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RESUMO 

 

Face ao crescente aumento dos casos de Lesão Vértebro-Medular, 

assiste-se, também, ao aumento e desenvolvimento de recursos de apoio aos 

indivíduos com esse tipo de lesão, os quais visam uma melhoria da sua 

qualidade de vida. Deste modo, traçam-se novas estratégias com o objectivo 

de proporcionar uma vida com mais independência e/ou autonomia, a estes 

indivíduos, independentemente da extensão de sua lesão.  

Este estudo teve como objectivo investigar a contribuição da Actividade 

Física, no caso vertente através do Programa de Actividade Motora para 

Deficientes - PROAMDE, no processo de reabilitação de indivíduos com Lesão 

Vértebro-Medular, na cidade de Manaus, Brasil. O estudo foi realizado com 

tempo finito de 22 dias e com uma periodicidade de 2 vezes por semana. 

Tratou-se de um estudo exploratório longitudinal, tendo sido feita uma 

avaliação em dois momentos: inicial e final, com o preenchimento de uma ficha 

adaptada pelo projecto PROAMDE. A amostra foi constituída por 52 indivíduos, 

6 do sexo feminino e 46 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 

os 16 e os 63 anos (30±10,8), sendo 38 deles paraplégicos e 14 tetraplégicos. 

Do total de participantes, 31 apresentavam lesão completa e 21 lesão 

incompleta, com o tempo de lesão a variar entre menos de 1 ano até 16 anos. 

Os resultados evidenciaram que, após a intervenção, o grupo obteve um ganho 

de 34% no total de pontuação máxima, em relação as actividades que 

passaram a ser realizadas. Foi ainda observada evolução em todos os itens 

avaliados no Programa. 

Os resultados deste estudo parecem fornecer bons indicativos sobre o 

contributo que a Actividade Física poderá dar ao processo de reabilitação 

funcional de indivíduos com Lesão Vértebro-Medular. Neste sentido a 

intervenção do PROAMDE, parece pois, sugerir um desenvolvimento e 

melhoria do padrão motor dos indivíduos participantes do estudo. 

 

Palavras-chave: ACTIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, LESÃO VÉRTEBRO-

MEDULAR, AVALIAÇÃO FUNCIONAL, REABILITAÇÃO, PROAMDE.
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ABSTRACT 

 

Given the growing number of cases of spinal cord injury, there has also been an 

increase and resource development support to individuals with this type of 

injury, which will improve their quality of life. Thus, new strategies are drawn up 

in order to provide a more independent life and/or autonomy to these 

individuals, regardless of the extent of their injury. 

 

This study was aimed at the investigation of the contribution of physical activity, 

in this case through the "Motor Activity Program for the Handicapped - 

PROAMDE", in the process of rehabilitation of individuals with Spinal Cord 

Injury in the city of Manaus, Brazil. The study was carried out with a finite time 

of 22 days and with a 2 times per week frequency. This was an exploratory 

longitudinal study assessed in two stages: initial and final by filling up a form 

adapted to the PROAMDE project. The sample consisted of 52 individuals, 6 

females and 46 males, aged between 16 and 63 years (30 ± 10.8), 38 of them 

paraplegics and 14 quadriplegics. From the included participants, 31 had 

complete injury and 21 incomplete injury, injury time varying from less than 1 

year to 16 years. For the conducted activities the results showed that, after 

intervention, the group had a 34% gain in the total maximum score. It was also 

observed changes in all items evaluated by the Program. 

  

The results of this study seem to provide good directions on the contribution 

that physical activity can make on the process of functional rehabilitation of 

individuals with spinal cord injury. Therefore, in this sense, the PROAMDE 

intervention seems to suggest a motor pattern development and improvement 

on this study's participating individuals 

 

Keywords: ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY, SPINAL CORD INJURY, 

FUNCTIONAL ASSESSMENT, REHABILITATION, PROAMDE. 
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RESUMÉ 

 

Face à la croissance des cas de Lésion Vertebro-Médulaire, on assiste 

parallèlement à une croissance et dévéloppement des ressources de soutien 

aux sujets avec ce type de lésion, qui visent une amélioration de sa qualité de 

vie. Ainsi, on trace de nouvelles stratégies ayant comme but d’offrir à ces 

individus, une vie plus indépendente et/ou autonome, indépendamment de 

l’extension de sa lésion. 

 

Cette étude a eu comme but de rechercher la contribuition de l’Activité 

Physique, en ce cas, à travers de Programme de l’Activité Motrice pour 

handicapés – PROAMDE, dans le processus de réabilitation d’individus avec 

Lésion Vertebro- Medulaire, dans la ville de Manaus, Brésil. L´étude a été 

réalisée en 22 jours et avec une périocité de deux fois par semaine. 

Il s’agit d’une étude exploratoire longitudinnelle, ayant été faite une évaluation 

en deux moments: au début et à la fin du programme, avec le remplissage 

d’une fiche adaptée par le projet PROAMDE. L´echantillonnage à été constitué 

par 52 individus, 6 du sexe féminin et 46 du sexe masculin, entre les 16 et 63 

ans (30±10,8), dont 38 paraplégiques et 14 tetraplégiques. 

Du total de ces participants, 31 présentaient une lésion complète et 21 une 

lésion incomplète, avec un temps de lésion variant entre 1 an et 16 ans. Les 

résultats ont montré que le groupe soumis à l’intervention de ce programme a 

obtenu un gain de 34% (dans le total de ponctuation maxime) face à 

l’évaluation initiale. On a encore observé l´évolution, en tous ces itens 

d’évaluation dans le Programme. 

 

Les résultats de cette étude semblent fournir de bonnes références sur l’apport 

de l’Activité Physique pour le processus de réabilitation fonctionnelle d’individus 

avec Lesion Vertebro-médulaire. En ce sens, l’intervention du PROAMDE, 

semble donc, suggérer un dévéloppement et amélioration des skills moteurs 

des individus participants de cette étude.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que as pessoas com deficiência, por virtude da incapacidade 

física, motora ou qualquer outra, possuem certas limitações, variando estas 

com o grau da sua deficiência. A Lesão Vértebro-Medular (LVM) é uma dessas 

deficiências. É considerada um acometimento grave que pode gerar alterações 

permanentes na vida das pessoas. Por ser a medula espinal o condutor de 

impulsos nervosos sensitivos e motores entre o cérebro e as demais regiões do 

corpo, uma lesão pode interromper essa comunicação e alterar a função 

normal da motricidade, da sensibilidade e das funções vitais. De acordo com a 

American Spinal Injury Association - ASIA (1999), a LVM é a diminuição ou 

perda da função motora e/ou sensorial e/ou anatómica, podendo ser uma lesão 

completa ou incompleta, devido ao comprometimento dos elementos neurais 

dentro do canal vertebral. 

 No Brasil, o último censo realizado em 2000, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), revela que há cerca de 24,5 milhões de 

pessoas (14,5%) com alguma alteração auditiva, física, mental ou visual. Dos 

quais 1.901.892 (14,7%) estão nos estados do Norte, zona na qual faz parte a 

cidade em que foi desenvolvida a pesquisa. Deste total 63.502 (3,3%) possuem 

comprometimento na funcionalidade – paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, entre 

outros, sendo neste percentual que centramos nossa pesquisa, ou seja, com as 

pessoas com tetraplegia ou paraplegia.  

 Em um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Medicina, Ortigara, 

Wächter, Brollo, Castro, Novaes, Santos, et al., (2003), descrevem que das 

lesões traumáticas da coluna vertebral, aproximadamente 55% ocorrem na 

coluna cervical, 15% na coluna torácica, 15% na coluna toracolombar e 15% na 

coluna lombosacral. Nos Estados Unidos da América (EUA), cerca de 10 mil 

pessoas por ano, principalmente jovens e adultos sadios, tornam-se 

tetraplégicos ou paraplégicos em consequência de lesão da medula espinal. 

 De acordo com as pesquisas publicadas pela rede de hospitais Sarah 

Kubitschek, no Brasil, estima-se que ocorram cerca de 11.300 novos casos por 

ano, ou seja, 71 casos por milhão de habitantes. 
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Dados não publicados, obtidos no Programa de Actividade Motora para 

Deficientes (PROAMDE), na cidade de Manaus, entre os anos de 2000 a 2007, 

mostram que foram atendidos 294 indivíduos com trauma da coluna vertebral, 

sendo que 80,2% tiveram algum tipo de comprometimento neurológico. Muitas 

dessas pessoas estão em casa sem conhecimento de seus potenciais vivendo 

sem novas perspectivas.  

Por conseguinte, a LVM pode acarretar uma serie de problemas 

psicossociais. Após a lesão a pessoa pode apresentar, além da deficiência 

física, uma serie de incapacidades e desvantagens, precisando de um longo 

processo de reabilitação. Algumas dessas pessoas se tornarão usuários de 

cadeira de rodas (CR), necessitando de novos aprendizados para habilidades 

motoras específicas em busca de melhoria das funções motoras ou/e 

sensitivas e do bem-estar a visar uma melhor autonomia, pois a incapacidade 

para locomoção independente é um dos factores, para a pessoa com LVM, que 

se transforma num grande desafio, tanto no aspecto físico como psicológico.  

 Portanto, temos que buscar alternativas para auxiliar no processo de 

reabilitação destas pessoas, assim como desenvolver trabalhos que levem ao 

conhecimento da comunidade em geral, de informações sobre esse trauma, 

pois com o aumento da violência urbana e outros factores que surgem na 

sociedade actual, as pessoas estão mais expostas a esse tipo de lesão.  

 O facto de conviver com essas pessoas e saber de seus potenciais 

geraram preocupações, por perceber que elas não acreditam que possam 

continuar efectuando quase tudo que faziam antes da lesão, só que de maneira 

adaptada. Na busca de alternativas capazes de proporcionar melhorias na 

mobilidade, e consequentemente na auto-estima e autonomia destas pessoas, 

houve interesse em realizar este trabalho. Por conseguinte, a presente 

dissertação pretende saber qual o contributo da actividade física no progresso 

da dependência funcional das pessoas com LVM dentro de um projecto 

multidisciplinar. 

Em busca desta resposta elaboramos o seguinte objectivo geral: 

descrever o contributo da actividade física no processo de reabilitação de 

pessoas com Lesão Vértebro-Medular. 
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 Após a introdução geral, torna-se necessário descrever a estruturação 

do trabalho. Este estudo caracteriza-se por ser de ordem exploratório 

longitudinal, tendo em vista que a temática abordada trata-se de uma pesquisa 

que busca encontrar correlação entre variáveis, através de observações 

repetidas dos mesmos itens em diferentes momentos. 

 No primeiro capítulo fazemos uma breve introdução ao trabalho, 

evidenciando os aspectos substanciais do mesmo e apresentando os 

objectivos que orientaram toda a sua elaboração. 

 No segundo capítulo fazemos uma revisão da literatura acerca da 

Lesão Vértebro-Medular, designadamente algumas considerações da anatomia 

e da neuroanatomia, conceito, complicações clínicas, impacto e adaptação 

psicossocial e alguns factores epidemiológicos. Em seguida abordamos a 

actividade física nos seus aspectos históricos e a actividade física relacionada 

à Lesão Vértebro-Medular.  

 O capítulo três é onde descrevemos os objectivos do nosso estudo, 

suas hipóteses e variáveis. 

 Seguindo expomos, no capítulo quatro, as questões metodológicas 

com descrição da amostra, os procedimentos, o instrumento, o PROAMDE e os 

procedimentos estatísticos. 

 No capítulo cinco procedemos à apresentação dos resultados, fazendo 

inicialmente uma análise dos dados sócio demográficos, seguida da análise da 

avaliação funcional. 

O capítulo seis diz respeito à discussão dos resultados apresentados no 

capítulo anterior. 

 O capítulo sete apresenta as conclusões seguidas de algumas 

sugestões para estudos futuros.  

Por último expomos os capítulos oito e nove, com as referências 

bibliográficas e os anexos, respectivamente. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 – Lesão Vértebro-Medular 

 

2.1.1 – Algumas Considerações de Anatomia e de Neuroanatomia 

 

Faz-se necessário falar da anatomia e neuroanatomia da coluna e da 

medula para melhor entendimento. A coluna cervical, por exemplo, é o elo 

flexível entre a plataforma sensorial do crânio (visão, audição, olfacto) e o 

tronco. Entre as suas principais funções estão o suporte, movimentação da 

cabeça e protecção das estruturas do sistema nervoso e vascular. A coluna 

combina força e movimentação, que é realizado por meio de um complexo 

sistema articular. Para o seu funcionamento adequado existe equilíbrio entre a 

força muscular e sua flexibilidade. A coluna cervical realiza em media 600 

movimentos por hora ou 1 a cada 6 segundos (Hall & Lindzey, 1984).  

O corpo vertebral é constituído por uma fina camada externa de osso 

cortical com o seu interior preenchido por osso esponjoso. O volume dos 

corpos vertebrais aumenta progressivamente da região craniana para a região 

caudal, o que demonstra uma adaptação do ser humano às cargas impostas à 

coluna ao longo do seu eixo. Suas vértebras são conectadas por articulações 

entre os corpos e entre os arcos neurais; elas articulam-se de modo a conferir 

estabilidade e flexibilidade à coluna, necessária para a mobilidade do tronco, 

postura, equilíbrio e suporte de peso (Gardner, Gray & Rahilly, 1988). 

A musculatura da coluna vertebral também desempenha importante 

função na manutenção de estabilidade, equilíbrio e ainda auxilia na 

movimentação dos membros. Ela participa nos mecanismos de absorção dos 

impactos, aliviando a coluna de grandes sobrecargas, além de proteger contra 

traumatismos. 

A coluna vertebral é formada, em média, por 33 vértebras, (7 cervicais, 

12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 ou 5 coccígeas). (Machado, 1993). Já a 

medula espinal é formada por 31 pares de nervos espinhais (8 cervicais, 12 

torácicos/dorsal, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo) e está dividida em quatro 
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áreas: cervical (pescoço), torácica (peito e parte alta das costas), lombar (parte 

baixa das costas) e sacral (cóccix). Cada área é representada por uma letra (C, 

T, L, ou S). As vértebras presentes em cada área da coluna vertebral são 

numeradas a partir das mais superiores. Quanto a relação entre vértebra e 

nervo espinhal, o primeiro nervo cervical - C1, emerge entre o atlas e o osso 

occipital, de C2 a C7 emergem acima de sua vértebra correspondente e C8 

emerge entre a sétima vértebra cervical e a primeira torácica. Os outros nervos 

emergem abaixo de suas vértebras correspondentes.  

A medula espinal encontra-se no canal vertebral. Ela estende-se 

geralmente do forámen magno à primeira vértebra lombar, podendo ocorrer 

variações. Há uma área cervical formando o plexo braquial e outra na área 

lombar referente ao plexo lombo-sacral (Machado, 2002). 

O nervo espinal é formado pela fusão de duas raízes, uma ventral e 

outra dorsal. A raiz ventral possui apenas fibras motoras (eferentes) cujos 

corpos celulares estão situados na coluna anterior da substância cinzenta da 

medula e inerva a pele do pescoço, parte anterior e lateral do tórax, abdómen e 

membros, sendo que as raízes ventrais de C5 a T1 formam o plexo braquial e 

inervam os membros superiores e as raízes L2 a S4 formam o plexo lombo-

sacral a inervar os membros inferiores. A raiz dorsal possui fibras sensitivas 

(aferentes) cujos corpos celulares estão situados no gânglio sensitivo da raiz 

dorsal, que se apresenta como uma porção dilatada da própria raiz, ela inerva 

a pele, facetas articulares e musculatura erectora da coluna vertebral (Guyton, 

2002).  

Toda a informação sensorial advém dos segmentos somáticos do 

corpo que penetra na medula espinal através das raízes posteriores. Ao entrar 

na medula as fibras se separam em duas divisões, uma medial e outra lateral. 

As fibras medial penetram nas colunas dorsais da medula e ascendem 

directamente ao cérebro, enquanto as fibras laterais se dirigem para cima na 

extensão de um a seis segmentos e para baixo por um ou dois segmentos, e 

então fazem sinapse como as células do corno dorsal, que dão origem aos 

tractos espino-talámicos ventral e lateral (Machado, 2002). Faz-se necessário 

definir a palavra tracto – feixe de fibras nervosas com aproximadamente a 
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mesma origem, mesma função e mesmo destino. As fibras podem ser 

mielínicas e amielínicas. Na denominação de um tracto, se usam dois nomes: o 

primeiro indicar a origem e o segundo a terminação das fibras. Pode haver um 

terceiro nome a indicar a posição do tracto. Por exemplo, tracto córtico-espinal 

lateral – se origina no córtex, terminam na medula espinhal e se localiza no 

funículos lateral da medula. 

 As informações motoras mais importantes terminam directa ou 

indirectamente nos neurónios motores somáticos, constituindo as vias motoras 

descendentes somáticas.  

