permanente, principalmente nos membros inferiores, já que o vírus afeta as células 
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do corno anterior da medula espinhal, comumente em crianças menores de 5 anos 

de idade (World Health Organization,2016).  

As principais sequelas da poliomielite são: paralisia de Membros Inferiores; 

desequilíbrios da força muscular, que acarretam má postura; atrofia dos músculos e 

encurtamento da perna; anormalidades ósseas como frouxidão ligamentar, rotação 

externa da tíbia, alinhamento valgo excessivo e Genu Recurvatum (Vidyadhara, 

2016). 

A Artrogripose se caracteriza por músculos contraídos e limitação congênita 

para movimentar duas ou mais articulações. Em muitos casos existe flexão de 

quadril e dos joelhos e pé torto equinovaro, além de anomalias estruturais ou 

genitais. As causas incluem fatores genéticos e ambientais, como alterações 

cromossômicas ou mesmo mutações em diferentes genes, como também a falta de 

mobilidade articular intrauterina (Valdés‐Flores, 2016). 

Em todos os casos apresentados acima é necessária atenção ao Membros 

Superiores e Tronco, visando fortalecer as articulações do ombro, cotovelo e punho, 

visto que os mesmos são sobrecarregados com as atividades da vida diária e caso 

estejam fragilizados podem representar perdas significativas na funcionalidade, 

afetando a qualidade de vida destes sujeitos. 

 

1.1.2 Atividade mioelétrica, Força, Composição Corporal e Funcionalidade  

 

 A atividade mioelétrica representa a medida dos potenciais de ação das 

unidades motoras em função do tempo, podendo ser relacionada com a produção de 

força, fadiga e início da ativação muscular (Noda et al., 2014). 

 A ativação muscular pode ser percebida em decorrência do fenômeno da 

contração muscular, que envolve impulsos elétricos provenientes do sistema 

nervoso central. Os axônios dos neurônios se estendem do encéfalo e da medula 

espinhal às fibras musculares esqueléticas. O sistema nervoso controla a contração 

muscular emitindo os potenciais de ação até a fibra muscular, fazendo com que ela 
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se contraia e gere força. Quanto maior a frequência de disparo dos potenciais de 

ação enviados, mais forte é a contração muscular (Seeley et al., 2003; Kumar, 

2004). 

Como resultado dessa contração, a força muscular é gerada e caracteriza-se 

como a capacidade de um músculo ou grupo muscular exercer resistência/tensão 

em um movimento específico, realizado em determinada velocidade (Bell e Syrotuik, 

2004). 

Porém, em pessoas com deficiência física este mecanismo ocorre de forma 

diferenciada, em virtude da recepção neurológica dos músculos afetados que detêm 

inervação parcial, acarretando a perda da capacidade normal de temporização da 

ativação muscular e consequentemente da geração de força (Bochkezanian et al., 

2015).  

Diante disso o treinamento de força se torna fator protetivo para muitas 

complicações secundárias à deficiência (Evans et al., 2015). O desenvolvimento 

dessa capacidade se dá através de um programa de treinamento resistido, e o nível 

desse aumento de força, está relacionado a algumas variáveis como intensidade, 

volume e frequência de treinamento (Silva, 2014). 

O treinamento resistido para cadeirantes auxilia na melhora das habilidades 

necessárias para a realização das atividades diárias, além de proporcionar melhoras 

no que diz respeito à composição corporal e níveis de força, suspendendo o 

processo de descondicionamento, aumentando a capacidade funcional e 

melhorando a Aptidão Física Relacionada à Saúde (Sisto e Evans, 2014). 

Em geral, a base do treinamento para cadeirantes é a mesma aplicada às 

pessoas sem deficiência, porém são necessários alguns ajustes que focam na 

maximização da performance e da funcionalidade do movimento a ser executado, 

como os exercícios compensatórios, realizados devido a super utilização de algumas 

musculaturas (American College of Sports Medicine, 2013). 

 Os exercícios podem ser feitos com pesos livres (halteres, anilhas e 

caneleiras) no maquinário tradicional ou mesmo com acessórios (bolas, elásticos...). 
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Em geral, são materiais de fácil manipulação, não necessitando de muitas 

adaptações para a prática de alguém com deficiência (Madeira e Diehl, 2016). 

Apesar do ACSM ter criado um guia para a prática de exercícios resistidos, 

existe uma gama de estudos com tipos distintos de intervenções, o que impede a 

realização de comparações ou mesmo que haja consenso sobre alguns 

treinamentos desenvolvidos e qual seria o mais efetivo (Van Straaten, 2014). 

Dessa forma observam-se estudos com Therabands, Circuitos Resistidos, 

Atividades Aeróbias e treinamentos concorrentes, todos visando melhoras na força e 

fatores associados a ela (Nash et al., 2007; Jacobs, 2009; Serra-Añó et al., 2012; 

Van Straaten et al., 2014). 

Os estudos sobre treinamento resistido com cadeirantes sempre buscam 

benefícios secundários, Van Straaten et al. (2014) e Serra-Añó et al. (2012) 

investigaram a redução da dor crônica no ombro após um período de intervenção. 

Em seus resultados ambos obtiveram redução estatisticamente significativa nos 

escores relacionados a dor e também observaram ralação entre a diminuição da dor 

e o aumento da funcionalidade. 

Tratando da funcionalidade, Dost et al. (2014) investigaram em um grupo de 

pessoas divididas em dois tipos de treinamento, o resistido e o endurance. Eles 

observaram que os níveis de funcionalidade aumentaram significativamente nas 

duas intervenções, demonstrando que o exercício, independente do tipo, promove 

melhorias na funcionalidade e consequentemente nas atividades da vida diária 

dessa população. 

Outro aspecto importante a ser investigado é a composição corporal de 

pessoas com deficiência. Esse grupo tem maior probabilidade de apresentar 

obesidade, síndrome metabólica, osteoporose e doenças cardiovasculares, devido 

as alterações fisiológicas desencadeadas pela própria deficiência, chegando a uma 

prevalência de 64% de paraplégicos com Hipertensão (Chang et al., 2011; Gorgey et 

al., 2015). 