 Outro tipo especial de nervo é chamado Nervos Autónomos. Na LVM 

estes nervos são muito importantes dado que controlam os vasos sanguíneos e 

o coração. Os nervos autónomos são divididos em dois tipos: simpáticos e 

parassimpáticos (Machado, 2002). 

 Para este autor os nervos simpáticos ajudam a controlar a pressão 

arterial de acordo com a necessidade física do corpo. Quando estimulados, 

provocam aumento dos batimentos cardíacos e também causam constrição 

dos vasos sanguíneos através do corpo, pois a quantidade de sangue que 

retorna ao coração diminui e provoca, com esse efeito, um aumento da pressão 

arterial. Outros efeitos incluem um aumento de sudorese e da irritabilidade ou 

da sensação de ansiedade. Quando a LVM é acima de T6, os nervos 

simpáticos abaixo se tornam desconectados dos nervos acima da lesão, eles 

continuam a actuar automaticamente uma vez que o período inicial do choque 

medular termina. Qualquer estímulo dos nervos simpáticos pode torná-los 

hiperactivos e a esta hiperactividade chamamos de disreflexia autonómica. 

 Já os nervos parassimpáticos agem de modo oposto aos nervos 

simpáticos, e surgem de duas áreas: uma começa ao nível do cérebro e parte 

superior da medula que são as fibras que suprem os órgãos do abdómen, 

coração, pulmão e pele acima da cintura, e a outra começa ao nível sacro e 

parte inferior da medula, são os nervos que suprem os órgãos de reprodução, 

pélvis e membros inferiores (MI). Depois de uma LVM os nervos 

parassimpáticos que começam ao nível do cérebro continuam a trabalhar 

normalmente, mesmo durante a fase de choque medular. Quando ocorre uma 
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disreflexia, os nervos parassimpáticos tentam controlar o rápido aumento da 

pressão arterial, a diminuir os batimentos cardíacos (Machado, 2002). 

 A coluna vertebral é uma parte muito importante do nosso corpo. É 

responsável pela estrutura e sustentação do corpo, além de proteger a medula 

espinal e suas raízes. A medula espinal por sua vez é responsável pela 

conexão entre o cérebro e as outras partes do corpo, ajudando a controlar os 

movimentos e funcionamento dos órgãos. Dai a importância de proteger a 

coluna vertebral e, consequentemente, a medula espinal, pois quando ocorre 

alguma agressão que venha causar compressão ou ruptura da medula, 

teremos algumas mobilidades e funções vitais alteradas. 

 

2.1.2 – Conceito  

 

A Lesão Vértebro-Medular pode ser definida por um rompimento 

completo ou incompleto dos tractos nervosos, responsáveis pela transmissão e 

coordenação motora e sensorial, assim como pelo controlo autónomo do 

sistema de órgãos.  

A medula espinal faz parte do sistema nervoso central, que tem como 

papel final mais importante o controlo das várias actividades corporais. Isto é 

feito através do controlo da contracção dos músculos esqueléticos de todo o 

corpo e da contracção dos músculos lisos dos órgãos internos e a secreção 

das glândulas exócrinas e endócrinas em muitas partes do corpo. Estas 

actividades são colectivamente chamadas de funções motoras do sistema 

nervoso e os músculos e glândulas são chamados de efectores porque 

efectuam as funções ditadas pelos sinais nervosos (Guyton, 2002). Operando 

paralelamente ao eixo motor, há outro sistema semelhante, chamado sistema 

nervoso autónomo (SNA), que está ligado à actividade de músculos 

involuntários como, por exemplo, o músculo cardíaco e certas glândulas 

produtoras de hormonas. O sistema nervoso autónomo também controla os 

aparelhos, digestivo, respiratório e cardiovascular. Estes sistemas trabalham de 

modo involuntário e a sua função principal é manter o equilíbrio interno dos 

órgãos dentro do corpo (Machado, 2002). 
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A medula espinal transporta as informações do cérebro ao resto do 

corpo e do mesmo para o cérebro. Tem a espessura de um dedo, com o 

comprimento da base da cabeça até o coccígeo sendo protegida por uma 

espécie de tubo. Etimologicamente, a medula significa o miolo. É uma massa 

cilíndrica de tecido nervoso situado dentro do canal vertebral sem, entretanto, 

ocupá-lo completamente, pois termina ao nível da 2ª vértebra lombar. Abaixo 

deste nível, o canal vertebral contém apenas meninges e as raízes nervosas 

dos últimos nervos espinais, que constitui a cauda equina. No homem adulto 

mede aproximadamente 45 centímetros, sendo um pouco menor na mulher. O 

crescimento desigual entre a coluna e a medula faz com que não exista 

correspondência entre a vértebra e o segmento medular subjacente (Machado, 

2002). 

 A medula é organizada em segmentos ao longo de sua extensão. As 

raízes nervosas de cada segmento inervam regiões específicas do corpo. Os 

segmentos da medula cervical (C1 a C8) controlam a sensibilidade e o 

movimento da região cervical e dos membros superiores. Os segmentos 

torácicos (T1 a T12) controlam o tórax, abdómen e parte dos membros 

superiores (MS). Os segmentos lombares (L1 a L5) estão relacionados com 

movimentos e sensibilidade dos membros inferiores. Os segmentos sacrais (S1 

a S5) controlam a sensibilidade da região genital e funcionamento da bexiga e 

intestino (Moffat & Vickerv, 2002). 

A medula é constituída por células nervosas, denominadas de 

neurónios e por longas fibras nervosas chamados axónios, que são 

prolongamentos dos neurónios e formam as vias espinais. Essas vias podem 

ser: 

 Descendentes (as vias motoras), conduzem sinais gerados no cérebro 

fazendo sinapse com os neurónios medulares, sendo que alguns desses 

neurónios estão relacionados com o movimento e o controle visceral no 

sistema autónomo e dividem-se em dois grupos: vias piramidais compreendem 

aos tractos córtico-espinais anterior e lateral, e vias extrapiramidais que 

correspondem ao tecto-espinal, vestíbulo-espinal, rubro-espinal e retículo-

espinal (Machado 2002); 
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 Ascendentes (vias sensitivas), conduzem sinais relacionados com a 

sensibilidade que são gerados na periferia em várias partes do corpo, e são 

levados para o cérebro. Muitos dos axónios são envolvidos por bainhas que 

contém uma substância complexa constituída por gordura, chamada mielina, 

que permite que a condução dos estímulos nervosos seja mais rápida. Os 

neurónios estão localizados na parte mais central da medula (Machado, 2002). 

Devido à importante função da medula, em estabelecer a comunicação 

entre o cérebro e o restante do organismo por meio dos nervos motores e 

sensitivos, os traumatismos nesta região podem acarretar alterações ósseas da 

coluna, e também nervosa da medula, que são as LVM que podem causar 

complicações graves, como rompimento completo ou incompleto das vias 

nervosas. O surgimento da LVM é abrupto, em decorrência de fracturas, 

luxações ou ferimentos na medula espinal que afecta a condução de sinais 

motores e sensitivos através das áreas lesionadas, danifica uma rede neural 

complexa e implica no mal funcionamento do controlo autónomo dos sistemas 

e de órgãos (López, Laurentys-Medeiros, 2001).  

Na maioria das vezes a LVM é causada por traumas que rompem ou 

comprimem a medula, por quebra ou deslocamento da vértebra e também por 

armas ou projécteis que danificam a medula sem afectar a vértebra. 

A etiologia da LVM pode ser traumática; provocada por ferimentos com 

projécteis de arma de fogo (FAF), acidentes de viação, desporto e quedas 

entre outros; e não traumática, onde destacam-se as tumorais, as infecciosas, 

as vasculares e as degenerativas (Lianza, Casalis, Greve & Eichberg, 2001). A 

agressão traumática resulta de uma secção ou dilaceração parcial ou completa 

dos feixes nervosos da medula espinal, implicando perdas sensoriais, motoras, 

sexuais, descontrolo dos esfíncteres da bexiga e do intestino, complicações 

nas funções respiratória, térmica e circulatória, espasticidade e dor (Galvin & 

Godfrey, 2001). As lesões traumáticas são decorrentes de esmagamento, 

hemorragia, edema e infarto. Nos acidentes de viação, mergulho, desporto e 

quedas, tipicamente não seccionam a medula, enquanto, nas lesões 

provocadas por projécteis de arma de fogo e armas brancas seccionam 

directamente os neurónios medulares (Lianza, et al., 2001). 



 

 15 

A LVM pode ocorrer em diversas alturas e formas, por diversas causas. 

Conforme a altura na medula e a gravidade da lesão, haverá maior ou menor 

comprometimento dos movimentos, da sensibilidade, do controlo de 

esfíncteres, do funcionamento dos órgãos, da circulação sanguínea e controlo 

de temperatura, sendo que, além da lesão na medula, pode ocorrer também 

uma lesão no sistema nervoso autónomo ou alterações no mesmo. A lesão 

ocorre devido a morte dos neurónios na medula e a quebra de comunicação 

entre os axónios oriundos do cérebro e suas conexões com os neurónios da 

medula, interrompendo, assim, a comunicação entre o cérebro e todas as 

partes do corpo que ficam abaixo da lesão. 

O nível da lesão é determinado pelo último segmento sensitivo e/ou 

motor preservado em ambos os lados do corpo, pois, abaixo dele as funções já 

estão alteradas. Há uma busca do local exacto da lesão na coluna, a observar 

em qual zona o indivíduo apresenta fraqueza, paralisia ou outra perda da 

função, pode ocorrer em diversas alturas da coluna vertebral. O nível 

neurológico é estabelecido como sendo o nível mais baixo onde ainda é 

encontrada alguma evidência de função ou sensação muscular sem 

preservação (López & Laurentys-Medeiros, 2001). 

Quanto mais alta for a lesão na medula, ou seja, quanto mais próxima 

à cabeça, maior é a perda das funções motora, sensitiva e autónoma (figura 1) 

e maiores as alterações metabólicas no organismo (Lianza et al., 2001).  
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Figura 1 – Nível da LVM e comprometimento.  

 

De acordo com López e Laurentys-Medeiros, 2001 as lesões podem 

ser: 

 Completas, quando não há função motora e sensitiva preservada ao 

nível de segmento sacral, havendo perda de todas as sensações para 

temperatura, táctil, dolorosa, pressão e localização de partes do corpo no 

espaço, abaixo da lesão e alteração do controlo do esfíncter (urinário e fecal);   

 Incompletas, quando lesionam parcialmente a medula, as funções 

motoras e sensitivas estão preservadas ao nível sacral. São incluídas nessas 

sensações sacrais uma profunda sensação anal e a contracção voluntária da 

musculatura do esfíncter anal, que é utilizada para demonstrar se a função está 

ou não preservada. Devido à diversidade relacionada às lesões incompletas, 

denominaram-se algumas síndromes relacionadas à LVM: Síndrome de Brown-

Sequard, Síndrome Medular Anterior, Síndrome medular Central, Síndrome 

Medular Posterior, Síndrome do Cone Medulas, Sacro Preservado e Lesões da 

Cauda Equina. 
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 A ASIA descreveu uma escala de restrições da deficiência, para ajudar 

a definir a extensão das LVM (Staas, Formal, Fredman, Fried, & Read, 2002).  

 ASIA A – Completa: nenhuma função sensorial ou motora nos 

segmentos sacrais S4-S5. 

 ASIA B – Incompleta: nenhuma função motora, porém alguma função 

sensorial é preservada abaixo do nível neurológico incluindo os 

segmentos sacrais S4-S5. 

 ASIA C – Incompleta: função motora preservada abaixo do nível 

neurológico e mais da metade dos músculos chave têm grau de força 

muscular abaixo de 3. 

 ASIA D – Incompleta: função motora preservada abaixo do nível 

neurológico e pelo menos metade dos músculos chave abaixo do nível 

neurológico têm grau de força muscular maior ou igual a 3. 

 ASIA E – Normal: função motora e sensitiva normais.  

 De acordo com Greve, Casalis e Barros (2001), actualmente a 

graduação da ASIA é aceita internacionalmente e deve ser utilizada para 

uniformizar a linguagem universal e favorecer a comunicação científica. 

Os termos usados para descrever as pessoas que sofrem esse tipo de 

trauma indicam o nível geral da lesão na coluna vertebral e a perda da função. 

Podem ser classificadas dentro de dois esquemas básicos (López & Laurentys-

Medeiros, 2001): 

 Tetraplegia, quando existe evidências da perda funcional e sensitiva 

acima ou ao nível de T1, resulta em diminuição funcional de membro superior 

assim como tronco, pernas e órgão pélvicos, havendo uma insuficiência 

respiratória devido ao comprometimento do nervo frénico, o qual comanda a 

contracção do diafragma. Refere-se a diminuição ou perda da função sensitiva 

e/ou motora nos segmentos cervicais da medula devido a danos dos elementos 

neurais dentro do canal medular.  

 Paraplegia, quando há perda funcional abaixo do nível T1 e representa 

uma faixa extensa de disfunções neuromusculares. Refere-se a diminuição ou 

perda da função motora e/ou sensitiva dos segmentos torácicos, lombares ou 

sacrais no cordão medular. Na paraplegia, a função do membro superior está 



 

 18 

preservada, mas dependendo do nível de lesão, o tronco, os membros 

inferiores (MI) e os órgãos pélvicos podem estar comprometidos. 

De acordo com Lianza (2001), as estatísticas mostram que 60-65% das 

pessoas com lesão cervical apresentam tetraplegia incompleta, e quase 100% 

das pessoas com lesão torácica manifestam paraplegia completa. 

Até à década de 1940, muitas pessoas que sofreram LVM, seja por 

traumas, doenças e outros acidentes, não eram submetidas a um tratamento 

adequado. Esse facto era a causa da maioria dos óbitos, devido às 

complicações resultantes. A maioria desse tipo de lesão ocorria em guerras e 

as pessoas morriam em poucas semanas devido a infecções do trato urinário e 

úlcera de pressão. Esses factores foram averiguados mediante estudos de 

Gondim, Oliveira e Rola (1998). Que constataram que durante a Primeira 

Guerra Mundial, devido ao elevado número de indivíduos acometidos por LVM, 

foram realizadas grandes observações dos efeitos imediatos de LVM, sendo 

que 80% das vítimas morria nas primeiras semanas em decorrência, 

principalmente, de infecções, mas, verificou-se também, que sobreviviam, em 

sua maioria, as pessoas com lesões parciais, contribuindo com os estudos 

actuais que beneficiam, tratam, previnem e promovem saúde das pessoas com 

LVM. Esse crescimento deve-se, principalmente, ao primeiro estudo de 

Guttmann, no Hospital Stoke Mandeville, onde abordou um tratamento 

apropriado para tais pessoas (Hall & Lindzey, 1984).  

Embora a expectativa de vida, nos dias actuais, ainda seja mais baixa 

do que da população geral, a taxa de mortalidade decresceu 

consideravelmente após a segunda Guerra Mundial, de 30% nos anos 60, para 

15% e 6% nas décadas de 1970 e 1980. Dentre os factores responsáveis por 

esse declínio encontram-se a melhoria dos cuidados de enfermagem e manejo 

medico de emergência, o desenvolvimento de antibióticos, o avanço da 

tecnologia biomédica e o aprimoramento das unidades de tratamento da LVM, 

o surgimento de equipas de reabilitação multidisciplinares e o 

acompanhamento médico regular (Hartkopp, Bronnum-Hansen, Seidenschnur 

& Biering-Sorensen, 1997).  
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A LVM é a interrupção da comunicação entre o cérebro e a medula, 

causando alterações que podem ser permanente. Com isso deve-se buscar 

recursos para auxiliar esses indivíduos a lidarem com esse agravo inesperado, 

pois sua vida mudará, momentânea ou permanentemente após uma LVM. E 

um dos recursos importantes que defendemos, juntamente com a intervenção 

médica, é a intervenção ainda no leito por uma equipe multidisciplinar, pois 

quanto antes o indivíduo conhecer sobre sua nova condição maior será 

possibilidade de adaptar-se a ela.  

 

2.1.3 – Complicações Clínicas  

 

Actualmente em função dos diversos recursos, o aumento da 

perspectiva de vida das pessoas com LVM é mais frequente, tornando-se 

necessário aos profissionais de saúde e áreas afim que lidam com essa 

população, um maior conhecimento sobre o assunto, principalmente sobre as 

complicações clínicas que podem estar associadas às pessoas com LVM 

(Gondim et al., 1998). Com esse enfoque iremos citar algumas complicações 

que podem ocorrer a indivíduos com esse tipo de lesão. 

 

Choque Medular 

 

 Caracteriza-se pela perda da sensibilidade, dos movimentos e do tónus 

nos músculos inervados pelos segmentos medulares situados abaixo da lesão. 