Pessoas com pólio, por exemplo, apresentam aumento de massa gorda e 

diminuição de massa magra principalmente nos membros inferiores, afetando 
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sobretudo o sexo feminino. Estudos mostram que essa característica está associada 

a osteoporose nesse tipo de deficiência (Chang et al., 2014). 

A inatividade física acarreta diminuição de massa magra e óssea e ganhos de 

massa gorda. Esta última é considerada um fator de risco para complicações 

secundárias na saúde. Assim, o fortalecimento da musculatura preservada é de 

fundamental importância para que o indivíduo tenha uma boa qualidade funcional e 

de vida (Bortolloti e Tsukamoto, 2011; Hicks et al., 2011;).  

Nesse sentindo ao observarem o resultado de sua intervenção sobre a 

composição corporal de pessoas com Lesão Medular, Serra-Añó et al. (2012) 

encontraram aumento de massa magra e decréscimos na massa gorda nos braços 

de seus sujeitos, porém não houve diferença significativa na composição do tronco, 

apesar de um aumento de massa magra na região. 

No que concerne a Densidade Mineral Óssea, Galea (2012) afirma que o 

exercício é importante para a manutenção da mesma, enfatizando que o aumento da 

massa magra, a força e o tamanho e densidade do osso são responsáveis pela 

melhora nos níveis de força máxima. 

 Os riscos de fratura, luxações ou lesões em pessoas com deficiência física é 

maior, devido à osteoporose, agravada não só pelo desuso, mas também por fatores 

hormonais e inflamatórios que causam uma remodelação da estrutura óssea. Devido 

ser uma constante a osteoporose associada a pessoas com Lesão Medular o termo 

Osteoporose Neurogênica passou a ser utilizado nessas situações (Galea, 2012). 

 Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo analisar a atividade 

mioelétrica, força, composição corporal e funcionalidade de cadeirantes durante um 

programa de treinamento resistido e um período de destreino. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Geral 

 

Analisar a atividade mioelétrica, força, composição corporal e funcionalidade 

de cadeirantes durante um programa de treinamento resistido e um período de 

destreino. 

 

1.2.2 Específicos 

 

- Identificar a atividade mioelétrica dos músculos Multífido Lombar (direito), Iliocostal 

(esquerdo), Longuíssimo (direito), Deltoide anterior, Deltoide posterior e trapézio 

superior (do ombro dominante) pré e pós intervenção e pós destreinamento; 

 

- Avaliar os níveis de força do tronco e do ombro pré e pós intervenção e pós 

destreinamento; 

 

- Aferir a composição corporal pré e pós intervenção e pós destreinamento; 

 

- Identificar a independência funcional pré e pós intervenção e pós destreinamento; 

 

-Comparar atividade mioelétrica, níveis de força (tronco e ombro), funcionalidade e 

composição corporal pré e pós intervenção e pós destreinamento; 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo se caracteriza como sendo do tipo quase-experimental. 

Nesse tipo de delineamento, embora não haja distribuição aleatória ou grupo 

controle, existe rigor metodológico no experimento em questão. Apesar de não ter o 

alto rigor de uma pesquisa experimental, é possível observar o que e como ocorrem 

as mudanças após o período de exposição. Desta forma a comparação entre os 

resultados pode ser feita com os dados do antes e depois de determinada 

intervenção (Gil, 2008). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob o parecer de nº 1.417.797.  

 

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

2.2.1. População 

 

A população foi constituída por cadeirantes residentes na cidade de Mossoró, 

Rio Grande do Norte.  

 

2.2.2. Amostra 

 

A amostra, selecionada de forma não probabilística e intencional, foi formada 

primeiramente por oito (08) cadeirantes, dois (02) do sexo masculino (ambos LMT) e 

seis do sexo feminino (quatro com sequelas de poliomielite, uma com Artrogripose e 

uma LMT), com idades entre 23 e 56 anos, com mais de 6 meses de utilização da 

cadeira de rodas como meio de locomoção; com membros superiores preservados 
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ou com limitações leves que não impedem a realização dos exercícios solicitados e 

disponibilidade de duas vezes por semana para realizar o treinamento. 

Foram excluídos do estudo 2 cadeirantes, um do sexo masculino (LMT) e 

uma do sexo feminino (LMT) que faltaram mais de 3 sessões seguidas de 

treinamento ou que faltaram 25% das sessões (6 sessões), além destes uma 

participante do sexo feminino (sequelas de poliomielite) não compareceu para as 

avaliações do destreino, finalizando o estudo com uma amostra de seis cadeirantes 

nas duas primeiras avaliações e cinco na avaliação do destreino. 

 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

 

2.3.1. Atividade mioelétrica 

 

A atividade eletromiográfica foi captada por meio de um módulo condicionador 

de sinais de oito canais analógicos da marca Miotec© Equipamentos Biomédicos 

Ltda. (Figura 1), eletrodos descartáveis da marca SOLIDOR©, modelo MSGST-06, 

Ag/AgCl (prata/cloreto de prata) com gel condutor, 44x22mm, monopolares,  

passivos com distância Inter eletrodos de 20mm e o software de aquisição e análise 

de dados MioGraph© 2.0 (Miotec Equipamentos Biomédicos, Porto Alegre, RS, 

Brasil).  

O módulo condicionador de sinais utilizado oferece alta precisão na aquisição 

dos sinais (16 bits), frequência de 2000 amostras/segundo no canal USB, rejeição a 

modo comum (CMR) de 126 dB e baixo nível de ruído < 2 Low Significative Bit 

(LSB), amplificador para sinais de eletromiografia de superfície com ganho de 100x e 

Sensores pré amplificados, além do software nos mostrar em tempo real a captação 

do sinal EMG. 

Essa técnica é utilizada para observação da ativação neuromuscular, tanto no 

repouso quanto em situações de exercício. O sinal captado é o resultado da soma 
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dos potenciais de ação das unidades motoras ativas que são enviadas para a 

superfície da pele. 

Foram avaliados os músculos Multífido Lombar (direito), Iliocostal (esquerdo), 

Longuíssimo (direito), deltoide porção anterior, deltoide porção posterior e trapézio 

superior (do ombro dominante).  

 
Figura 1. Localização dos eletrodos 

Fonte: A autora (2016) 
 

Durante todas as coletas de dados foram seguidas as recomendações da 

SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles) 

desde os procedimentos para preparação da pele, localização de eletrodos até o 

processamento dos dados, adotando filtro passa-alta de 20Hz e passa-baixa de 

500Hz, ambos de quarta ordem (Hermens et al, 2000). 

 
Figura 2. Eletromiógrafo 

Fonte: Oliveira Segundo (2016) 



28 
 

Para a análise dos dados foi realizado um corte temporal dos 5s iniciais e 5s 

finais em todas as avaliações. A adoção desse procedimento se justifica pelo fato 

de, apesar do avaliador dar instruções para o avaliado os primeiros segundos são de 

adaptação e nos segundos finais o avaliado já está cansado, o que pode mascarar 

algum resultado. Feito isso, foram utilizados os valores de pico de ativação para a 

realização das análises estatísticas. 

Figura 3. Ativação Mioelétrica das Musculaturas do Tronco 
Fonte: A autora (2016) 

 

Figura 4.  Ativação Mioelétrica das Musculaturas do Ombro  
Fonte: A autora (2016) 
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2.3.2. Força Máxima 

 

Para o presente estudo foi utilizado o Dinamômetro Multifuncional Power Din 

Standard da marca Cefise Biotecnologia Esportiva©. Para a captação da força foram 

utilizados os acessórios para força dorsal (Figura 5), frequência de amostragem de 

100Hz, com filtro de contração válida em 3 kgf e célula de carga com capacidade 

para suportar 500kg, a mesma transmite para circuitos eletrônicos responsáveis por 

receber os sinais emitidos e modelá-los para que o computador possa aceitá-los e 

analisá-los através do software N200 Pró (Cefise Biotecnologia Esportiva©, Nova 

Odessa, SP, Brasil). 

 A Dinamometria aparece como meio para a avaliação objetiva e direta do 

desempenho muscular, o resultado dessa medida nos informa sobre a força máxima 

e média, a potência, resistência e o equilíbrio da articulação testada. 

Para o presente estudo foram realizadas seis repetições do movimento de 

extensão de tronco e seis repetições da extensão de ombro. Para a avaliação dos 

dados foram desprezadas a primeira e a última repetição de ambos os movimentos, 

visto que, o primeiro movimento é de adaptação e no último o avaliado já está 

cansado, o que pode mascarar algum resultado. Feito isso, foi utilizada a força 

máxima expressa em Quilograma força (kgf), das repetições válidas. 

Figura 5. Acessórios para força dorsal 
Fonte: Cefise Biotecnologia Esportiva© 
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Figura 6. Gráfico de linhas da força de Tronco (Kgf x Tempo) 
Fonte: A autora (2016) 

 

 

Figura 7. Gráfico de linhas da força de Ombro (Kgf x Tempo) 
Fonte: A autora (2016) 
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As avaliações da atividade mioelétrica foram realizadas simultâneamente  

com as avaliações de força. Em todas as avaliações foi seguida a mesma ordem, 

começando pelas avaliações do tronco e depois do ombro. 

Para a avaliação da força de tronco e Avaliação EMG do mesmo, foram 

colocados eletrodos nos músculos Multífido Lombar (direito), Iliocostal (esquerdo) e 

Longuíssimo (direito), seguindo as recomendações de preparação da pele e 

localização de eletrodos do SENIAM (Hermens et al., 2000). 

 No momento da avaliação o avaliado estava sentado em 5 Steps de borracha 

medindo 50cm de altura no total e sem encosto ou apoio nas laterais.Foi solicitado 

que o mesmo utilizasse a força máxima do seu tronco para puxar o equipamento, 

que se encontra no chão, nesse momento o mesmo não poderia flexionar os 

cotovelos, pois se o fizer estará modificando o local de aplicação da força (Figura 8). 

 

Figura 8. Avaliação da força e atividade mioeletrica do tronco 
Fonte: A autora (2016) 

 

Para avaliar a força do Ombro e ativação eletromiográfica do mesmo, foram 

colocados eletrodos nos músculos Deltoide, porção anterior e posterior e no 

Trapézio superior, seguindo as recomendações de preparação da pele e localização 

de eletrodos do SENIAM (Hermens et al., 2000). 
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 No momento da avaliação o avaliado estava sentado em 5 Steps de borracha 

medindo 50cm de altura e sem encosto ou apoio nas laterais. Foi solicitado que o 

mesmo utilize a força máxima do seu ombro para puxar o equipamento, que também 

se encontra sobre steps numa altura em que ao segurar o equipamento o avaliado 

esteja com os braços erguidos e estendidos para frente num ângulo próximo a 90º 

em relação ao corpo, como no movimento anterior foi recomendado que não 

houvesse flexão do cotovelo, nem do tronco, visando a não modificação do local de 

aplicação de força (Figura 9).  

Em ambos os procedimentos para a segurança do avaliado, um avaliador 

estava posicionado sobre a plataforma que prende a célula de carga a sua frente, 

enquanto outros três avaliadores estavam dispostos nas laterais e atrás do avaliado, 

caso ocorra algum desequilíbrio durante os procedimentos. 

 
Figura 9. Avaliação da força e atividade mioeletrica do ombro 

Fonte: A autora (2016) 
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2.3.3. Composição Corporal 

 

A Absortometria Radiológica de Dupla Energia - DEXA (Dual X-ray 

absorptiometry -DXA) foi utilizada para avaliar densidade mineral óssea (DMO), 

Massa Magra (MM) e Massa Gorda (MG) do corpo todo e por compartimentos 

(membros inferiores, superiores e tronco) oferecendo informações sobre a 

distribuição anatômica do sujeito.  