Há também retenção da urina e das fezes. Contudo, após um período variável, 

reaparecem os movimentos reflexos, que se tornam exagerados, e aparece o 

sinal de Babinski. Nas lesões de secção completa, não há recuperação da 

motricidade voluntária ou da sensibilidade. Pode haver, entretanto, uma certa 

recuperação reflexa do mecanismo de esvaziamento vesical (Machado, 2002). 

Este período pode manter-se durante dias ou meses, porém a duração média é 

de aproximadamente três semanas (Lianza et al., 2001).  

 

Alterações da Motricidade 
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 Pode ser da motricidade voluntaria, do tónus ou dos reflexos. A diminuição 

da força muscular denomina-se paresia; a ausência total de força a 

impossibilitar o movimento, paralisia (ou plegia). Nas alterações decorrentes de 

lesões do sistema nervoso pode haver ausência (arreflexia), diminuição 

(hiporreflexia) ou aumento (hiper-reflexia) dos reflexos músculo-tentinosos. Já 

as alterações do tónus podem ser de aumento (hipertonia), diminuição 

(hipotonia) ou ausência (atonia). Por tónus entende-se o estado de relativa 

tensão em que se encontra permanentemente um músculo normal em repouso 

(Machado, 2002). 

As paralisias com hiporreflexia e hipotonia são denominadas paralisias 

flácidas. Caracterizam-se pela síndrome do neurónio motor inferior ou 

periférico, que resulta de lesão dos neurónios motores da coluna anterior da 

medula (ou dos núcleos motores dos nervos cranianos). Ocorre em pouco 

tempo atrofia da musculatura inervada por perda da acção trófica dos nervos 

sobre os músculos. As paralisias com hiper-reflexia e hipertonia são 

denominadas paralisia espásticas. Ocorrem na síndrome do neurónio motor ou 

central, onde a lesão se localiza nas vias motoras descendentes, em especial 

no tracto córtico-espinhal (ou nas áreas motoras do córtex cerebral). Neste 

caso, a atrofia muscular é discreta, pois os músculos continuam inervados 

pelos neurónios motores inferiores (NMI) e o sinal de Babinski é positivo 

(Machado, 2002). 

 

Alterações da Sensibilidade 

 

 As principais alterações da sensibilidade são: 

 Anestesia, desaparecimento total de uma ou mais modalidades de 

sensibilidade após estimulação adequada. O termo emprega-se mais 

frequentemente para a perda da sensibilidade táctil, reservando-se o termo 

analgesia para perda da sensibilidade dolorosa; 

     Hipoestesia, diminuição da sensibilidade; 

     Hiperestesia, aumento da sensibilidade; 
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     Parestesias, aparecimento, sem estimulação, de sensações 

espontâneas e mal definidas como, por exemplo, o formigamento; 

     Algias, dores em geral. 

 

Disreflexia Autonómica ou Crise Autonómica Hipertensiva 

 

 É uma complicação frequente nas lesões acima do nível T6, que requer 

um tratamento imediato, para evitar uma confusão mental, coma e morte, pois 

pode provocar derrame vascular cerebral. Qualquer estimulo que, 

normalmente, causaria dor e desconforto na pessoa sem lesão, na pessoa que 

não sente por causa de uma LVM pode causar uma crise de disreflexia. 

Manifesta-se por reflexos autonómicos em massa, desencadeadas por 

estímulos nocivo receptivos aferentes da pele e vísceras abaixo do nível da 

lesão, a resultar em ampla variedade de respostas simpáticos e 

parassimpáticos (Schneider, 1994). Algumas características podem ser: súbito 

início de hipertensão arterial e dor de cabeça que pode estar associada à 

sudorese, bradicardia ou taquicardia, manchas no corpo, rubor facial, 

congestão nasal, dispneia e aumento da espasticidade.   

 

Alterações Respiratórias 

 

 As pessoas com LVM têm em maior ou menor grau, dependendo do 

nível da lesão, comprometimento da musculatura respiratória, a causar uma 

hiperventilação pulmonar, que pode ser agravada por lesões pulmonares ou 

torácicas, sendo uma das causas de mortalidade durante a fase aguda (Lianza 

et al., 2001). 

 A LVM alta que atinge os segmentos C1 a C5 envolve os nervos 

frénicos e causa a paralisia parcial ou completa do diafragma e a paralisia dos 

músculos intercostais externos que limita a extensão lateral do grácil costal 

médio e superior. Devido à lesão, o diafragma não consegue contrair e, 

consequentemente, o grácil costal inferior não se expande lateralmente durante 

a inspiração. A pessoa com tetraplegia alta não consegue contrair o diafragma 
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e os músculos intercostais, sendo auxiliada somente pelos músculos 

acessórios, cuja contracção gera uma pressão pleural negativa a puxar a 

parede abdominal para dentro (Azeredo, 2001). 

 

Alterações Sexuais 

 

 As alterações dependerão do nível e do tipo de lesão vértebro-medular. 

As pessoas com lesão do tipo neurónio motor superior (NMS) apresentam 

maior percentagem de erecção do que aqueles com lesão do tipo neurónio 

motor inferior (NMI), enquanto a ejaculação se encontra mais alterada nas 

pessoas com lesão do NMS (Lianza et al., 2001). A ejaculação se dar pelo 

comando dos centros medulares T11-L2 e S2, S3 e S4. 

 Quando ocorre uma LVM alta a função sexual fica deficiente, ocorrendo 

nos homens priapismo precoce. Com o tempo este cede a vez a uma erecção 

ou ejaculação reflexa, porém não psicogênica, pois os comandos que saem do 

cérebro em direcção aos órgãos genitais são bloqueados no ponto onde existe 

a lesão, sendo que a erecção reflexa estará presente, devido ao arco reflexo 

permanecer preservado. Esta erecção é comandada pelo centro medular sacral 

situado aos níveis S2, S3 e S4. Na erecção psicogênica os estímulos são 

causados por desejo visual, táctil, cheiro, sons, pensamentos, etc. Ela é 

comandada pelo centro medular toracolombar a níveis T11-L2. 

No caso das mulheres que sofreram LVM alta, no início, entram na fase 

de amenorreia onde temporariamente ficarão sem ovular. Terminada esta fase 

a menstruação volta a ocorrer como antes da lesão e a mulher poderá ter filhos 

(Umphred, 1998). 

 

Disfunção Vesical 

 

 Associado a um quadro inactivo na LVM, o indivíduo depara com a 

impossibilidade de um controlo adequado dos esfíncteres, causando 

complicações de incontinência. 
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Dependendo do nível da lesão e seus efeitos sobre a função vesical, a 

bexiga pode passar a ter dois tipos de comportamento:  

 Tipo Espástica (Bexiga Neurogénica Reflexa - lesão do NMS), comum 

nas lesões acima do nível sacral (T12). Causada por interrupção de todos os 

feixes sensitivos e motores acima do centro sacro da micção. As pessoas com 

LVM não percebem nenhuma sensação e não têm condição de, 

voluntariamente, iniciar ou inibir a micção. Passam a acumular uma quantidade 

menor de urina do que antes da lesão e os músculos da bexiga passam a ter 

contracção involuntária com perdas frequentes de urina, ou seja, sua função 

vesical é reflexa; 

 Tipo Flácida (Bexiga Neurogênica Autónoma - lesão do NMI) ocorre 

quando a lesão é localizada no centro sacral de micção ou em vias de conexão 

entre a bexiga e o centro sacral (lesões do cone ou da cauda equina). O 

esvaziamento fica dependente da inervação intramural da bexiga, que é 

incapaz de provocar contracções eficazes, deste modo há retenção da urina. A 

pessoa com LVM não sente o enchimento vesical, e passa a acumular uma 

quantidade maior de urina porque os músculos da bexiga não se controlam 

mais e isto faz com que grande quantidade de urina fique retida dentro da 

bexiga, muito acima da capacidade favorecendo a formação de cálculos e o 

refluxo de urina da bexiga para os rins, coloca em risco a função renal. 

 

Alterações Gastrointestinais  

 

 A LVM determina alterações do controle intestinal, nas lesões de nível 

mais alto, pode causar constipação crónica que está relacionada com 

inactividade da parede intestinal. Pois, com o dano da LVM, há diminuição ou 

abolição do peristaltismo acompanhado de retenção fecal, devido à atonia de 

todo o aparelho gastrointestinal. Estas alterações podem levar ao aumento do 

volume das vísceras intestinais, que acarretam diminuição da excursão do 

diafragma, acentuando as dificuldades respiratórias (Lianza et al., 2001). Nas 

lesões mais baixas pode causar incontinência, ou seja, eliminação acidental de 

fezes. 
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 O acúmulo de suco gástrico associado à vasodilatação, inerte pela 

lesão do SNA, parece ser o factor etiológico na formação de área necrótica na 

mucosa gástrica levando às úlceras de estresse. Algumas das complicações 

mais frequentes são: hemorragia gastrointestinal, obstrução gastrointestinal, 

necrose intestinal e pancreatite (Lianza et al., 2001). 

  

Alterações Vasculares 

 

 Pessoas com LVM podem apresentar desde estágios iniciais, 

alterações vasomotoras com modificações hemodinâmicas que poderão dar 

origem a graves complicações, entre as quais: 

 Trombose Venosa Profunda 

 É o aparecimento de coágulos de sangue chamado trombo, devido a 

falta de actividade regular. O trombo formado na perna pode se desprender e 

viajar para outras partes do corpo. Se isto ocorrer, ele passa a ser chamado de 

êmbolo e um dos lugares mais comuns para um êmbolo se hospedar é o 

pulmão. Os sinais mais frequentes são, panturrilha ou coxa, de uma das pernas 

mais quente e com edema, do que a outra. Vários factores incidem na 

formação de trombos, sendo a localização mais frequente a nível das veias da 

panturrilha e pélvicas. Dentre esses factores destacam-se: - Diminuição da 

velocidade circulatória devido a: paralisia muscular (que normalmente cumpre a 

função de bomba), ausência do controlo vasomotor, repouso prolongado no 

leito; - Na pessoa tetraplégica ou de lesão torácica alta, onde a musculatura 

intercostal e abdominal estão ausente ou muito prejudicada, o retorno venoso 

para as cavidades cardíacas direita está diminuído devido a uma menor 

pressão negativa intratorácica (Lianza et al., 2001). 

 Embolia Pulmonar 

É quando o trombo se desprende e se hospeda no pulmão. É uma das 

complicações mais graves na tetraplegia ou paraplegia, sendo sua incidência 

maior na fase aguda, nas pessoas com lesões completas e, especialmente, 

nas lesões de topografia cervical ou torácica alta. Pode ser fatal nas pessoas 

tetraplégicas, pois uma obstrução de 65% da circulação pulmonar leva a uma 
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falha aguda mecânica das cavidades cardíacas direita (Lianza et al., 2001). 

Seus principais sintomas são a diminuição repentina da respiração, dor no 

peito ou nas costas e tosse de aparecimento súbito. 

 

Distúrbios de Humor 

 

 Particularmente a depressão e falta de auto-estima, são frequentes em 

pessoas com LVM. A depressão é um sentimento de tristeza intensa. Ela pode 

ocorrer após uma perda recente ou um outro evento triste. O humor 

persistentemente rebaixado, apresentando-se como tristeza, angústia ou 

sensação de vazio, também pode apresentar diminuição do interesse e prazer 

em actividades que antes sentiam satisfação. Em algum momento durante seu 

processo de reabilitação o indivíduo com LVM vai apresentar alguma destas 

características. Podendo atrapalhar no seu processo de reabilitação.   

 

Úlceras de Pressão 

 

 A perda da sensibilidade impede que o indivíduo receba a informação 

de áreas sob pressão de longa permanência. Quando há essa interrupção da 

circulação sanguínea por tempo prolongado em determinada área do corpo, as 

células morrem e surgem as úlceras, ou seja, quando por qualquer motivo, o 

mecanismo de defesa falha, a pressão contínua leva a um deficit circulatório e 

esta isquemia evolui para necrose, que é a formação de uma úlcera. Elas 

surgem, geralmente, nas áreas onde os ossos são poucos protegidos por 

músculos. É uma das complicações comuns e debilitantes encontradas em 

pessoas com LVM, que podem ser responsáveis por hospitalizações e longos 

períodos de imobilidade. 

 As úlceras por pressão classificam-se por estádios. Estádio 1, a úlcera 

não está formada, a pele intacta, está apenas avermelhada. Estádio 2, a pele 

está avermelhada e inflamada (geralmente com bolhas) e sua destruição 

começa nas camadas mais externas. Estádio 3, a úlcera abre-se para o 

exterior através da pele, deixando expostas as camadas mais profundas. 
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Estádio 4, a úlcera estende-se profundamente através da pele e da gordura até 

ao músculo. Estádio 5, o próprio músculo é destruído. Estádio 6, vê-se o osso 

subjacente, danificado e por vezes infectado. A infecção retarda a cura das 

úlceras superficiais e pode constituir uma ameaça mortal nas úlceras mais 

profundas. 

 A área sobre pressão precisa ser aliviada, através de mudanças de 

decúbitos do indivíduo, para que haja aumento do fluxo sanguíneo na região 

comprimida para evitar as úlceras por pressão. 

 

Hipotensão Ortostática 

 

 Sabe-se que as mudanças posturais em pessoas sem lesão se 

acompanham de alterações na pressão arterial e no tónus vascular, sendo o 

SNA responsável por essas modificações. Essas alterações visam manter as 

condições hemodinâmicas em níveis aceitáveis. Nas pessoas com LVM, 

especialmente cervical e torácica alta, a regulação do SNA está interrompida, 

com a consequente perda no controlo do tónus vasomotor, tanto a nível dos 

vasos periféricos como da circulação visceral abdominal. As mudanças bruscas 

de decúbito horizontal para a posição erecta levam, por resultante, ao quadro 

de hipotensão ortostática. Caracteriza-se por visão turva, vertigem, fraqueza, 

zumbidos, taquicardia, cefaleia e, às vezes, formigamento.  

 

Regulação Térmica 

 

 O correcto controlo da temperatura corporal depende de um complexo 

mecanismo neuroendócrino-vascular. As funções das glândulas sudoríparas 

depende dos estímulos aferente e eferente proveniente do sistema nervoso 

central e periférico que apresentam uma importância fundamental na sua 

regulamentação, entre os quais: a medula, suas raízes e a inervação pré e pós-

ganglionar. A interrupção provocada pela LVM leva a alterações homeotermia 

do tetraplégico ou paraplégico, especialmente com lesões acima do segmento 

medular T6. O grau destas alterações dependerá do tipo, nível e do tempo de 
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lesão. Nos casos de lesões completas, o indivíduo precisa basear-se nas 

referências sensitivas provenientes da região da cabeça e pescoço, para 

auxiliar a determinação das temperaturas ambientais apropriadas. É muito 

importante manter o controlo da temperatura ambiente, já que de sua 

regularidade dependerá à homeotermia do indivíduo com esse tipo de lesão 

(Lianza et al., 2001).  

 Faz-se necessário abrir um espaço para falar sobre outro factor que 

pode influenciar durante o período de reabilitação da pessoa com LVM. São as 

espasticidade ou espasmos musculares. É um distúrbio frequente nas lesões 

congénitas ou adquiridas do Sistema Nervoso Central, afecta o sistema 

músculo-esquelético e limitada a função motora normal, ocorrem quando os 

músculos se contraem e não conseguem mais relaxar. Geralmente acontecem 

como um reflexo incapaz de ser controlado voluntariamente.  

Há um aumento gradual nos seis primeiros meses, atingindo um 

patamar após um ano de lesão. É desencadeada por múltiplos estímulos 

internos e externos, como por exemplo, alteração de posição, estímulos 

cutâneos, temperatura ambiental, roupas apertadas, pedra nos rins ou na 

bexiga, bolo fecais, bloqueio de cateter, infecções do trato urinário, úlceras de 

decúbito e estresse emocional (Winnick, 2004). 

Inicialmente a espasticidade dificulta o posicionamento cómodo do 

indivíduo, prejudica as tarefas de vida diária como alimentação, locomoção, 

transferência e os cuidados de higiene. Quando não tratada causa 

contracturas, rigidez, luxações, dor e deformidades.  

 

2.1.4 – Impacto e Adaptação Psicossocial da Lesão Vértebro-Medular 

 

A pessoa com Lesão Vértebro-Medular sofre um impacto muito grande 

e tem sua vida e seu corpo modificados e invadidos por uma série de 

alterações. 