O equipamento utilizado foi o Lunar Prodigy Advance da General Electric 

Company© (Figura 10). A dose de radiação efetiva na DEXA é de 1 a 5 µGy (Micro 

Grays) por exame. Ela equivale a radiação natural de fundo 5 a 8 µGy, que 

recebemos diariamente do ambiente, com um limite da dose de fundo anual de 2,5 

mGy (Mili Grays) no corpo inteiro.  

A avaliação foi realizada com o sujeito deitado em decúbito dorsal no 

aparelho, trajando roupas leves (sem peças de metal) e descalço.  

Nesse momento foram inseridas informações como peso, estatura e etnia dos 

avaliados no computador acoplado à máquina e equipado com o Software da GE 

Medical Systems Lunar (General Electric Company©, Madison, Wisconsin, Estados 

Unidos).  

 
Figura 10. Lunar Prodigy Advance 
Fonte: General Electric Company©  
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A avaliação teve uma duração média de 15 minutos, tempo esse que o 

avaliado permaneceu parado, até que o scanner percorresse todo o corpo, da 

cabeça aos pés, enviando em tempo real as informações para o computador.  

 

 

Figura 11. Posicionamento na máquina 
Fonte: A autora (2016) 

 

 

Figura 12. Imagem da Composição Corporal Emitida pelo DEXA  
Fonte: A autora (2016) 
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2.3.4. Funcionalidade 

 

Para a identificação da funcionalidade foi utilizado o questionário de Medida 

de Independência Funcional – MIF (ANEXO A), desenvolvido por  Granger et al. 

(1986) e traduzido e validado no Brasil por Riberto et al, (2004).  

O questionário objetivou medir as incapaciades de forma quantitativa, e 

avaliar a carga de cuidados necessários para a realização de atividades cognitivas e 

motoras da vida diária. O mesmo contém 18 questões dispostas em 6 categorias: 

Cuidados Pessoais; Controle Esfincteriano; Mobilidade/Transferências; Locomoção; 

Comunicação e Cognitivo Social. 

Cada questão pode receber escores que variam de 1 – 7 , sendo: 

(1) Total assistência (sem auxilio não realiza a atividade);  

(2) Máxima assistência (tem auxílio na maior parte da tarefa); 

(3) Moderada assistência (mais do que simplesmente tocar); 

(4) Mínima assistência (um simples tocar); 

(5) Supervisão (realiza as tarefas sob os cuidados de alguém);  

(6) Independência Modificada (realiza tarefas com recursos auxiliares);  

(7) Independência Completa (realiza as tarefas sem nenhum auxílio), assim a 

pontuação varia de 18 a 126. 

Quanto maior a pontuação da MIF, melhor o nível de funcionalidade do sujeito 

investigado. 

 

2.4. COLETA DE DADOS 

 

Na primeira visita os sujeitos da pesquisa responderam uma anamnese 

(APÊNDICE A), elaborada pela própria pesquisadora com base nos dados 

necessários para identificação e inclusão ou exclusão da amostra, e após isso, os 

mesmos passaram por avaliações de Eletromiografia e Dinamometria de tronco e 

ombro na Sala de Dança da Faculdade de Educação Física (FAEF) da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.  
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Após a primeira parte das avaliações os sujeitos da amostra foram ao 

Laboratório do Movimento Humano da Universidade da Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN, onde realizaram a avaliação da composição corporal através da 

Absortometria de Dupla Energia DEXA (Dual X-ray absorptiometry) e responderam 

ao questionário de Medida de Independência Funcional – MIF.  

Antes das avaliações os participantes foram instruídos a não realizar atividade 

física vigorosa nas 24 horas anteriores, bem como não ingerir alimentos contendo 

alto teor energético e/ou bebidas cafeinadas por um período anterior a quatro horas 

de seu início.  

Além disso, os avaliados também foram instruídos a comparecer às sessões 

experimentais trajando roupas adequadas para a prática de exercício físico 

(camiseta, calção/shorts, meia e tênis), buscando evitar quaisquer variações 

circadianas intra individuais, todas as avaliações foram realizadas em um mesmo 

horário e local. 

 Na semana seguinte após as primeiras avaliações os participantes 

começaram as 12 semanas de treinamentos na Academia Escola da Faculdade de 

Educação Física - FAEF da UERN. As sessões de treinamento duraram cerca de 

uma hora duas vezes por semana e contaram com oito exercícios que envolviam 

membros superiores e tronco. 

 Decidiu-se que os participantes do estudo participariam de 12 semanas de 

treinamento pois, nesse período ocorre aumento da força em decorrência de 

adaptações neurais (Power et al., 2000). Decidiu-se também que as intervenções 

ocorreriam duas vezes por semana, baseando-se na teoria de Taaffe et al. (1999) 

que afirmam que o treinamento resistido realizado uma ou duas vezes por semana 

pode melhorar a força de idosos. Essa decisão foi tomada em decorrência da maior 

comodidade para deslocamento e frequência dos participantes do estudo, porém 

sem afetar o objetivo do presente estudo.  
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Figura 13. Desenho do estudo 
Fonte: A autora (2016) 

 
 

Após esse período de 12 semanas de treinamento, os sujeitos ficaram 10 

semanas sem realizar nenhum tipo de exercício físico, que já não o fizessem antes 

do começo da pesquisa. Este procedimento para o efeito residual do treinamento foi 

escolhido com vistas a observar as alterações que podem acontecer após um 

período sem a prática de exercícios. Ressalta-se que semanalmente foi feito contato 

com todos os sujeitos para sanar possíveis questões que os mesmos viessem a ter 

acerca da pesquisa e sua metodologia (Figura 13).  
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Puxada com polia alta: Mãos juntas em 
pronosupinação. 

Tríceps com polia alta: Mãos em 
pronação (com corda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abdominal com polia alta Desenvolvimento sentado com halteres 

Figura 14a. Exercícios realizados na intervenção 
Fonte: A autora (2016) 
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Flexão de antebraço com halteres Rotação de Tronco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Supino com halteres Superman isométrico 

 
Figura 14b. Exercícios realizados na intervenção 

Fonte: A autora (2016) 
 

Para todos os exercícios com exceção do Superman (que teve 10 repetições 

com o tempo máximo em isometria) foram realizadas 3 séries de 12 repetições com 

descanso de 45s-1min entre séries e 1min30s entre os exercícios contidos na figura 

14a  e 14b. 
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A escolha dos mesmos se deu visando a melhora da musculatura investigada, 

a compensação e o fortalecimento de alguns músculos pouco recrutados na rotina 

dos participantes do estudo. Com exceção do Superman, em que alguns 

participantes necessitavam do apoio de uma bola para retirar os braços do chão, 

não foram necessárias adaptações aos exercícios.   

 

2.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Shapiro Wilk com 

um nível de confiança de (p<0,05). A partir disso, os dados foram apresentados por 

meio de medidas de tendência central e de dispersão (média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo). Logo após, análise inferencial foi realizada através do 

teste Anova One-Way variáveis paramétricas já para as variáveis não paramétricas 

aplicou-se o Kruskal Wallis acompanhado das comparações de pares usando o 

procedimento de Dunn (1964) com a correção de Bonferroni para as comparações 

múltiplas das variáveis dependentes (atividade mioelétrica, força, composição 

corporal e funcionalidade) e os momentos avaliados pré, pós-intervenção e 

destreino. Para todas as análises foi adotado o nível de significância menor ou igual 

a 0,05 (p≤0,05). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 O presente estudo contou com a participação de seis sujeitos, destes apenas 

um pertencia ao sexo masculino. Com relação à etiologia para o uso de cadeira de 

rodas, quatro pessoas tiveram sequelas da Poliomielite, dessas uma apresenta, 

além das sequelas nos Membros Inferiores (MMII), parte do tronco e o MMSS direito 

comprometidos, uma tem Artrogripose, e um sofreu um acidente de carro que 

provocou rotação e compressão das vértebras T7-T8.  

A média do tempo de lesão do grupo é de 37,33±12,61 anos e a do uso de 

cadeira de roda chega aos 14,83±10,45 anos, e a média de idade do grupo foi de 

42,50±11,18 anos.  

Tratando-se dos resultados referentes à ativação muscular, presente na 

tabela 1 podemos perceber que o único músculo que apresentou diferença 

significativa foi o Multífido, no período do destreino (10 semanas). 

Tabela 1. Pico de Ativação Mioelétrica pré e pós intervenção dos cadeirantes. 

 Pré-intervenção Pós- intervenção Destreino 

Longuíssimo (µV)a 128,83±97,39 99,33±43,41 57,00±40,24 

Íliocostal (µV)a 122,33±116,96 161,67±93,57 66,20±17,11 

Multífido (µV)a 71,17±54,55 146,55±95,29* 41,40±15,34* 

Trapézio Superior (µV)a 724,67±385,37 744,77±268,51 719,40±511,45 

Deltoide Anterior (µV)a 811,17±405,07 662,50±255,87 786,80±648,62 

Deltoide Posterior (µV)b 310,5 (102,0-1523,0) 390,5 (286,0-1581,0) 588,0 (74,00-1887,0) 

*Diferenças significativas entre os momentos Pós-intervenção e Destreino (p<0,05) 
       a Valores apresentados por média e desvio padrão 
       b Valores apresentados por mediana, mínimo e máximo.  
 

 

Percebe-se que houve uma diminuição significativa no valor de ativação da 

musculatura, ficando menor do que o valor de base. Essa diminuição nos leva a crer 

que devido à falta de estímulo nesta região, o multífido passa a não ser ativado 

como deveria. Pode-se supor que isso ocorra em decorrência de um controle 

neuromuscular afetado pelos tipos de deficiências de cada sujeito, a ativação 

diferenciada/dificultada que pode levar a compensações na realização de 
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movimentos, alterando a forma como a musculatura é recrutada (Puntumetakul et 

al., 2013). 

Vale ressaltar que esse músculo está abaixo da lesão do avaliado do sexo 

masculino e de uma das avaliadas do sexo feminino. Em virtude do tipo de sequelas 

causadas pela lesão, a musculatura abaixo da mesma apresenta padrões distintos 

de ativação mioelétrica fazendo com que ambos tenham altos déficits de equilíbrio. 

(Bochkezanian et al., 2015). 

Podemos observar ainda que durante o período de treinamento o multífido 

apresentou aumento de ativação, mesmo que não significativo. O mesmo é um 

músculo profundo e que em geral é menos estimulado do que os demais, pode-se 

supor que o treinamento de força foi eficaz para a ativação dessa musculatura, que 

tem por função estender, estabilizar o tronco e fazer rotação par o lado oposto, 

ações comprometidas em parte dos sujeitos avaliados. 

 Essa maior ativação durante o período de treinamento, apesar de não 

significativas, pode ser indício de melhoras na estabilização do tronco, que 

influenciam diretamente na capacidade de alcance de objetos, em qualquer direção, 

trazendo benefícios em atividades básicas, como levantar algum objeto do chão ou 

mesmo ajustar os sapatos inclinando o corpo para frente, tarefas que alguns dos 

avaliados não conseguem realizar sem suporte (Magnani, 2015). 

Outro dado relevante presente na tabela 1 é a diferença da ativação do 

deltoide anterior, que apresentou diminuição na ativação da primeira para a segunda 

avaliação e voltou a aumentar no destreino, ao contrário do que ocorreu no Multífido. 

Supõe-se que esta diminuição aconteça em decorrência da estimulação de outros 

músculos da articulação do ombro, fazendo com que estes fossem recrutados para 

otimizar o movimento, diminuindo a carga aplicada no deltoide anterior, e com a falta 

dos exercícios para fortalecer a musculatura da região, a ativação voltou a 

aumentar.  

Quando se analisa o movimento de transferências, o deltoide anterior aparece 

altamente ativado, o que pode ser influenciado pela leve inclinação do tronco 

durante a realização do movimento. Considerando que as transferências e 
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elevações para alívio de pressão são movimentos repetidos várias vezes durante o 

dia, entende-se que essa musculatura é altamente recrutada (Ortolan, 2007).  

Diante disso, o fortalecimento da articulação do ombro é de suma importância 

para a redução do overuse dessa musculatura e consequentemente, a diminuição 

de desconfortos em decorrência dessa utilização excessiva.  