As lesões e os traumas causados por acidentes e violência geram altos 

custos emocionais e sociais às vítimas e suas famílias. 
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Segundo Pereira (1982). O lesionado vértebro-medular passa por um 

regresso, tornando-se dependente em varias situações: 

 As suas vontades têm que ser satisfeitas por outros; 

 Não tem controlo sobre as suas necessidades, o que produz graves 

dificuldades de reacções e independência; 

 A sua mobilidade está comprometida: 

 As actividades de vida diária, que eram simples, tornam-se agora 

dificultadas: 

 Encontra-se impedido de realizar o trabalho que antes desempenhava, 

e a sua integração no mundo laboral é revestida de grandes 

dificuldades; 

 A instalação de incapacidade em termos sexuais, aspecto que a 

sociedade valoriza de forma notável; 

 Sente alterado seu esquema corporal; uma vez que só pode expressa 

parcialmente a vivencia, como se fosse apenas meia pessoa, 

alterações da sensibilidade, e o facto de permanecer sempre em 

cadeira de rodas, contribuem para essa distorção de imagem corporal; 

 Por vezes a distorção do tipo autista e pensamentos pessimistas, 

impedem a pessoa com LVM tenha uma participação mais activa no 

programa de reabilitação, confiando na evolução a cargo da própria 

natureza; 

 Por fim, a pessoa com LVM receia o momento da alta, teme o fracasso 

de sua integração, retorno a casa, os problemas que vai encontrar na 

família, as dificuldades em enfrentar os amigos e como manter ou 

activar novos centros de interesses.  

Outra situação que influencia a vida do indivíduo com LVM é o factor 

saúde, que engloba uma esfera muita complexa de definições e conceitos, 

partindo da origem da palavra “Salute”, que em latim, significa salvação, 

conservação da vida; estádio cujas funções orgânicas, físicas e mentais se 

encontram em situação desejável. Pensando nas condições das pessoas com 

LVM este aspecto pode encontra-se desfavorável, sendo que tanto a pessoa 

com a sua família necessita adaptarem-se às perdas e mudanças ocorridas  
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As mudanças no auto-conceito e auto-imagem, das pessoas com LVM, 

poderão ter consequências no seu comportamento em relação ao seu próprio 

corpo ou mesmo na interacção estabelecida com outras pessoas. Pois, a auto-

imagem e a imagem corporal têm influência sobre o bem-estar das pessoas. 

Entende-se por auto imagem, a imagem que o indivíduo tem de si próprio 

diante de sua inserção no meio em que vive. A imagem corporal no entanto 

refere-se ao conceito de corpo que o indivíduo tem de si, ou seja, a forma física 

de seu corpo enquanto algo aceitável ou não, segundo seus próprios conceitos 

de beleza (Sawey e Telford, 1971). A pessoa tem um quadro mental de si e 

tem por base as inúmeras experiencias do passado, presente e perspectivas 

no futuro, a pessoa com LVM poderá ter, momentânea ou permanentemente, 

essas perspectivas abaladas. A doença ou as lesões graves interferem de 

forma súbita na auto-imagem; a adaptação às mudanças impostas pelos 

traumas pode afectar a identidade do indivíduo, podendo causar sérios 

problemas de adaptação a sua nova condição de vida.  

De acordo com Berger e Mclnman (1993), um auto-conceito positivo é 

um componente central do bem-estar psicológico e a auto-estima é 

criticamente ligada à qualidade de vida fenomenologicamente experimentada.  

O auto-conceito e a personalidade do indivíduo são influenciados pelas 

experiências durante seu desenvolvimento, portanto a existência de uma 

deficiência pode influenciar positiva ou negativamente na sua formação. 

Segundo Sílvia (1998), o auto-conceito é formado por processos psico-

sociais, ou seja, determinado pela percepção que o indivíduo possui sobre as 

reacções que os outros têm relativamente a si, como também pela sua 

interpretação da realidade. A formação do auto-conceito é interpessoal, por se 

dá a partir de concepções e acções da própria pessoa, influenciados pela 

sociedade. 

A pessoa com LVM sofre impacto tanto em seu estado físico como 

também o seu estado emocional, pois seu papel diante de sua família, amigos 

e da sociedade está afectado e os mesmos terão que aprender a lidar com a 

nova situação. O modo pelo qual a pessoa com LVM enfrenta as limitações 

impostas pela deficiência e se adapta aos diversos papéis sociais tem sido 
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considerado como um dos principais focos da pesquisa psicológica junto a esta 

população (Galvin & Godfrey, 2001; Kennedy, Marsh, Lowe, Grey, Short, & 

Rogers, 2000).  

Pessoas que são acometidas subitamente por uma deficiência podem 

manifestar determinadas reacções, mesmo que em ordem de acontecimentos 

diferentes. Tendo com base Brunner e Suddart (1993), dividiremos essas 

manifestações, também, em três estádios: 

 Primeiro Estádio refere-se à transição do estado de saúde para o 

estado de doença, que pode provocar em algumas pessoas um estado de 

confusão, no qual não consegue perceber a magnitude do acontecimento. 

Nesta fase a pessoa interrompe seu vínculo com o mundo exterior, numa 

tentativa inconsciente de proteger a sua imagem corporal. Esse estádio 

também é conhecido como Fase de Choque.  

 Segundo Estádio, começa a perceber sua situação, porém de forma 

distorcida, por não ter condições de aceitá-la, tentando manter assim sua 

imagem antiga. Esta fuga evita que entre em ansiedade e/ou depressão, porém 

expressa falta de interesse por assuntos actuais e familiares. Comummente, 

nesta fase reage de forma regressiva, aceitando as orientações de forma 

passiva, sem iniciativa. Pode manifestar sentimentos de raiva, frustrações, 

ressentimentos, sensação de desespero, tristeza, negação e depressão. Esse 

estádio também é conhecido com Fase de Negação. 

 Terceiro Estádio é o período em que a pessoa começa a adquirir 

consciência de sua real situação. Nesta fase o lesionado vértebro medular 

começa a experimentar as mudanças de sua primeira imagem. A permanência 

da paralisia, a perda do controlo do esfíncter, o medo de tornar-se uma carga 

para seus familiares e as possíveis implicações nas interacções sociais lhe 

provocam um forte sentimento de desamparo e intensa ansiedade, levando-o a 

um estado de depressão. Esta depressão comummente se traduz mediante 

queixas físicas contínuas, manifestadas especialmente por dor. Outras vezes a 

sensação de desvalorização pessoal é tão forte que podem surgir ideias 

suicidas. Já não pode ocultar-se dentro da fase defensiva de negação, vendo-

se forçado a recompor sua auto-imagem numa forma mais realista. Esse 
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estádio é conhecido também como Fase do Reconhecimento e Fase de 

Adaptação, quando a pessoa já age activamente no processo de reabilitação, é 

realista, coopera para atingir as metas estabelecidas. 

É comum presenciar esses estádios na pessoa com LVM. Tem Início 

quando a pessoa encontra-se no leito e, estende-se até a reabilitação, muitas 

vezes, exigindo acompanhamento constante de psicólogo. O conhecimento 

destas fases e possíveis complicações psicológicas associadas, permite-nos 

auxiliar a pessoa com LVM com maior respaldo, ajudando, assim, a resgatar 

sua condição psicológica e física, e consequentemente, sua integração social. 

Amaral (1995) comenta sobre os mecanismos de defesa do ego, 

descrevendo-os como as estratégias utilizadas pela pessoa para manutenção 

do equilíbrio intrapsíquico, através da eliminação de uma fonte de insegurança, 

perigo, tensão ou ansiedade. Isto significa que os mecanismos defensivos 

estão presentes no ajustamento e desenvolvimento da personalidade e não 

apenas em processos patológicos.  

 Segundo Murta e Guimarães (2001), sentimentos de desamparo e falta 

de controlo sobre a vida são também experiencias descritas por portadores de 

LVM. Craig, Hancock e Chang (1994) investigaram os efeitos da LVM sobre as 

percepções de controlo, auto-estima e estilo de ajustamento de pessoas com 

LVM e de pessoas fisicamente normais em quatro ocasiões durante dois anos. 

Os resultados mostram que o grupo de pessoas com LVM percebia sua vida 

como externamente controlada, apresentava menor auto-estima e mais 

desamparo e desesperança do que o grupo fisicamente normal. Outro foco de 

insatisfação com a vida e facilitador da depressão nestas pessoas são as 

dificuldades de mobilidade. Tate, Forchheimer, Maynard e Dijkers (1994) 

encontraram forte associação entre depressão e dependência física.  

Para os pesquisadores Fuhrer, Rintala, Hart, Clearman e Young 

(1993), ao investigarem o mesmo tema, encontraram um índice maior de 

satisfação de vida relacionada à mobilidade, integração social, ocupação, 

suporte social e saúde auto-avaliada. Os autores concluíram que a satisfação 

de vida é mais relacionada aos papéis sociais do que ao prejuízo físico e 
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inabilidade. Outras variáveis que predizem o ajustamento desta população são 

relativas ao indivíduo e seu ambiente (Murta & Guimarães, 2001). 

Outro factor que tem grande influência no impacto psicológico da 

pessoa com LVM é a percepção que se tem do corpo após a lesão pois, o 

sentimento de identidade começa a surgir com base na identidade corporal, ou 

seja, a noção de identidade pessoal está directamente vinculada ao corpo, já 

que este funciona como um instrumento de projecção do ser no espaço 

sociocultural. O corpo é o local onde o indivíduo se reconhece como ser 

individual, único a partilhar, ao mesmo tempo, significações comuns a todo o 

grupo social. O reconhecimento do indivíduo é dado, muitas vezes, a partir da 

percepção que ele ou as pessoas têm do seu corpo. 

O corpo, ao servir de mediador entre a individualidade e a 

colectividade, está absorvido de símbolos culturalmente partilháveis e comuns. 

Deste modo, deve-se perceber a ligação social que o corpo é capaz de delinear 

em detrimento do relacionamento social sendo, ao mesmo tempo, objecto de 

exposição externa e base do indivíduo e de sua suposta identidade. 

As distintas posições e concepções frente ao corpo atingem e 

influenciam, directa ou indirectamente, as visões sobre o “corpo deficiente”, 

pois, em geral, o deficiente não encontra-se nos padrões, concepções e 

valores das categorias da sociedade, sendo o indivíduo incomum e estranho. 

Todas essas representações estão inseridas na cultura de uma sociedade. 

Para Amaral e Coelho (2002), a existência de um sistema de 

representações que oferece sentido e ordenação ao mundo perceptível é o que 

se chama de cultura, ou seja, é aquilo que assegura a existência de um grupo 

humano como tal. Tudo o que foge à ordenação da cultura, tudo que 

representa anormal, estranho, tudo que é intersticial e ambíguo, tudo que foge 

às regras e de seu controlo é algo que causa medo e inquietação, que se 

converte imediatamente em fonte de perigo. A sociedade estabelece suas 

regras em relação aos indivíduos que não correspondem a suas 

categorizações, pois seus meios e seus valores culturais são concretizados no 

modo pelo qual ela se organiza. 
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Krause e Kjorsvic (1992) conduziram um estudo prospectivo ao longo 

de quatro anos para identificar variáveis preditoras de sobrevivência e 

mortalidade entre pessoas com LVM e constataram que os sobreviventes: - 

eram socialmente activos; - apresentavam baixos níveis de dependências, 

solidão e depressão; e – relatam poucos problemas com acessibilidade, 

recreação, preconceito e estresse emocional. Os autores concluíram que 

variáveis psicológicas são melhores preditoras de sobrevivência do que 

variáveis psicossociais e de estilo de vida para o aumento da longevidade entre 

pessoas com LVM. É evidente que o modo como o indivíduo administra as 

consequências impostas pela lesão é importante para a saúde. 

Como cita Souza (1994, p. 33), “a dependência em relação a terceiros, 

o isolamento social advindo após a lesão e o diagnóstico de irreversibilidade da 

lesão pode levar a um estado de elevada insatisfação face à própria situação”. 

Este estado pode levar muitas pessoas à falta de motivação para a vida social 

e profissional, ao descuido com a própria saúde e segurança, à apatia, 

depressão e demais alterações comportamentais, entre outras consequências. 

Sendo a motivação um factor muito importante, no período de reabilitação e 

durante a vida da pessoa com LVM. 

Guttmann (1977) define motivação como o conjunto de factores que 

promovem ou aumentam a disposição para determinados modos de 

comportamento. Após a lesão, as pessoas com LVM, confrontam-se com 

vários dilemas a serem superados, precisando despertar o motivo inserido em 

seu íntimo para continuar sua rotina depois do trauma. A actividade física é um 

dos factores motivacionais para atingirem esses objectivos. 

Para Samulski (1995) a motivação é caracterizada como um processo 

activo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da interacção de 

factores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). Então cada 

condição interna que induz o comportamento ou pensamento pode ser 

chamado de motivo. Em casos de lesões mais recentes, é o trauma que 

entusiasma ou não o pensamento e direcciona o comportamento da pessoa.  

Outros factores que causam impacto na vida da pessoa com LVM 

estão relacionados ao emprego e às habilitações literárias. Mesmo com a 
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existência de leis, a inclusão de deficientes no mercado de trabalho ainda é um 

desafio. No Brasil, a Lei Federal 8213/91garante obrigatoriedade de reserva de 

vagas para pessoas deficientes, com os seguintes percentuais de acordo com 

o número de empregados, 2% nas empresas que têm de 101 a 200, 3% nas de 

201 a 500, 4% nas de 501 a 1000 e 5% nas que tiverem mais de 1000. Porém 

há alguns agravantes, as pessoas, geralmente, possuem um baixo grau de 

habilitações literárias e não têm qualificação para os empregos oferecidos. 

Observa-se em alguns estudos que a maioria das pessoas com LVM possui o 

ensino fundamental incompleto, o que dificulta sua entrada no mercado de 

trabalho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relata que 

32,9% da população sem habilitações literárias ou com menos de 3 anos de 

estudo é deficiente e apenas 10% das pessoas com deficiência estão entre os 

com mais de 11 anos de estudo. Dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontam, apenas, 0,15% de 

pessoas deficientes entre os universitários do Brasil. 

De acordo com a Lei de Directrizes e Bases (LDB) a educação no 

Brasil está dividida em Educação Básica e Educação Superior (graduação e 

pós-graduação). A Educação Básica abrange: Educação Infantil (creches e pré-

escola); Ensino Fundamental (1º ciclo – alfabetização, 1ª e 2ª série; 2º ciclo – 

3ª e 4ª séries; 3º ciclo – 5ª e 6ª séries; 4º ciclo – 7ª e 8ª séries) e Ensino Médio 

(9ª, 10ª e 11ª séries). Sendo que ainda temos as Modalidades de Ensino 

(Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial e Educação Indígena). 

Quanto a divisão de classes sociais relacionadas a salário mínimo 

(s.m.), segundo o IBGE, no Brasil estão definidas como: Classe A - acima de 

30 s.m; Classe B – de 15 a 30 s.m.; Classe C – de 6 a 15 s.m.; Classe D – de 2 

a 6 s.m.; Classe E – até 2 s.m. A legislação brasileira também garante 1 salário 

mínimo mensal, chamado Benefício da Prestação Continuada (BPC) às 

pessoas com deficiência que tenham renda familiar inferior à ¼ de salário 

mínimo, ou seja, àquelas pessoas que estão na faixa de miséria.  

A presença de uma LVM exercer uma influência significativa, não 

somente na forma como estas pessoas se identificam, mas também na 

maneira como as mesmas se percebem e como vão sobreviver, pois sua vida é 
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completamente alterada, isso vai gerar factores marcantes para sua adaptação 

a um mundo desconhecido.  

A sobrevivência de uma pessoa com LVM não depende somente do 

nível da lesão, mas também da motivação do indivíduo durante seu processo 

de reabilitação e durante sua vida. Como pode-se observar as pessoas com 

LVM podem ter várias alterações; tanto no aspecto clínico como pessoal; que 

podem gerar barreiras de convívio social, originando um rebaixamento da auto-

estima, sentimento de inutilidade e até isolamento. Esses sentimentos 

associado a outros factores, como: deixar de ser (muita das vezes) a pessoa 

responsável pela renda familiar e passar a ser um fardo para a família, a falta 

de emprego e renda, salários baixos, a falta de qualificação para um novo 

trabalho, a falta de apoio para a reabilitação, a imagem corporal alterada, 

sentimento de revolta, tristeza, entre outros, podem alterar a qualidade de vida 

dessas pessoas, pois, de acordo com Dantas, Sawada & Malerbo, (2003), para 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vida é a percepção do 

indivíduo em relação a sua posição na vida, no contexto da cultura e do 

sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objectivos, 

expectativas, padrões e preocupações. Essa definição inclui seis domínios 

principais: saúde física, estado psicológico, níveis de independência, 

relacionamento social, características ambientais e padrão espiritual. Na 

pessoa com LVM todos esses domínios, pelo menos momentaneamente, 

estarão afectados. 

Então, nesse contexto, não apenas a pessoa com LVM, mas também 

sua família precisam ajustar-se a nova situação. Eles precisam ter uma clara 

compreensão da deficiência, e o que isso poderá significar em termos de 

dependência de vida diária. É importante que o indivíduo e sua família tenham 

consciência não apenas de seu potencial de realização no aspecto físico, mas 

também das limitações que poderão ocorrer devido a sua deficiência. Pois isso 

poderá ajudá-lo a desenvolver atitude realista sobre sua condição. 

A actividade física busca descobrir e ampliar o potencial residual 

nessas pessoas mostrando-lhes suas capacidades e dando-lhes motivos 

positivos para redireccionarem suas atitudes e suas razões. Pois as perdas de 
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papéis e responsabilidades, na família e na sociedade, provocam mudanças 

nos hábitos e no estilo de vida do indivíduo e exige que o mesmo atribua novos 

significados à sua existência, adaptando-se às limitações físicas e às novas 

condições ocasionadas pela lesão 

 

2.1.5 – Factores Epidemiológicos 

 

A distribuição das fracturas ao longo da coluna vertebral é homogénea, 

e está relacionada com as diferenças anatómicas e funcionais dos diferentes 

segmentos da coluna vertebral. As fracturas da coluna torácica e lombar são as 

mais frequentes do esqueleto axial e correspondem a cerca de 89% de todas 

as fracturas (Defino, 1999). Na literatura, a incidência de lesão neurológica 

chega a 40% nas fracturas cervicais e 15 a 20% nas facturas torácicas (Koch, 

Graells & Zaninelli, 2007). 

Lianza (2001) afirma que o aumento da LVM, nas últimas décadas, é 

devido principalmente as lesões traumáticas (80%) provocadas por projéctil de 

arma de fogo, acidentes de viação, desporto e quedas. 

Tem-se notado um aumento de incidência das LVM, com 

comprometimento neurológico das fracturas da coluna. A incidência deste tipo 

de lesão apresenta variações nos diferentes países. 

De acordo com Campos, Ribeiro, Listik, Pereira, Sobrinho e Raporpot 

(2008) estima-se que no Brasil ocorram mais de 10.000 novos casos de LVM a 

cada ano. 

Estima-se que na Alemanha ocorram 17 novos casos por milhão de 

habitantes, nos Estados Unidos da América varia entre 32 a 52 novos casos 

por milhão de habitantes (Defino, 1999). 

Nos EUA, entre 1935-1944, houve 22 lesões por milhão de habitante, 

entre 1965-1974, 67 lesões por milhão e no período de 1975-1981, 71 lesões 

por milhão de habitantes (Seklon & Fehlings, 2001). No entanto, segundo os 

mesmos autores, houve uma diminuição de mortalidade de 36 por milhão de 

1965-1974 para 32 por milhão de 1975-1981. 
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Nos EUA, nos anos de 1970 a 1980, permaneceram como principais 

causas de LVM, os acidentes de viação, as quedas e os actos de violência. 

Porém, a violência já estava a aumentar, entre 1973-1978, esse factor era 

responsável por 13% das lesões; no período de 1979-1982, 15,1%; de 1983-

19986, 17,2%; em 1987-1990, 20,8%; e no período de 1991-1994, 30,4%. Esta 

mudança pode ter sido causada tanto pela menor incidência de acidentes de 

viação, quanto pelo aumento da violência, principalmente no meio urbano 

(Waters & Adkins, 1997). 

Mesmo com o aumento da violência, os acidentes de viação ainda são 

as principais causas de LVM, nos EUA, como pode ser observado nos dados 

do National Spinal Cord Injury Statistical Center (2009), onde, desde de 2005, 

as lesões por acidente de viação, são responsáveis por 42,1% dos casos 

notificados pelo Spinal Cord Injury (SCI), seguidas das quedas, actos de 

violência (principalmente ferimento por projéctil de arma de fogo (FAF) e 

actividades desportiva e recreativas. Ainda de acordo com o SCI, estima-se 

que a incidência anual de lesão da medula nos E:U:A. é de aproximadamente 

40 casos por milhão de habitantes ou cerca de 12.000 casos novos a cada ano.  

Algumas pesquisas realizadas em Portugal (Bastos, 1998; Magalhães, 

2005; Andrade & Gonçalves, 2006; Galhordas, 2006) mostram que as 

principais causas de LVM são os acidentes de viação, acidentes de trabalhos, 

quedas e lesões não-traumáticas, com predominância do sexo masculino, 

sendo a faixa etária mais acometida entre 20 a 39 anos. 

No Brasil, a LVM apresenta-se, actualmente, como um grande 

problema de saúde pública, onde se observa um índice elevado de pessoas 

com esse tipo de lesão. Na maioria dos casos as lesões têm origem traumática, 

sendo que as causas externas mais frequentes, segundo os estudos 

pesquisados, são acidentes de viação, quedas e os ferimentos por projéctil de 

arma de fogo.  

A seguir será apresentado, em ordem cronológica, o percentual de 

algumas variáveis sócio demográfica de alguns estudos realizados no Brasil 

com pessoas com LVM.  
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No estudo de Flores, Nascimento, Pereira e Suzuki. (1999), no Hospital 

de Base do Distrito Federal, com 45 indivíduos tendo como causada o 

ferimento por projécteis de arma de fogo. Observa-se que 84,5% é do sexo 

masculino e 15,5% do sexo feminino, com predomínio na faixa etária entre os 

20 e 30 anos e as vértebras mais acometida foram as lombares (58%), seguida 

das torácica (25%) e cervical (17%). Com 66,7% de lesão incompletas e 33,3% 

completas 

 

Em um estudo realizado, por Souza Junior, Neves, Medeiros e 

Jallageas (2003), na região amazónica com 250 indivíduos internados no 

Hospital do Pronto Socorro Municipal de Belém/Pará, observou-se predomínio 

do sexo masculino (89,2%) com maior incidência de faixa etária entre os 20 e 

40 anos, com a maioria dos indivíduos provenientes do interior (61,6%). As 

causas mais comuns foram as quedas (39,6%), violência (24,4%), acidentes de 

viação (8,4%) e mergulho em águas rasas (7,2%). A região mais acometida foi 

a torácica (35,6%). 

 

Outro estudo publicado no mesmo ano que o anterior, porém realizado 

entre os anos de 1999 a 2001 por Gaspar, Ingham, Vianna, Santos, Chamilan e 

Puertas (2003), no Lar São Francisco com 171 indivíduos com LVM, relata que 

a maioria é do sexo masculino (62,6%), com média de idade de 35,4 anos. A 

área da coluna mais atingida foi a torácica (59%), seguida da cervical (23%) e 

da lombar (16%). Destes indivíduos 59,6% tiveram lesão completa e 34,5% 

lesão incompleta. Quanto à etiologia, 62,6% foram de origem traumática, tendo 

como principal causa o ferimento por projécteis de arma de fogo (30,1%), 

seguindo de quedas (17,5%); e 37,4% de origem não-traumática tendo com 

principal causa os tumores (13%). Quanto ao tempo de lesão, foi encontrada 

uma média de 22,4 meses. Foi citado também nesse estudo a úlcera de 

pressão com o principal factor de intercorrência clínica, com 36% dos casos. 

 

Na pesquisa de Cafer, Barros, Lucena, Mahl e Michel (2005), com 10 

indivíduos, o predomínio é do sexo masculino (90%) com apenas 10% do sexo 
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feminino, destes 50% são casados e 50% solteiros. Tendo maior incidência nas 

faixas etárias entre os 23 a 32 anos (40%) e os maiores ou iguais a 50 anos 

(30%). Quanto à habilitação literária verificou-se que a metade apresenta o 

ensino fundamental completo ou incompleto (50%), e o restante o ensino médio 

(40%) ou não possui nenhuma habilitação literária (10%).  

 

Estudo realizado por Sílvia, Oliveira, e Conceição (2005), apresenta 

87,5% do sexo masculino e 12,5% do sexo feminino, em uma amostra de 16 

indivíduos, com a idade variando de 21 a 41 anos, onde a faixa etária mais 

acometida pela lesão foi entre os 21 aos 29 anos (81,3%). O nível da coluna 

mais afectado foi o torácico (75%), seguido do cervical (12,6%). Causados 

principalmente, por ferimento de projécteis de arma de fogo (37,5%) e 

acidentes de viação (37,5%). Quanto ao tempo de lesão, variou entre 1 a 3 

anos, sendo que a maioria tinham entre 1 até 2 anos (62,5%). 

 

No estudo de Vall, Braga e Almeida (2006) com 32 paraplégicos, 

observou-se que 90,6% são do sexo masculino e 9,4% do sexo feminino. As 

faixas etárias mais acometidas foram entre os 20 a 26 anos e os 41 a 47 anos 

com 25% cada. Todas as lesões foram torácicas, sendo a agressão por 

projécteis de arma de fogo (71,9%) e o acidente de viação (12,5%) as causas 

mais comuns. Quanto às habilitações literárias a maioria dos indivíduos têm o 

ensino fundamental (53,1%), seguido do ensino médio (28,1%), ensino superior 

(9,4%) com o mesmo percentual para o grupo sem habilitações literárias.  

 

Mendes e Araújo (2006), em um estudo com 50 indivíduos, citam que 

82% são do sexo masculino e 18% do sexo feminino, a faixa etária mais 

acometida foi entre os 21 a 40 anos com 56% dos casos, as outras faixas 

etárias foram 41 a 60 anos (20%); 0 a 20 anos (18%) e maior de 60 anos (6%). 

Em relação a proveniência, 52% eram da região urbana, 30% eram do interior 

e 18% eram de outros estados. Do total, 88% das lesões foram de origem 

traumática e 12% não-traumática. Destas 58% atingiu a coluna torácica, 32% a 

coluna cervical e 10% a coluna lombar. Nas lesões traumáticas 36% foram 
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causadas por acidente de viação, 32% por ferimento de projécteis de arma de 

fogo, 12% por queda e 8% por mergulho em água rasa. Quanto ao tipo de 

lesão, 60% foram completas e 40% incompletas, em relação ao tempo de lesão 

52% dos indivíduos tinham mais de 2 meses e 48% menos de 2 meses. Os 

autores destacam que a úlcera de pressão (30%) é um dos factores 

intercorrentes mais comum na LVM, tornando-se um retardo no processo de 

reabilitação.  

 

Pesquisa realiza no Hospital Estadual Mário Covas - Santo André, por 

Gonçalves, Rosa, D’Ângelo, Savordelli, Bonin, Squarcino, et al. (2007), com 

100 indivíduos entre os anos de 2003 a 2006, mostra que 83% dos indivíduos 

são do sexo masculino e 17% do sexo feminino. A área da coluna mais 

afectada foi a cervical (50%), seguido da lombar (26%), causadas por quedas 

(49%), acidentes de viação (30%), ferimento por projécteis de arma de fogo 

(18%) e mergulho (3%). 

 

Na pesquisa de Sisção, Pereira, Arnal, Foss e Marino (2007), observa-

se que 78,6% dos indivíduos são do sexo masculino e 21,4% do sexo feminino. 

A faixa etária de maior acometimento está entre os 20 a 35 anos. Do total de 

14 indivíduos 64% são paraplégicos e 36% tetraplégicos. A área mais afectada 

é a cervical (57%), seguida da torácica (35,7%) e lombar (7%), causadas por 

quedas (50%) e acidentes de viação (50%).  

 

De acordo com a pesquisa de Campos et al., (2008), em um total de 

100 indivíduos, a maioria é do sexo masculino (86%), com maior incidência de 

lesão na faixa etária entre os 20 a 40 anos. A área da coluna mais atingida foi a 

toracolombar (64%), seguido da cervical (36%), tendo como principais causas a 

queda (63%) e acidente de viação (25%).  

 

No estudo de Bambi, Guilhem e Lima (2008) realizado no hospital 

Sarah de Brasília com 111 indivíduos, relata que a maioria dos indivíduos são 

do sexo masculino (84%), com a idade variando entre 16 a 59 anos e média de 
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31,3 anos, destes 61,3% são solteiros e 38,7% são casados. Em relação ao 

tipo de lesão 84,7% são completas e 15,3% incompletas causadas, 

principalmente, por acidente de viação (49,6%), ferimento de projécteis de 

arma de fogo (27%) e quedas (15,3%). No que diz respeito ao tempo de lesão 

49,6% têm menos de 1 ano; 35,1% têm entre 1 a 2 anos; 7,2% têm entre 3 a 4 

anos e 8,1% têm mais de 5 anos. Quanto às habilitações literárias a maioria 

têm ensino fundamental (53,2%), seguido do ensino médio (29,7%) e ensino 

superior (17,1%). 

 

Numa pesquisa de análise das internações hospitalares no Sistema 

Único de Saúde (SUS) do Brasil, de 2000 a 2005, realizada por Tuono (2008), 

foi encontrada um total de 104.706 indivíduos com fracturas de coluna, sendo 

que 16.263 tinham algum tipo de comprometimento.  

 No quadro 1 pode-se observar o crescimento das internações por 

traumas e consequentemente o aumento de traumas de coluna no decorrer dos 

anos de estudo. 

 

Quadro 1 – Número de Internações hospitalares no SUS – Brasil por traumas totais, por 

traumas de coluna e por comprometimento de coluna, de 2000 a 2005. Adaptado de Tuono 

(2008). 

 

 

Ano 

Internações por 

traumas 

Internações por traumas 

de coluna 

Comprometimento de 

coluna 

Número % Número % Número % 

2000 512.073 73,8 12.962 2,5 1.961 15,1 

2001 514.245 73,8 12.156 2,4 2.095 17,2 

2002 544.411 76,8 17.650 3,2 2.768 15,7 

2003 568.993 77,5 19.537 3,4 2.960 15,2 

2004 595.851 78,8 20.717 3,5 2.987 14,4 

2005 620.815 78,7 21.684 3,5 3.492 16,1 

 

Segundo a autora, o comprometimento da medula, nas fracturas de 

coluna, ocorreu em cerca de 16% do total de internações por traumas de 
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coluna, quando analisados de acordo com o nível da lesão, o nível cervical é o 

mais afectado, em todos os anos. A autora, encontrou os seguintes resultados 

por segmentos da coluna, a observar no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Comprometimento da medula, segundo o nível da lesão (Número e %), Brasil 2000 

a 2005 (Tuono, 2008, p.72). 

 

Ano Cervical Torácica Lombo-Sacral Nível NE Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2000 492 25,1 165 8,4 1.069 54,5 235 12,0 1.961 100,00 

2001 535 25,5 175 8,4 1.163 55,5 222 10,6 2.095 100,00 

2002 1.286 46,5 229 8,3 958 34,6 295 10,7 2.768 100,00 

2003 1.321 44,6 228 7,7 755 25,5 656 22,2 2.960 100,00 

2004 1.235 41,3 187 6,3 804 26,9 761 25,5 2.987 100,00 

2005 1.600 45,8 165 4,7 854 24,5 873 25,0 3.492 100.00 

NE – Não Especificado. 
Nº - Número.  

 

 No quadro 1, observa-se um aumento dos traumas na coluna no 

decorrer dos anos de 2000 a 2005 e, consequentemente, maior número de 

comprometimento da coluna. 

 No quadro 2, observa-se que a o nível da coluna mais acometido é o 

cervical, com aumento no decorrer dos anos citados. Ocorrendo o inverso com 

o nível lombo-sacral que nos dois primeiros anos teve maior incidência de 

comprometimento e foi diminuindo nos anos seguintes. 

Analisando apenas o ano de 2005, as hospitalizações por fractura 

vértebro medular, de modo geral, são na maioria do sexo masculino (69,6%), 

com maior incidência de trauma na faixa etária entre 20 a 29 anos (22,7%), 

seguida de 30 a 39 anos (18,2%). O nível da coluna mais acometido foi o 

cervical (45,8%), tendo como principais causas a queda (42,6%), seguida de 

acidentes de viação (22,7%). A autora apresenta, também, a taxa de 

internação hospitalar SUS de 10,1 por trauma de coluna no estado do 

Amazonas por cem mil habitantes. 
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 As estatísticas no Brasil sobre LVM ainda são poucas, e referem-se, 

especialmente, aos hospitais universitários.  

Outro factor alarmante, na LVM, é o custo alto causado pelas pessoas 

com esse tipo de lesão. Estima-se que o custo do tratamento de uma pessoa 

tetraplégica (C1-C4) nos E.U.A., seja de US$ 801.161, no primeiro ano. 

(National Spinal Cord Injury Statistical Center, 2009). 

 Tuono (2005) mostra em seu estudo que o gasto total do SUS com 

atendimento hospitalar para o ano de 2005 foi de R$ 28.597.922,28, que 

representou 4,9% do total gasto com as internações decorrentes dos 21.684 

indivíduos internados com traumas de coluna.  Com um custo por dia de 

cerca de R$143,82, valor a variar, de acordo com o nível de comprometimento 

da coluna e do comprometimento da medula. Com um gasto médio de R$ 

1.318,85 ao ano, também com variações segundo o segmento da coluna e ao 

facto da medula ter ou não comprometimento, com pode-se observar no 

quadro abaixo.  

 

Quadro 3 – Custo dia e gasto médio (em Reais) das internações hospitalares SUS - Brasil por 

traumas de coluna e comprometimento segundo nível da lesão, em 2005 (Tuono, 2008, p.80). 