Outro fator importante a ser observado nessa população é a força. Na tabela 

2, nosso estudo indica que os avaliados obtiveram melhoras significativas nos níveis 

de força de tronco durante a intervenção. Percebemos também que houve uma 

diminuição da força máxima durante o período de destreino, mas essa diminuição foi 

menor do que o aumento ocorrido durante o treinamento.  

Observando o resultado supomos que a estimulação propiciada pela 

intervenção aumentou o limiar de força máxima, porém com o destreino a 

musculatura investigada voltou a estimulação habitual, que por si só não altera os 

níveis de força, já que o tronco não é um seguimento estimulado, como deveria, no 

dia-a-dia dos sujeitos avaliados. 

Com relação à força de ombro, observa-se um aumento, porém não 

significativo, que continuou no período do destreino, ao contrário do que aconteceu 

com a força máxima do tronco. Uma das possíveis explicações é que esta é uma 

região estimulada com maior frequência pelos sujeitos da pesquisa nas atividades o 

cotidiano (Michelin et al., 2008). 

Esses resultados reforçam a importância da atividade física como 

componente das atividades diárias nessa população, visto que ganhos de força 

refletem positivamente na capacidade de realização das atividades básicas do dia a 

dia, como, propulsionar a cadeira com mais facilidade, fazer transferências com mais 

segurança, realizar elevações para alívio de pressão por mais tempo, além de 

melhorar as condições para as atividades do dia-a-dia (Sisto e Evans, 2014). 
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Tabela 2. Força Máxima pré e pós intervenção dos cadeirantes. 

 Pré-intervenção Pós- intervenção Destreino 

Força Ombro 

(kgf) 
5,973 (0,0-6,812) 8,519 (4,174-48,450) 10,132 (3,257-36,868) 

Força Tronco 

(kgf) 
6,927 (4,999-13,316)* 21,014 (13,748-74,150)* 16,214 (12,362-105,474) 

*Diferenças significativas entre os momentos Pré-intervenção e Pós-intervenção (p<0,05) 
 Valores apresentados por mediana, mínimo e máximo.  

 

 

Aumentos nos níveis de força são relatados após períodos de treinamentos 

de até 8 semanas. Esse aumento significativo vem acompanhado de redução na 

intensidade dos níveis de dor no ombro, relatado por cerca de 70% dos usuários de 

cadeira de rodas, em decorrência do fortalecimento da articulação, que sofre com a 

utilização excessiva (Serra-Añó et al., 2012).  

Apesar de não ter sido o foco do estudo, e não ter apresentado melhoras 

estatisticamente significativas na força de ombro, no relato de uma das participantes 

esse resultado do fortalecimento da articulação pode ser constatado. A mesma 

manifestou estar sentindo menos desconforto nos ombros ao realizar as atividades 

domésticas, em especial, quando necessita erguer objetos, conseguindo fazê-lo com 

mais facilidade. 

As melhoras estatisticamente significativas nos níveis de força após 

treinamento de força podem ultrapassar os 30%, entre avaliações, porém não é 

interessante que esse aumento não reflita em melhoras reais na vida dos sujeitos do 

estudo. Dessa forma ressalta-se que deve existir uma atenção especial 

principalmente para a musculatura envolvida na rotação externa do ombro, visando 

melhoras na estabilidade articular e em uma menor limitação de movimentos, 

principalmente em decorrência da dor nessa região (Jacobs et al., 2009). 

Decidimos utilizar a carga autosselecionada, baseado no que foi proposto por 

Vazou-Ekkekakis e Ekkekakis (2009), onde sugerem que essa é uma estratégia 

eficaz para manter um indivíduo fisicamente ativo por mais tempo. Os mesmos 

foram orientados a sentir a carga e a fazer a mudança da mesma quando se 

sentissem confortáveis. Diante disso, em todas as sessões de treino os avaliados 
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eram questionados sobre o quão fácil estava a realização do movimento e 

perguntado se o mesmo gostaria de experimentar uma carga mais elevada. 

No que diz respeito à composição corporal, os dados presentes na tabela 3 

nos mostram que não houve diferença estatisticamente significativa em nenhuma 

das variáveis testadas em nenhum dos momentos avaliados. Apesar de não 

significativo é interessante frisar que houve diminuição da gordura total e do tronco 

durante o período de intervenção, porém foi observado que durante o destreino 

houve um aumento maior do que o valor base na massa gorda dos MMSS e do 

tronco. 

Alguns fatores que podem ter influenciado nos resultados obtidos, são o 

menor gasto energético diário, redução da taxa metabólica de repouso e a ingestão 

calórica dos sujeitos investigados, assim hábitos alimentares alterados e a não 

realização de exercícios que recrutem grandes grupos musculares dificultam um 

equilíbrio calórico ideal, que evite o acúmulo de gordura, como o observado no 

período do destreino (Sisto e Evans 2014). 

Esses valores são preocupantes, uma vez que, a diminuição da massa gorda 

nessa população pode ser entendida como uma melhor sobrevida, visto que os 

mesmos sofrem mais intensamente com os sintomas da obesidade, além de diminuir 

os riscos de adquirir ou agravar cardiopatias, que são responsáveis pela maior parte 

dos óbitos dessa população (Gorgey et al., 2015). 

O estímulo à região do tronco é de fundamental importância para a 

manutenção da postura e diminuição dos fatores de risco associados à gordura 

visceral (Bortolloti e Tsukamoto, 2011). Nossos resultados mostram que três 

exercícios, dois isotônicos e um isométrico, para a região do tronco já foram eficazes 

para redução da quantidade de gordura, apesar de não ter significância estatística. 