 

 

Nível da 

Lesão 

Custo dia Gasto Médio 

Trauma de 

Coluna 

Comprometimento 

da Medula 

Trauma de 

Coluna 

Comprometimento 

da Medula 

Cervical 159,48 167,62  1.649,77 1.058,02 

Torácica 145,46 102,31 1.250,01 1.091,89 

Lombo-sacral 136,39 93,19 1.147,74 932,92 

NE 127,08 313,90 1.524,09 1.939,18 

Total 143,82 158,27 1.318,85 1.523,12 

 

No quadro 3, observa-se que o maior gasto diário é nos traumas com 

comprometimento da coluna cervical e os não especificados. Quando analisado 

o gasto médio nota-se um maior gasto nos traumas com comprometimento não 

especificados e nos traumas sem comprometimento da coluna cervical. 
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 Dos estudos citados, podemos observar uma predominância do sexo 

masculino, adultos jovens, sendo a faixa etária de maior acometimento entre os 

20 e 40 anos. A área da coluna mais afectada, nos estudos citados, foi a 

torácica que teve como principais causas as quedas, os acidentes de viação e 

o ferimento por projécteis de arma de fogo. Também se pode constatar em 

alguns estudos que a maioria dos indivíduos com LVM possui apenas o ensino 

fundamental. Assim como alguns estudos apresentaram a úlcera de pressão 

com sendo um dos factores de intercorrência clínica. 

 

A importância em realizar pesquisas epidemiológicas e demonstrar 

dados sóciodemográficos sobre indivíduos com LVM, é de suma importância, 

através deles podemos conhecer as características dessa população e os 

factores envolventes nos traumas e suas consequências. Com isso podemos 

direccionar estudo específicos e procedimentos adequados para os indivíduos 

acometidos por esta lesão, visando uma prevenção e/ou readaptação melhor a 

sua nova condição de vida.  

 

2.2 – Actividade Física 

 

2.2.1 – Aspectos Históricos 

 

A actividade física sempre esteve presente na rotina da humanidade 

sempre, porém com propostas diferenciadas, dependendo do estilo da época. 

Como sabemos durante o período que se convencionou pré-histórico o homem 

dependia de sua força, velocidade e resistência para sua sobrevivência. Suas 

constantes migrações em busca de moradia fazia com que realizasse longas 

caminhadas ao longo das quais lutava, corria, saltava. Era um ser 

extremamente activo fisicamente.  

Mas tarde, na antiga Grécia, a actividade física era desenvolvida na 

forma de ginástica que significava “a arte do corpo nu”. Estas actividades eram 

desenvolvidas com fins bélicos, ou para se tornarem gladiadores. 
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Já no início do século XIX, na Europa surge a actividade física escolar 

na forma de jogos, danças e ginástica. A partir deste século, surgem diversos 

métodos de exercícios físicos propostos por diferentes autores.  

No Brasil, os programas de actividade física tiveram seu início apoiado 

em bases médicas, procurando formar o indivíduo saudável com uma boa 

postura e aparência física. Posteriormente, com a implantação do Estado Novo, 

na década de 1930, surge a tendência militar nos programas de actividade 

física escolar. No final da década de 1940, inspirada no discurso liberal da 

Escola-Nova a educação física iniciou o seu ingresso na área pedagógica. Mais 

tarde, a partir de 1970, influenciado pelo sucesso de algumas equipes 

desportivas no exterior, surge a tendência desportiva na educação física, em 

que o pressuposto básico era formar equipes desportivas competitivas 

(Pitanga, 2002).   

Actualmente a actividade física pode ser entendida como qualquer 

movimento corporal, produzido pela musculatura esquelética, que resulta em 

gasto energético (Caspersen, Powell & Christenson, 1985), tendo componentes 

e determinantes de ordem social, cultural e comportamental. 

Todas as partes do corpo se tornarão sadias, bem desenvolvidas e 

com envelhecimento lento se exercitadas; no entanto, se não forem 

exercitadas, tais partes se tornarão susceptíveis a doenças, deficientes no 

crescimento e envelhecerão precocemente (Hipócrates). Podemos observar 

que a relação entre a actividade física e a humanidade em sua rotina diária, 

parece ter diminuído gradativamente ao longo de nosso progresso, sendo 

necessário grandes esforços para provar o quanto a actividade física é 

importante e quanto tem contribuindo na vida das pessoas, principalmente 

pessoas com deficiência. 

A Actividade Física com objectivos terapêutica tem sido utilizada há 

vários séculos pelos chineses. A prática desportiva por pessoas com 

deficiência está evidenciada desde a Grécia antiga (Lagerstrom, 1987). Porém, 

apenas no início do século XX, foi organizado o desporto para pessoas com 

deficiência, como evento isolado. Só efectivando-se a partir da segunda grande 

guerra, através de duas linhas de trabalho distintas: uma com enfoque médico, 
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representada pelo Dr. Ludwig Guttmman, na Inglaterra; outra com enfoque 

desportivo, desenvolvida nos EUA pelo Dr. Benjamin Linpton (Tubino, Garrido 

& Tubino, 2007). Sendo um grande passo para o desporto adaptado que pode 

ser usado com aliado no processo de reabilitação de pessoas com deficiência. 

Um factor muito importante para o desenvolvimento do desporto para 

pessoas com deficiência foi a promulgação da Carta Internacional de Educação 

Física e Desporto, da Unesco de 1978, que estabelece o direito de todos às 

práticas desportivas (Tubino et al., 2007). Pois vários estudos na área de 

actividade física adaptada tiveram início advindo das discussões sobre a 

participação de pessoas deficientes nas práticas físicas e desportivas. Anterior 

a isso, em 1973, houve a fundação da International Federation of Adapted 

Physical Activity (IFAPA), em Quebec, que foi outro aspecto importante para o 

desenvolvimento da área, pois muitos eventos científicos passaram a ser 

promovidos. Dando grande incentivo a Ciência aplicada às Actividades Físicas 

Adaptadas, que pode ser entendida como uma área interdisciplinar que acolhe 

especialistas de áreas e subáreas específicas como a educação física, à 

recreação, à dança, o desporto, a aptidão física e a reabilitação para indivíduos 

com deficiência. Para o International Council of Sport Science and Physical 

Education (ICSSPE), a Ciência de Actividade Física Adaptada, trata de 

informações e pesquisas proveniente do desporto e das disciplinas 

consideradas nas ciências do desporto (Biomecânica Aplicada ao Desporto, 

Pedagogia do desporto, Psicologia do Desporto, Sociologia do Desporto, etc.), 

assim como as áreas de outras ciências (medicina, Psicologia, Reabilitação e 

etc.), quando estas se relacionarem com a actividade física e a práticas 

desportivas de pessoas deficientes (Tubino et al., 2007). 

Antigamente o processo de reabilitação para as pessoas com 

deficiência física era utilizado como meio de sobrevivência durante sua 

permanência nos hospitais. Porém, com o aumento da perspectiva de vida 

destas pessoas essa visão mudou, a objectivar uma vida mais autónoma. E a 

actividade física e o desporto vêm contribuindo muito com esse processo.  

Freitas e Cidade, 2000 citam que os objectivos do desporto para 

paraplégicos e tetraplégicos é promover a educação para a saúde, educar o 



 

 47 

indivíduo para a vida em sociedade e para o tempo livre, oferecer vivencias de 

êxito, aumentar a tolerância à frustração, promover o contacto social e tornar 

os indivíduos mais independentes. Além de melhorar a auto-imagem e a auto-

estima, desenvolver o potencial residual, melhorar a condição orgânica 

funcional e aprimorar as qualidades físicas. Pois, apesar de as paraplegias e 

tetraplegias serem, algumas vezes, irreversíveis, isto não impede a pratica 

desportiva.  

No decorrer dos tempos o processo da assistência e de capacitação da 

pessoa com LVM representa uma vida mais independente, saudável e activa, 

do qual a actividade física, através de seus vários ramos, também, pode ser um 

mediador para alcançar esses objectivos. A prática de actividade física e 

modalidades desportivas, bem como a dosagem das cargas, busca 

desenvolver as funções e qualidades residuais e podem ajudar no 

desenvolvimento dos aspectos físicos e psicossociais do indivíduo. Pois no 

início, os indivíduos com LVM são totalmente dependentes de terceiros, a 

necessitarem de cuidados específicos e treino para se tornarem independentes 

novamente, de acordo com suas possibilidades.  

 

2.2.2 – Actividade Física e Lesão Vértebro-Medular 

 

No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem assumindo grande 

interesse. As pesquisas mostram que a população actual gasta menos calorias 

por dia, do que gastava há 100 anos atrás. O estilo de vida actual pode ser 

responsável pelo aumento do risco de morte por infarto e derrame cerebral. 

Sendo que as pessoas mais sujeitas ao sedentarismo são, as mulheres, os 

idosos, as pessoas com nível sócio-económico mais baixo e as pessoas 

deficientes. 

A prática regular de exercícios físicos cerca-se de benefícios que se 

manifestam sob vários aspectos do organismo. Do ponto de vista músculo-

esquelético, auxilia na melhora da força e do tonos muscular e da flexibilidade, 

fortalecimento dos ossos e das articulações. Em relação à saúde física, 

observa-se perda de peso e do percentual de gordura corporal, redução da 
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pressão arterial em repouso, melhora a diabetes, diminuição do colesterol total 

e aumento do HDL (colesterol bom). Já no campo da saúde mental, a prática 

de actividade física ajuda na regulação das substâncias relacionadas ao 

sistema nervoso, melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, ajuda no 

tratamento da depressão, pois há uma redução da ansiedade e do estresse.  

Em relação as pessoas com LVM. O nível e o grau de lesão 

determinam diversas modificações no organismo, dentre as quais, significante 

alteração da capacidade cardiorespiratória e alterações no sistema nervoso 

simpático (Greve, et al., 2001). 

Os benefícios fisiológicos da actividade física regular para pessoas 

com deficiências são considerados similares aos publicados pelo The American 

College of Sports Medicine para a população geral. Melhoram a função 

cardiovascular, morbidade e autonomia, reduz os factores de risco em doenças 

arteriais coronárias, assim como diminui a mortalidade (Miller, 2005). Isso inclui 

também as pessoas com LVM, como pode-se constatar em alguns estudos. 

 No trabalho de Soler (2005), o desporto serve para aumentar o 

sentimento de autonomia. Os jogos servem para explorar o mundo que o 

rodeia, reforça a convivência em grupo. O desporto tem um papel fundamental 

na reabilitação, como complementar e ampliar as alternativas, estimular e 

desenvolver os aspectos físicos, psicológicos e sociais e favorece a 

independência das pessoas (Lépore, 1999). 

 De acordo com Souza (1994). A prática desportiva em situação de 

hospitalização, complementa o trabalho médico e fisioterapêutico, reduz o 

tempo de hospitalização, aumenta a independência e a capacidade de 

iniciativa, contribui para a educação e a adopção de condutas comportamentais 

que assegurem a continuidade do processo dedicado à saúde física, mental e 

de bem-estar social. A actividade física pode também exercer efeitos no 

convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto familiar. 

Além disso, pode auxiliar na manutenção da abstinência de drogas e na 

recuperação da auto-estima. 

 Segundo Ferreira (1993, p. 43), as vantagens da prática desportiva para o 

processo de reabilitação das pessoas com deficiência de uma forma geral são: 
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 “Melhorar os padrões normais do movimento; 

 Desenvolver autonomia motora; 

 Proporcionar alegria ao movimento; 

 Ser uma situação de sucesso para si próprio e perante os 

companheiros; 

 Proporcionar o desejo normal e saudável de progredir, de fazer novas 

conquistas, descobrindo potencialidades e limitações. Logo um melhor 

conhecimento e aceitação de si próprio, que juntamente com a vivência 

de situações de sucesso, contribuem para um aumento de confiança, 

de autodomínio e de capacidade de iniciativa; 

 Favorecer a aceitação dos valores dos outros, contribuindo para o 

desenvolvimento da socialização; 

 Favorecer a imagem corporal, contribuindo para a aceitação do corpo e 

consequentemente relação corporal e efectiva com os outros; 

 Estimular e desenvolver a comunicação”. 

Para Schüler (1988), o desporto terapêutico, além de utilizar o 

movimento como meio de terapia funcional, tem contido objectivos 

psicopedagógicos, no sentido de se obterem efeitos de longo prazo. Ele 

salienta que o desporto terapêutico contribui significativamente para o ajuste do 

comportamento do indivíduo, elevando sua motivação e integrando-o 

socialmente através da dinâmica de grupos. O autor vê o desporto como um 

meio de reabilitação contínua, que se orienta para a melhora do indivíduo como 

um todo e não apenas para a melhora de uma função específica. Como citar 

Souza (1994, p. 34) “quando se fala em efeitos de actividade desportiva e 

motoras de um modo geral, deve-se considerar determinadas funções 

psíquicas, como: Percepção espaço-temporal, atenção, concentração, 

capacidade de iniciativa, força de vontade, motivação, auto-imagem, 

capacidade de interacção social, responsabilidade com a própria segurança e 

auto-estima”. 
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Programas de reabilitação são criados para prevenir complicações, 

compensar a perda de capacidade anatómica ou fisiológica e optimizar a 

função residual. Apropriadamente o exercício é uma das estratégias usadas 

com frequência para atingir tais objectivos (Frontera, Dawson & Slovik, 2001). 

Contudo, os programas de reabilitação têm que ir além desses objectivos. Têm 

que abordarem diferentes aspectos da vida da pessoa considerando suas 

diversas funções; a estimular tanto as funções físicas como as funções 

psíquicas e sociais, a orientar o indivíduo a uma educação para a saúde e para 

a vida em sociedade de maneira positiva nas razões e no papel que essas 

pessoas representam. 

No estudo de Battistella, Greve e Santomauro, (1990), a actividade 

física é um recurso impar dentro de um programa de reabilitação de deficientes 

físicos, particularmente aqueles com LVM. Permite ao indivíduo a utilização de 

suas capacidades e aprendizagem de suas habilidades, melhorando seu 

desempenho em função de seu potencial de reabilitação. Também diminui 

sensivelmente o número de complicações clínicas associadas à LVM neste 

grupo de indivíduos (Souza, 1994). 

 De acordo com Frontera, et al. (2001), o exercício regular pela 

actividade voluntaria dos músculos afectados pode aumentar a força e a 

resistência de pessoas com LVM e diminuir o índice de desmineralização 

óssea. Contudo, a intensidade dos exercícios pode ser limitada, dependendo 

do comprometimento da lesão, pois, a redução da eficiência cardíaca destas 

pessoas apresentam uma redução no retorno venoso. Que segundo os autores 

supracitados, os indivíduos com LVM apresentam, em média, 25% a menos 

débito cardíaco do que os indivíduos aptos em repouso e 68% a menos de 

débito cardíaco do que os aptos em exercícios. Esse factor pode limitar a 

intensidade do exercício, pois com o débito cardíaco reduzido a quantidade de 

oxigénio disponível para a musculatura activa também é diminuído. 

 Ao realizar um estudo comparativo entre pessoas com LVM completa e 

incompleta, Buchholz, McGillivrav e Pencharz (2003) verificaram que os níveis 

de actividade física entre essas pessoas são baixo, indicando que as mesmas 
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precisam se engajar num programa de actividades físicas estruturado para 

melhorar seus desempenhos em suas actividades de vida diária. 

 Na pesquisa de Dallmeijer, Van der Woude, Hollander e Angenot 

(1999), onde investigaram as mudanças da capacidade física e a performance 

nas actividades de vida diária após LVM, salientaram a importância da 

actividade física durante o processo de reabilitação uma vez que esta 

participação proporcionou melhora nos índices avaliados. 

 Num estudo realizado por Stotts (1986), foi evidenciado benefícios da 

actividade física em indivíduos com LVM. O autor observou uma melhora da 

força muscular, diminuição das reacções psicológicas negativas como a 

depressão, inactividade mental e isolamento social; melhora da independência 

nas actividades de vida diária; facilitação para integração social; diminuição de 

complicações como infecções do trato urinário, úlceras de pressão e 

hospitalizações. 

Sampaio, Palma, Nascimento, Saito, Lourenço e Battistella (2001) 

relatam que o processo terapêutico convencional passou a ser contemplado 

com actividades físicas, no tratamento de pessoas com LVM, sendo observado 

um aumento considerável da força, potência aeróbia, coordenação, função 

cardiopulmonar, equilíbrio e flexibilidade.  

 Estudo de Bauman e Spungen (1994), revela que a falta de movimento 

e uma prolongada inactividade em pessoas com LVM favorecem a redução do 

nível de intolerância à glicose, sendo minimizado com curtos períodos de 

actividade física. A actividade física moderada reduz a secreção de insulina em 

seu estado basal. O estudo revelou que a vida sedentária aumenta os riscos de 

desenvolver diabetes mellitus e envelhecimento precoce nessa população. 

 Heath e Fentem (1997) destacam evidências apontadas por diversos 

estudos nas quais a actividade física regular está associada a aumento no 

status funcional e na qualidade de vida de pessoas com deficiência. Os autores 

salientam que a pratica de actividade regular previne doenças, promove a 

saúde e mantém a independência funcional.   

 Manns e Chad (1999) estudaram a relação entre actividade física e 

paraplegia, concluindo que a actividade física tem um importante papel no 
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aumento da independência, mobilidade e ocupação. Nesta mesma linha de 

pesquisa, Jacobs e Nash (2001 e 2004) observaram após revisão bibliográfica 

os benefícios que a pratica de actividades físicas pode proporcionar as 

pessoas com LVM. 

 Gotshalk, Berger e Kraemer (2004) investigaram o nível de capacidade 

cardiovascular obtido pela comparação de dois tipos de treino de resistência 

em circuito contínuo com indivíduos com LVM, concluíram que os dois modelos 

de actividade aumentam significativamente a capacidade cardiovascular dos 

participantes.  

 Silva, et al. (2005) citam alguns benefícios relatados na literatura sobre 

o treino de atletas com LVM, entre eles estão:  

 a melhora no consumo de oxigénio – VO2 máx., ganho de capacidade 

aeróbica e redução do risco de infecções respiratórias (Bhambhabi, 

2002); 

 redução do risco de doenças cardiorespiratórias (Hoffman, 1986; Slater 

& Meade, 2004); 

 diminuição da incidência de complicações médicas – infecções urinárias, 

úlceras de pressão e infecções renais e redução de hospitalizações 

(Stotts, 1986; Slater & Meade, 2004); 

 aumento da expectativa de vida (Krause & Kjorsvig, 1992); 

 aumento nos níveis de integração comunitária (Hanson, Nabavi & Yuen, 

2001); 

 auxilio ao lidar com a deficiência, a favorecer a independência 

(Tasiemmki, Bergstrom, Savic & Gardner, 2000);  

 melhora na auto-imagem, auto-estima e satisfação com a vida (Schutz, 

1994)  

 diminuição na probabilidade de distúrbios psicológicos (Hoffman, 1986). 

 

Segundo Levins, Redenbach e Dyck (2004), ao pesquisarem sobre os 

motivos individual e social que podem influenciar no interesse de pessoas com 

LVM em participar de actividades físicas; dois principais temas foram 
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salientados pelos autores como: perda da identidade e baixa auto-estima no 

quesito individual e preconceito e barreiras arquitectónicas no social. 

 Portanto a reabilitação da pessoa com LVM é um meio de reinserção 

na vida social, sendo fundamental que tenha um treino adequado, para as 

actividades de vida diária (AVD’s), a visar seu ajustamento a nova condição. 

Pois, segundo Lianza (2001), o domínio de todas as funções, mesmo que elas 

não respondam ao controlo voluntário, o que é uma condição básica para 

iniciar o desenvolvimento da sua capacidade dentro da sociedade e, para tanto, 

o processo de reabilitação é fundamental. 

 Segundo Leal Júnior, Borges, Almeida, Aguiar, Vieira, Dantas, et al. 

(2003), independente dos estudos realizados em indivíduos saudáveis ou 

acometidos por patologias, percebe que há um consenso na literatura de que 

os exercícios físicos relacionam-se a um estilo de vida saudável e a um 

aumento da expectativa de vida, e cada vez mais, aumentam os indícios de 

seus benefícios na saúde. 

 Para Slater e Meade (2004), as pessoas com LVM que têm uma 

actividade física regular vêem benefícios não apenas em sua saúde física e 

emocional, mas também percebem ganhos em sua funcionalidade geral. 

Porém, faz-se necessário ter o conhecimento sobre as consequências 

funcionais das LVM e sobre suas implicações na prática desportiva, tal 

conhecimento torna-se imprescindível diante às alterações de ordem 

neurológica e neurovegetativas, que são passíveis de representar situações de 

risco, nas quais os praticantes ficariam expostos a fracturas ou mesmo a sérias 

sobrecargas cardiovasculares.  

 Como cita Silva (1999, p.75), “a prática da actividade física como 

elemento essencial à melhoria da qualidade de vida em populações clínicas é 

digna de um olhar mais atento de todos os profissionais que se preocupam e 

lidam diariamente com a saúde das pessoas.” 

 A prática de actividade física, seja através do desporto ou de programa 

específico de treino, para tetraplégicos e paraplégicos, procura ressaltar os 

potenciais residuais, muitas vezes adormecidos, e contribuir positivamente para 

uma alteração ou para uma obtenção dos objectivos de vida dessas pessoas a 
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torná-los mais independentes, mais confiantes nas suas capacidades e 

possibilidades e participativos, tanto na sua família como em sua comunidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJECTIVOS, HIPÓTESES E VARIÁVEIS 
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3. OBJECTIVOS, HIPÓTESES E VARIÁVEIS 

 

 

Objectivo Geral 

 

 Descrever o contributo da Actividade Física, através do Programa de 

Actividade Motora para Deficientes (PROAMDE), no processo de 

reabilitação de indivíduos com Lesão Vértebro-Medular.  

 

 

Objectivos Específicos 

 

 Descrever o perfil epidemiológico das pessoas com Lesão Vértebro-

Medular atendidas pelo PROAMDE, segundo as variáveis: sexo, idade, 

proveniência, estado civil, habilitações literárias, distribuição de renda, 

causa, nível da lesão, tipo de lesão e tempo da lesão. 

 

 Verificar quais os benefícios de um programa de intervenção 

(PROAMDE) no processo de reabilitação de pessoas com Lesão 

Vértebro-Medular, nos itens de cuidados pessoais, cuidados com a 

aparência, posição e manejo em cadeira de rodas, transferência e 

mobilidade no colchão.  

 

 

Hipóteses 

 

H1 – Os indivíduos com Lesão Vértebro-Medular apresentam melhorias 

significativas, nos itens “cuidados pessoais”, “cuidados com a aparência”, 

“posição e manejo em cadeira de rodas”, “transferência e mobilidade” e 

“mobilidade no colchão”, após a intervenção do programa de Actividade Motora 

para Deficientes. 
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H2 – Existe diferenças estatisticamente significativas entre o grupo feminino e 

masculino, nos itens “cuidados pessoais”, “cuidados com a aparência”, 

“posição e manejo em cadeira de rodas”, “transferência e mobilidade” e 

mobilidade no colchão”, nos dois momentos da avaliação. 

 

H3 – Após a intervenção do PROAMDE, o grupo de indivíduos paraplégicos e o 

grupo tetraplégicos, apresentam melhoria no desenvolvimento das actividades 

avaliadas e estas apresentam diferenças significativas entre esses grupos. 

 

H4 – Os indivíduos com Lesão Vértebro-Medular completa e incompleta, após 

a intervenção, apresentam diferenças significativas em relação ao desempenho 

das actividades, em todos os itens da avaliação. 

 

H5 – Existe diferenças significativas entre os grupos de indivíduos como Lesão 

Vértebro-Medular, em relação ao tempo de lesão, sendo, quanto maior tempo 

de lesão melhor o desempenho nas actividades da avaliação, em ambos os 

momentos. 

 

 

Variáveis 

 

Variáveis Independentes 

 Sexo; 

 Idade; 

 Proveniência; 

 Causa da lesão; 

 Nível de lesão; 

 Tipo da lesão; 

 Tempo de lesão. 

 

Variáveis Dependentes 

 Actividades Motoras no PROAMDE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de um estudo exploratório 

longitudinal, num Projecto de Extensão da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), na cidade de Manaus, Brasil, com pessoas com diagnóstico médico 

de lesão vértebro-medular, atendidas no Hospital Universitário Getúlio Vargas 

(HUGV) pelo Programa de Actividade Motora para Deficientes.  

 

 

4.1 – Amostra 

A amostra deste estudo foi constituída por 52 indivíduos com Lesão 

Vértebro-Medular que participaram na 2ª Etapa do PROAMDE, no HUGV, de 

Novembro/2003 a Dezembro/2007. Não fizeram parte do estudo indivíduos que 

não foram diagnosticados com LVM, bem como aqueles que não concluíram a 

2ª Etapa do Projecto. 

 

Do total da amostra, 6 indivíduos são do sexo feminino e 46 do sexo 

masculino. A idade varia entre os 16 e os 63 anos (30,4±10,8), como podemos 

observar no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Distribuição da amostra por sexo e escalões etários. Média, desvio padrão, valor 

mínimo e máximo. 

 

 Variáveis  SEXO ESCALÕES ETÁRIOS (ANOS) 

Feminino Masculino 16 – 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 ≥ 50 

N 06 46 06 23 15 05 03 

x ± dp 38,8±12,4 29,3±10,3 16,8±0,9 24±2,6 35,6±2,4 44±3,8 58±5,5 

Mínimo 20 16 16 20 30 40 52 

Máximo 59 63 18 29 39 48 63 

 

Quanto ao tipo de lesão (quadro 5), verificamos que 38 são 

paraplégicos e 14 tetraplégicos, dos quais 31 apresentam lesão completa e 21 

incompleta (quadro 6). 
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Quadro 5 – Distribuição da amostra por sexo e tipo de lesão. Média, desvio padrão, valor 

mínimo e máximo. 

 

 

Variáveis 

TIPO DE LESÃO 

Paraplegia Tetraplegia 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

n 04 34 02 12 

x ± dp (anos) 40 ± 15,9 29,3 ± 10,5 36,5 ± 0,7 29,2 ± 9,9 

Mínimo 20 16 36 17 

Máximo 59 63 37 52 

 

 

Quadro 6 - Distribuição da amostra por tipo lesão, completo e incompleto. Média, desvio 

padrão, valor mínimo e máximo. 

 

Variáveis TIPO DE LESÃO 

Completa Incompleta 

n 31 21 

x ± dp (anos) 30,4 ± 11,5 30,1 ± 10,5 

Mínimo 16 16 

Máximo 63 52 

 

 

4.2 – Procedimentos Metodológicos  

Foram analisadas as fichas de avaliação de 14 turmas da 2ª Etapa do 

PROAMDE/PAPS (Programa de Preparação para Alta de Sequelados e seus 

familiares), num total de 64 alunos. Destes, 08 não completaram o programa 

proposto, 02 repetiram novamente o programa, 01 não tinha diagnóstico de 

LVM e 01 ainda estava a realizar actividades no projecto. Assim, ficamos com 

um total de 52 indivíduos.  

Os dados sócio demográficos foram colectados por meio de uma ficha 

criada com essa finalidade, obtida através das fichas de admissão da 1ª e da 2ª 

Etapa do PROAMDE/PAPS (anexo 1). 
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4.2.1 – Instrumento 

 Para a realização desse estudo foi utilizado os seguintes instrumentos: 

 Ficha construída para colecta dos dados sócio-demográficos (anexo 1); 

  Ficha de avaliação funcional (anexo 2) construída pelo projecto, não 

validada, adaptada do livro “Spinal Cord Injury – Functional 

Rehabilitation” (Somers, 1992). A ficha é constituída por 13 itens (todos 

com subitens), porém, iremos usar apenas 5 itens, por achar que estes 

podem avaliar a parte funcional, tanto do aluno paraplégico como o 

tetraplégico. O item posição e manejo em cadeira de rodas, foi criado a 

partir da junção de dois itens (posição na cadeira de rodas e tocando a 

cadeira de rodas) e os itens cuidados pessoais e cuidados com a 

aparência, seleccionamos apenas alguns dos subitens. 

 

 Os itens que estamos a usar são: 

 

Cuidados Pessoais (6 subitens – come com colher, come com garfo, corta 

alimentos, usa caneca, usa copo e serve-se sozinho), 

 

Cuidados com a Aparência (7 subitens – escovar os dentes, pentear cabelos, 

banho, vestir parte superior do corpo, vestir parte inferior do corpo, trocar 

sonda e higiene após evacuação), 

 

Posição e Manejo na cadeira de rodas – CR (12 subitens – Posição erecta 

do tronco sem amarras, inclinar o tronco para frente com apoio do braço, 

levantar glúteos com apoio do descanso da CR, mover glúteos com auxilio dos 

braços, segurar o aro propulsor atrás do eixo da cadeira de rodas, locomover 

para frente inclinando o tronco para frente a iniciar o movimento atrás, 

locomover para trás com o tronco para atrás a iniciar o movimento à frente, 

empinar CR, subir uma rampa, descer uma rampa a empinar a CR, subir 

degrau de 5cm e descer degrau de 5cm). Neste item juntamos 4 dos subitens 

de Posição em CR com 8 subitens de Tocando a CR, por achar que eles estão 

relacionados. 
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Mobilidade e Transferência (10 subitens – mover os membros inferiores para 

fora da CR com ajuda dos braços, mover os membros inferiores para dentro da 

CR com ajuda dos braços, transferir da CR para cama, cama para CR, CR para 

o chão, chão para CR, CR para o vaso sanitário, vaso sanitário para CR, CR 

para o carro, carro para CR), e 

 

Mobilidade no colchão (8 subitens – sentado para deitado dorsal, deitado 

dorsal para ventral, deitado ventral para 6 apoios, de 6 apoios para sentado, 

sentado para 6 apoios, de 6 apoios para deitado ventral, deitado ventral para 

dorsal e deitado dorsal para sentado). 

 

 Esta análise é feita em dois momentos específicos. O primeiro é logo 

que chegam ao PROAMDE, antes de iniciarem s actividades e o segundo é no 

final do programa, após realizarem as actividades propostas. A avaliação é 

feita de acordo com os seguintes critérios: não realiza, realiza com ajuda e 

realiza, nos quatros primeiros itens e acrescentamos a variável não avaliado no 

item Mobilidade no Colchão por haver alguns alunos que não foram avaliados 

por factores intercorrentes, nomeadamente: espasmos muito intensos, úlceras 

de pressão e tracção no MI. 

 

 

4.3 – Programa de Actividade Motora para Deficientes 

 

 O Programa de Actividade Motora para Deficientes teve seu início em 

Maio de 2000.  

 Em 2008, detinha no quadro treze Bolsistas, três Académicos 

Voluntários, nove Professores de Educação Física, uma Enfermeira, uma 

Fisioterapeuta, uma Pedagoga e uma Assistente Social, uma Psicóloga e 

Nutricionista. Pelo que, funciona em dois pólos: 

 

– Pólo da Faculdade de Educação Física/Sector Sul do Campos Universitário –

PROAMDE/FEF: onde são realizadas actividades de Educação Física e 
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Práticas Desportivas, subdivididas em 13 turmas, com pessoas com 

deficiências físicas, visuais, intelectuais, auditivas e múltiplas deficiências. Os 

conteúdos programáticos concretizam-se, numa fase inicial, com a realização 

de actividades adaptadas ao perfil dos alunos, tendo em vista o 

desenvolvimento de suas habilidades motoras básicas, passando depois para a 

aprendizagem da natação com o Método Halliwick para iniciantes, bem como, 

de outras modalidades desportivas adaptadas. 

 

– Pólo do Hospital Universitário Getúlio Vargas – PROAMDE/PAPS: Instituição 

hospitalar onde são atendidas pessoas como sequelas de Lesão Vértebro-

Medular. 

 Desenvolve actividades de acordo como uma agenda programada pela 

equipa de profissionais e a partir da avaliação individual realizada logo após a 

chegada da pessoa ao hospital. 

 Aqui, em conjunto com o Programa de Preparação para Alta de 

Pessoas com Sequelas e seus familiares – PAPS, são feitos atendimentos 

diários que se concretizam em duas etapas distintas: 

 

1ª Etapa é realizada no momento em que a pessoa está internada à espera de 

procedimentos médicos.  

De 2000 a 2007 foram atendidas 308 pessoas com LVM, lesão 

traumática e não traumática, em que 248 apresentavam algum tipo de 

comprometimento neurológico. Os profissionais de Educação Física só 

começam os atendimentos após a liberação do paciente pelo médico. 

As actividades são desenvolvidas de acordo com um cronograma 

elaborado pela equipa a partir da avaliação individual realizada no primeiro 

atendimento, inicialmente no leito, às segundas e quartas-feiras. As reuniões 

têm lugar às sextas-feiras, onde participam os familiares, acompanhantes e 

profissionais, intercaladas com as actividades da 2ª Etapa. É, ainda, dada 

informação aos familiares e pacientes dos seus direitos e de instituições que 

podem recorrer para auxiliá-los e prepara-los para a alta. 

Todas as actividades são realizadas pela manhã 
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2ª Etapa é realizada após a alta hospitalar.  

Através de uma pesquisa nos prontuários da 1ª etapa do Programa, 

assim como, do PAPS, do SAME (Serviço de Atendimento Médico e 

Estatístico), de encaminhamentos e pedidos enviados ao projecto. As pessoas 

com LVM, que foram atendidas na 1ª Etapa do Programa, assim como outras 

advindas de outros hospitais, são convidadas a participarem de um processo 

de reabilitação no PROAMDE. 