Esse aumento maior do que o valor base nos braços e no tronco reforçam a 

importância do exercício para esse grupo, porém os exercícios devem ser bem 

direcionados para os objetivos que se pretende alcançar, podendo colocar meses de 

treinamento a perder, em decorrência de resultados não tão positivos. Por exemplo, 

trabalhar somente a parte superior do tronco (costas e peitoral) deixando de lado 

exercícios abdominais e paravertebrais (Serra-Añò et al., 2012). 
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Tabela 3.  Composição corporal pré e pós intervenção dos cadeirantes.  
 Pré-treino Pós-treino Destreino 

MG Total (g)a 24875,67±2786,37 24239,83±2689,78 24716,60±2701,40 

MG dos Braços (g)a 2712,67±304,16 2811,67±402,82 2895,00±358,45 

MG do Tronco (g)a 13520,83±2675,91 12859,67±2969,40 13898,80±2369,47 

MM Total (g)a 28817,00±10355,45 29604,83±10936,82 27601,00±11177,21 

MM dos Braços (g)a 4256,33±1721,48 4588,67±1809,18 4165,00±1931,82 

MM do Tronco (g)a 15401,33±4882,32 16219,33±5357,42 15178,60±5706,45 

a Valores apresentados por média e desvio padrão 
b Valores apresentados por mediana, mínimo e máximo.  
MG = Massa Gorda; MM = Massa Magra.  
 

Além de que o decréscimo da massa gorda, conseguido através do 

treinamento resistido, acarreta não só melhoras físicas, como também psicológicas. 

O sujeito se sente mais disposto e sua autoestima aumenta, tendendo a ficar mais 

sociáveis e afetivos, além de terem uma visão mais positiva acerca da própria 

deficiência e da vida (Martin, 2013).    

Tratando-se da massa magra, foi observado que no período de treinamento 

todas as variáveis tiveram aumento, apesar de não significativo, porém o dado que 

chama mais atenção é o período do destreino, no qual o valor encontrado ficou 

abaixo do valor de base. 

Isso pode ocorrer devido a sensibilidade da musculatura ao estímulo, 

demonstrando que intervenções a longo prazo são mais indicadas a esse público, 

visto que o processo de descondicionamento é maior quando a estimulação é 

interrompida (Gorgey et al., 2016). 

Nesse sentido e procurando entender afundo os efeitos do treinamento na 

composição corporal, Hicks et al. (2011) em uma revisão sistemática afirmam que as 

evidências sobre como o exercício afeta a composição corporal de pessoas com 

algum tipo de lesão medular, não apresentam qualidade suficiente, seja pela alta 

variabilidade de protocolos de treinamento, intensidade ou frequência de 

treinamento, sugerindo investigações mais profundas para conclusões significativas 

sobre a eficácia dos exercícios. 

Partindo para os dados sobre Densidade Mineral Óssea (DMO), a tabela 4 

mostra que não houve diferença estatisticamente significativa entre os três 
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momentos de avaliação, apesar de ser possível observar melhoras na DMO pelo 

período de 22 semanas de intervenção e destreino de todos os seguimentos 

estudados e do T Score.  

Pode-se relacionar essa melhora não significativa ao curto período de 

intervenção, ou mesmo outros fatores fisiológicos não controlados. Para a variável 

em questão, estudos demostram que os resultados significativos só começam a ser 

notados em intervenções que duram no mínimo 4 meses (Matsudo e Matsudo, 

1991).  

O que podemos perceber é que a intervenção continuou a mostrar seus 

efeitos mesmo após o fim das 12 semanas. Em geral, resultados como os nossos 

são raros, pois dependem do tempo e tipo de intervenção para poder observar 

ganhos mesmo no período do destreino. Mesmo com este resultado vale salientar 

que esse efeito positivo dos exercícios é de curta duração, o ideal é que o 

treinamento seja constante, faça parte da rotina dos avaliados (Schoutens et al., 

1989). 

 

               Tabela 4. Densidade mineral óssea dos cadeirantes 

 Pré-treino Pós-treino Destreino 

DMO Total 1,06±0,21 1,08±0,19 1,12±0,20 

DMO de Braço 0,69 (0,67-1,37) 0,79 (0,75-1,26) 0,82 (0,76-1,33) 

DMO de Tronco 0,88 (0,70-1,39) 0,88 (0,70-1,39) 0,90 (0,73-1,39) 

T score -0,4±1,63 -0,2±1,50 0,2±1,60 

        a Valores apresentados por média e desvio padrão 
           b Valores apresentados por mediana, mínimo e máximo.  
       DMO = Densidade Mineral Óssea 

  

Discutir sobre densidade mineral óssea nessa população ainda é um desafio, 

visto que poucos estudos abordam a temática associada ao treinamento resistido 

(Martin Ginis et al., 2012). Levando em consideração outros tipos de intervenção, 

Martin Ginis e Hicks (2005) reiteram em um estudo de revisão sistemática, o baixo 

número de estudos com essa variável e ainda mostram que não houve diferença 

estatisticamente significativa em uma intervenção de suporte de peso corporal na 

esteira (Body-Weight Supported Treadmill Training – BWSTT). 
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 Utilizando a estimulação elétrica funcional, Chen et al. (2005) demonstraram 

em seus resultados, significância estatística no período de seis meses de 

intervenção, entretanto no período de seis meses de follow up que se seguiram a 

densidade mineral óssea voltou a diminuir. Esses resultados só reforçam a 

importância do exercício físico como parte da rotina das pessoas com lesão 

medular, visando ganhos e manutenção da Densidade Mineral Óssea.  

A figura 15 nos mostra que houve diferença estatisticamente significativa (p = 

0,006) na medida de independência funcional entre os três momentos de avaliação. 

Diante do resultado apresentado supomos que os exercícios resistidos, orientados e 

periodizados proporcionaram aumento e manutenção da medida de independência 

funcional, mesmo após 10 semanas de destreino, indo de encontro a resultados que 

mostram a diminuição dessa funcionalidade até em menores períodos (Santos et al., 

2015). 

Em nosso estudo podemos destacar que a questão 12 da MIF (capacidade de 

andar de cadeira de rodas), foi a maior responsável pela melhora no escore das 

avaliações. A mesma obteve como soma das respostas dos seis participantes o 

escore 31 na primeira avaliação e 37 na segunda e 40 na terceira (realizando uma 

regra de três simples para equiparar os resultados). Um aumento de 9 pontos que 

reflete grande melhoria na capacidade de percorrer maiores distâncias, em 

superfícies planas, impulsionando a própria cadeira. 

Nesse sentido Ferreira et al. (2012) perceberam uma alta correlação entre a 

Medida de Independência Funcional (MIF) e o escore motor dos MMSS, ou seja, a 

força muscular da extremidade superior está diretamente relacionada com melhores 

escores da MIF. 
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Figura 15. Medida de Independência Funcional 
Fonte: A autora (2016) 

 
 
 

O domínio mobilidade da MIF é tido como grande contribuinte para a melhora 

da independência funcional. Alguns estudos atribuem ganhos de 55% apenas nesse 

domínio. Dessa forma é importante ressaltar esse achado, pois, aproximadamente 

com 6 meses de lesão acima de T5 e três meses abaixo de T5, existe um platô nos 

escores de funcionalidade, sugere-se dessa forma a inserção de exercícios físicos 

no processo de reabilitação, objetivando o alcance de uma boa performance nas 

atividades da vida diária (Durán et al., 2001). 
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4 CONCLUSÃO 

 

 Desta forma nossos resultados nos levam a conclusão de que o treinamento 

físico para cadeirantes com sequelas de poliomielite, LMT e artrogripose oportuniza 

melhoras na ativação do Multifídio lombar após o período de treinamento e nos 

níveis de força de tronco durante o treinamento, variáveis que por sua vez refletem 

em uma maior medida de independência funcional, ofertando aos sujeitos avaliados 

uma melhor qualidade de vida. 

Sugere-se maior controle de algumas variáveis, como a realização do Teste 

de 1 Repetição Máxima, controle da progressão de cargas e de medicamentos, 

maior tempo de intervenção, como também a avaliação do equilíbrio de tronco dessa 

população.  

Além disso, sugere-se para estudos futuros, intervenções físicas que 

trabalhem o corpo inteiro, para que haja uma redução no processo de 

desmineralização dos membros inferiores, em decorrência do alto percentual de 

gordura e diminuição progressiva da massa magra, além de um acompanhamento 

nutricional durante esse processo 

É interessante também que sejam oportunizados programas permanentes de 

atividades físicas para manutenção e melhoria da funcionalidade nesta população.   
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APÊNDICE A: Anamnese 

ANAMNESE 
 

*Código de Identificação: 
Sexo: (   ) Masculino        (  ) Feminino            Data de Nascimento: 

_____/______/_______ 

Escolaridade: (  )Ensino fundamental incompleto (   )Ensino fundamental  (   )Ensino 

médio incompleto  (   )Ensino médio (   )Ensino superior incompleto (   ) Ensino 

superior 

Estado civil: ______________________ Ocupação: 

______________________________  

Tem disponibilidade para participar do programa de treinamento duas (2) 

vezes por semana?  (   )Sim  (   )Não 

Etiologia da lesão:_________________________________ Traumática: (   ) Sim  

(   ) Não   ASIA:_____________________  Nível da Lesão:_________________                             

Tipo de Lesão: (   )Completa  (   )Incompleta  Tempo de 

lesão:_____________________   Tempo de cadeira de 

rodas:__________________________ 

Atualmente faz uso de: (   )Álcool  (   )Tabaco  (   )Drogas ilícitas  

Sexo feminino: Tem suspeita ou está comprovadamente grávida? (   )Sim  (   

)Não 

Tem diagnóstico de: (   )Cardiopatia  (   )Câncer  (   )Diabetes  (   )Doenças 

respiratórias      (   )Hemofilia  (   )Epilepsia  (   )Deficiência Intelectual  

Com relação a Atividade física, você se considera: (   )Sedentário  (   ) irregular                      

(   ) regular leve  (   ) regular moderado  (   ) regular pesado 

 

Eletromiografia Dinamometria 

 1ª 
tentativa 

2ª 
tentativa 

3ª 
tentativa 

 1ª 
tentativa 

2ª 
tentativa 

3ª 
tentativa 

1ª Avaliação    1ª Avaliação    

2ª Avaliação    2ª Avaliação    

3ª Avaliação    3ª Avaliação    

4ª Avaliação    4ª Avaliação    

5ª Avaliação    5ª Avaliação    

6ª Avaliação    6ª Avaliação    
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APÊNDICE B: Submissão da Revisão Sistemática 

“Physical Training and Upper Limb Strength of Paraplégics: A Systematic Review” 

Journal Of Sport Rehabilitation 
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APÊNDICE C: Submissão do artigo da qualificação 

“Electromyographic activity and strength of wheelchair users participants in a 
resistance training program” 

Journal of Strength and Conditioning Research 
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ANEXO A: Questionário de Medida de Independência Funcional – MIF 

 

MIF – Medida de Independência Funcional 

 
Identificação:___________________________________________________________ 

Como interpretar o escore: 

7- Independência Completa (realiza as tarefas sem nenhum auxílio); 

6- Independência Modificada (realiza tarefas com recursos auxiliares); 

5- Supervisão (realiza as tarefas sob os cuidados de alguém); 

4- Mínima assistência (um simples tocar); 

3- Moderada assistência (mais do que simplesmente tocar); 

2- Máxima assistência (tem auxílio na maior parte da tarefa); 

1- Total assistência (sem auxilio não realiza a atividade); 

 

 

 

CATEGORIAS ESCORE 

CUIDADOS PESSOAIS 1 2 3 4 5 6 7 

1. Alimentação        

2. Auto cuidado        

3. Banhar-se        

4. Vestir tronco superior        

5. Vestir tronco inferior        

6. Higiene íntima        

CONTROLE ESFINCTERIANO  

7. Controle vesical        

8. Controle intestinal        

MOBILIDADE / TRANSFERÊNCIAS  

9. Cama / cadeira / cadeira de rodas        

10. Banheiro        

11. Banho chuveiro / banheira        

LOCOMOÇÃO  

12. Andar / cadeira de rodas        

13. Escadas        

COMUNICAÇÃO  

14. Compreensão        

15. Expressão        

COGNITIVO SOCIAL  

16. Interação social         

17. Resolver problemas        

18. Memória        

ESCORE TOTAL  