 O atendimento é realizado por uma equipa multidisciplinar (Educação 

Física, Enfermagem, Fisioterapia, Neurologia, Nutrição, Odontologia, 

Ortopedia, Pedagogia, Urologia, Psicologia e Serviço Social). Essa etapa, que 

se realiza às terças-feiras e quintas-feiras de manhã, tem a duração de, 

aproximadamente, 2 meses, com 22 sessões, divididas em 40 minutos de 

atendimentos para cada profissional.  

 Tem como principal objectivo o desenvolvimento das potencialidades 

de pessoas com sequelas de LVM, visando a diminuição do tempo entre a 

aquisição da deficiência e o conhecimento das limitações e possibilidades, quer 

do paciente quer dos seus familiares. O que possibilita, assim, a sua 

independência e autonomia.  

 São realizadas as avaliações inicial e final (anexo 2), que servem como 

parâmetro para elaborar os planeamentos de atendimentos e saber se houve 

evolução, após a intervenção.  

 As actividades, embora adaptadas de acordo com o tipo de lesão e 

individualidade de cada um, são comuns a todos de acordo como o 

cronograma de cada área específica.  

 Após a avaliação inicial são traçadas as estratégias, que são 

actividades individuais e colectivas, com acompanhamento multidisciplinar e 

actividades lúdicas. Tem como objectivo a aquisição do respeito mútuo, 

cooperação, equilíbrio emocional, auto-cuidado, prevenção, manejo e o 

equilíbrio em cadeira de rodas, transferências, transposição de obstáculos, 

queda e recuperação, mudanças de decúbitos, equilíbrio de tronco, resistência 

aeróbia, resistência muscular localizada, flexibilidade e equilíbrio estático, entre 

outras.  
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 A vinda ao hospital é viabilizada pela disponibilização de um autocarro 

adaptado que faz o transporte casa-hospital-casa.  

 

4.4 – Procedimentos Estatísticos 

Os procedimentos estatísticos utilizados foram os seguintes: 

 

- Estatística descritiva, nomeadamente medidas de tendência central e 

de dispersão, para conhecer aspectos gerais das diferentes distribuições de 

valores; 

 

- Teste t de medidas repetidas para comparar os valores médios das 

variáveis analisadas entre o início e o final da aplicação de um programa de 

intervenção; 

 

- Teste t de medidas independentes para comparar os valores médios 

entre os grupos do sexo feminino e o grupo masculino, grupos paraplégicos e 

grupos tetraplégicos, grupos com lesão completa e incompleta e os grupos em 

relação ao tempo de lesão. 

 

- O nível de significância foi estabelecido em 0.05. 

 

- Todas as análises dos dados foram efectuadas nos softwares 

estatísticos Excel e SPSS 17.0. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos com base no 

programa estabelecido, expressos antes da intervenção (1ª avaliação) e depois 

da intervenção (2ª avaliação); como forma de melhor perceber qual a evolução 

alcançada durante o período de intervenção. Atendendo à quantidade de 

variáveis e para possibilitarmos uma melhor compreensão dos resultados, 

dividimos este capítulo nas duas seguintes partes: 

i) Análise dos dados sóciodemográficos; 

ii) Análise dos dados da avaliação funcional nos itens, cuidados 

pessoais, cuidados com a aparência, posição e manejo em CR, 

transferência e mobilidade e, mobilidade no colchão, referente a: 

- Amostra Global 

- Sexo 

- Tipo de Lesão (paraplégico e tetraplégico)  

- Lesão Completa e Incompleta 

- Tempo de Lesão 
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5.1 – Análise dos dados sóciodemográficos  

 

 Com base nas informações extraídas nas fichas de arquivo do 

PROAMDE, foi possível obter uma caracterização sociodemográfica da 

amostra a qual permitiu um melhor conhecimento do grupo.  

 

Assim, referente à variável sexo verifica-se uma predominância do 

sexo masculino com 88% dos casos (ver figura 2). 

 

Figura 2 – Dados da amostra em função do sexo 

 

 

 Relativamente à idade, a amostra em estudo apresenta indivíduos com 

idades entre 16 e 62 anos. A observação da figura 3, …com a representação 

…dos indivíduos por escalões etários permite perceber que a maioria dos 

indivíduos se situava no escalão etário entre os 20 a 29 anos (44%) logo 

seguido do escalão entre os 30 a 39 (29%). O escalão etário menos reportado 

foi o dos indivíduos com mais de 50 anos de idade com apenas 6% dos casos. 

 

Figura 3 – Dados da amostra em função dos escalões etários 
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 No que concerne a zona de predominância dos indivíduos da amostra 

(ver a figura 4) verifica-se que a grande maioria (85%) se reporta a indivíduos 

provenientes da capital do Amazonas. 

 

Figura 4 – Dados da amostra em função da zona de proveniência  

 

 

 Quanto ao estado civil (ver figura 5) verificou-se que 56% dos 

indivíduos eram solteiros, 34% casados, 8% divorciados e ainda 2% eram 

viúvos.  

 

Figura 5 – Dados da amostra em função do estado civil  

 

 

 Em termos de habilitações literárias, a pesquisa efectuada permitiu 

apurar que, tal como se pode observar na figura 6, a maioria dos indivíduos 

tinham o ensino fundamental (56%; destes 50% possuíam o ensino 

fundamental incompleto e somente 6% o ensino fundamental completo, ver a 

figura 6.1), 31% tinham o ensino médio (sendo 21% com ensino médio 

incompleto e 10% ensino médio completo; ver a figura 6.1), 7% eram 

alfabetizados, 2% não possuíam habilitação literária e 4% não tinham 

informação na ficha de cadastro. 
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Figura 6 – dados da amostra em função das habilitações literárias  

  

Figura 6.2 – Dados da amostra em função das habilitações literárias: completa ou 

incompleta 

 

 

 Ao verificar a distribuição de renda pelos indivíduos da amostra (ver 

figura 7) foi possível constatar que a maioria (44%) recebiam 1 salário mínimo 

(s.m.), seguido pelo grupo daqueles que entre 1 a 3 salários mínimos (17%)  

 

s.m – salário mínimo 
s.I – sem informação 

Figura 7 – Dados da amostra em função da distribuição de renda 

 

 

 Em relação à etiologia (ver figura 8), observa-se que as principais 

causas se reportavam às quedas (29%) e violência (27%), sendo que 23% do 
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total de violência estava relacionada com ferimento de projécteis de arma de 

fogo (FAF). Verifica-se o mesmo percentual para os casos que se relacionavam 

com acidente de viação (23%).  

 

Figura 8 – Dados da amostra em função da etiologia da lesão  

 

 

 Quanto ao nível de comprometimento neurológico (ver a figura 9), 

verificou-se uma maior predominância das lesões no nível torácico (61%), 

seguida do cervical (27%), lombar (8%) e toracolombar (4%).  

 

Figura 9 – Dados da amostra em função do comprometimento neurológico 

 

 

 Quanto ao tipo de lesão (completa ou incompleta) a figura 10 permite 

observar que, 73% dos indivíduos eram paraplégicos e 27% tetraplégicos. Dos 

paraplégicos, 44% apresentavam lesão completa, e 29% lesão incompleta. 

Quanto aos tetraplégicos 15% apresentavam lesão completa e 12% lesão 

incompleta. 
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Figura 10 – Dados da amostra em função do tipo de lesão: completa ou incompleta. 

 

 

Considerando o tempo de lesão (ver figura 11) os dados da amostra 

variam entre menos de 1 ano a 16 anos. Observam-se um maior percentual de 

indivíduos situados no período de tempo de menos de 1 ano (48%) e 1 ano 

completo (19%). 

 

Figura 11 – Dados da amostra em função do tempo de lesão 

 

 

Por último, e tendo por referencia a existência ou não de úlceras de 

pressão (ver figura 12), observa-se que a maioria (60%) não tinha úlceras de 

pressão. 

  

Figura 12 – Dados da amostra em função da existência de úlcera de pressão 
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5.2 – Apresentação dos dados da avaliação funcional 

 

Neste mesmo capítulo, os resultados da avaliação funcional 

encontram-se apresentados através do recurso a gráficos, para a amostra 

global e tabelas para as demais variáveis. Numa primeira fase com o score 

total, alcançado, pelos alunos, em todos os itens da avaliação e depois o score 

total para cada item. Posteriormente é feita a apresentação dos resultados das 

categorias “não realiza”, “realiza com ajuda”, “realiza” e “não avaliado”; obtidos 

através da análise descritiva e do cruzamento entre os itens e as variáveis já 

citadas anteriormente, podendo observa-se os significativos percentuais, 

média, desvio padrão e respectivo valor de p, o qual nos permite analisar o 

grau de significância em cada um dos momentos da avaliação. 

 Para uma melhor compreensão dos resultados é importante referir que 

para os cruzamentos das variáveis à apresentação dos valores relacionados 

com categorias “não realiza” “realiza com ajuda”, “realiza” e “não avaliado”, se 

juntaram os subitens de cada item relativo (por exemplo, os seis subitens dos 

cuidados pessoais agregaram-se todos num só item) assim como o tipo de 

lesão - paraplegia e tetraplegia (juntou-se as lesões completas e incompletas) e 

o tempo de lesão onde se juntaram as categorias 1 ano e 2 anos, numa única 

categoria (1 a 2 anos) e o restante em mais de 3 anos (≥ a 3 anos), mantendo-

se a categoria com menos de um ano (< de 1 ano), na medida em que algumas 

das categorias iniciais exibiam poucos representantes. 

 

AMOSTRA TOTAL 

 

A figura 13 mostra o percentual de pontuação máxima que toda a 

amostra conseguiu realizar no 1º momento (44,0%; x=38,21±22,00) e no 2º 

momento da avaliação (78,0%; 66,12±25,29). Tendo sido encontrada 

diferenças estatisticamente significativas entre o 1º e 2º momento (x=-

27,91±14,29; *p=0,001) (ver quadro 7) 
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Figura 13 – Total de pontuação geral 
*Test t- Student de medidas repetidas 

 

 
Para além desta observação relativa a amostra total, foram obtidos os 

percentuais e as médias relativos a pontuação máxima em cada item (ver a 

figura 14 e quadro 7), nos dois momentos. No 1º momento, e relativamente aos 

“cuidados pessoais” foi possível obter um valor percentual de 81,0% 

(x=9,69±4,25), de 55,0% (x=7,65±4,51) para os “cuidados com a aparência”, de 

34,0% (x=8,17±4,40) para a “posição e manejo”, 25,0% (5,08±5,54) para 

“transferência e mobilidade” e de 49,0% (7,74±6,43) mobilidade no colchão. No 

2º momento, obteve-se para os “cuidados pessoais” um valor de 92,0% 

(x=11,2±2,52), “cuidados com a aparência” um valor de 79,0% (11,10±4,16), 

para “posição e manejo” um valor de 79,0% (x=18,90±7,08), para transferência 

e mobilidade um valor de 66,0% (x=13,25±7,15) e para mobilidade no colchão 

um valor de 82,0% (13,11±5,25). Foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre o 1º e 2º momento da intervenção 

(*p=0,001), os relativamente a todos os itens. 
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Figura 14 – Valores médios de percentuais por categorias 

 

Quadro 7 – Valores médios de pontuação máxima por categorias 

Variáveis x±dp antes x±dp depois x±dp Geral 

Cuidados Pessoais (CP) 9,69±4,25 11,02±2,52** 1,33±2,59 

Cuidados com a Aparência (CA) 7,65±4,51 11,10±4,16** 3,45±2,64 

Posição e Manejo em CR (PM) 8,17±4,40 18,90±7,08** 10,73±4,51 

Transferência e Mobilidade (TM) 5,08±5,54 13,25±7,15** 8,17±5,41 

Mobilidade no Colchão (MC) 7,74±6,43 13,11±5,25** 5,37±5,29 

Geral 38,21±22,00 66,12±25,29** 27,91±14,29 

** p=0,001 
*Test t- Student de medidas repetidas 

 

 

 A figura 15 permite constatar que na 1ª avaliação, relativamente ao 

item “cuidados pessoais”, 21,1% dos indivíduos não realizavam as actividades 

(destes 9,6% não realizavam nenhuma das actividades, ver anexo .?), 

5,8%realizavam com ajuda e 73,1% já realizavam. Na 2ª avaliação 9,6% 

continuavam a não realizar todas actividades (destes 1,9% não realiza 

nenhuma das actividades), 9,6% realizavam com ajuda e 80,8% realizavam 

todas as actividades. Foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre o 1º e o 2º momento (x=-0,19±0,44; p=0,003) (quadro 8). 
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Figura 15 – valor médio relativo ao item cuidados pessoais em relação ao total da 
amostra nos dois momentos 

 

Quadro 8 – valor médio da pontuação máxima do item cuidados pessoais  

Variáveis *x±dp *p 

Cuidados Pessoais (CP) -0,19±0,44 0,003 

 

*Test t- Student de medidas repetidas 

 

 

 No item “cuidados com a aparência” (figura 16), pode observar-se que 

na 1ª avaliação 53,9% dos indivíduos não realizavam todas as actividades 

(destes 13,5% não realizavam nenhuma das actividades), 34,6% realizavam 

com ajuda e 11,5% realizavam todas as actividades. Na 2ª avaliação 26,9% 

não realizavam todas as actividades (destes 3,8% não realizavam nenhuma 

das actividades), 26,9% realizavam com ajuda enquanto 46,2% realizavam 

todas as actividades. Foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre o 1º e o 2º momento (x=-0,62±00,66; p=0,001) (quadro 9). 
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Figura 16 – Valor médio relativo ao item cuidados com a aparência em relação ao total da 
amostra nos dois momentos 

 

Quadro 9 – valor médio da pontuação máxima do item cuidados com a aparência  

Variáveis x±dp *p 

Cuidados com aparência (CA) -0,62±00,66 0,001 

 
*Test t- Student de medidas repetidas 

 

 

 Relativamente ao item “posição e manejo em CR” (figura 17), pode 

observar-se que na 1ª avaliação 96,2% não realizavam todas as actividades 

(destes 7,7% não realizavam nenhuma das actividades) e 3,8% realizavam 

com ajuda. Na 2ª avaliação verificou-se que 25,0% dos indivíduos continuaram 

a não realizar todas as actividades (destes 3,8% não realizavam nenhuma das 

actividades), 34,6% realizavam com ajuda e 40% realizavam todas as 

actividades. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

o 1º e o 2º momento (x=-1,10±0,77; p=0,001) (quadro 10). 
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Figura 17 – Valor médio relativo ao item posição e manejo em CR em relação ao total da 

amostra nos dois momentos 

 

Quadro 10 – valor médio da pontuação máxima do item posição e manejo  

Variáveis *x±dp *p 

Posição e Manejo em CR (PM) -1,10±0,77 0,001 

 

*Test t- Student de medidas repetidas 

 

 

 Quanto à 1ª avaliação relativa ao item “transferência e mobilidade” 

(figura 18), pode observar-se que 82,7% dos indivíduos não realizavam todas 

as actividades desse item (destes 32,7% não realizavam nenhuma das 

actividades), 15,4% realizavam com ajuda e apenas 1,9% realizava todas as 

actividades. Na 2ª avaliação 32,7% não realizavam todas as actividades 

(destes 9,6% não realizavam nenhuma das actividades), 44,2% realizavam 

com ajuda e 23,1% realizavam todas as actividades. Foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre o 1º e o 2º momento (x=-

0,71±0,67; p=0,001) (quadro 11). 
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Figura 18 – Valor médio relativo ao item transferência e mobilidade em relação ao total 
da amostra nos dois momentos. 

 

Quadro 11 – valor médio da pontuação máxima do item transferência e mobilidade  

Variáveis *x±dp *p 

Transferência e Mobilidade (TM) -0,71±0,67 0,001 

 

*Test t- Student de medidas repetidas 

 

 Na figura 19, podem observar-se que na 1ª avaliação, 46,2% dos 

indivíduos não realizavam todas as actividades (destes19,2% não realizavam 

nenhuma das actividades), 23,1% realizava com ajuda, 19,2% realizavam 

todas as actividades e 11,5% não foram avaliados. Na 2ª avaliação, conforme 

observado na figura, 17,3% não realizavam todas as actividades (destes 3,8% 

continuaram a não realizar nenhuma das actividades), 17,3% realizam com 

ajuda, 55,8% realizavam todas as actividades enquanto 9,6% não foram 

avaliados. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o 

1º e o 2º momento (x=-0,62±0,84; p=0,001) (quadro 12). 
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Figura 19 – Valor relativo ao percentual do item mobilidade no colchão em relação ao 
total da amostra nos dois momentos 

 

Quadro 12 – valor médio da pontuação máxima do item mobilidade no colchão 

Variáveis *x±dp *p 

Mobilidade no Colchão (MC) -0,62±0,84 0,001 

 

*Test t- Student de medidas repetidas 

 

 

SEXO 

 

 

Ao observar-se a variável sexo, os resultados do item “cuidados 

pessoais” (ver quadro 13), que nos reporta ao sexo feminino, permite verificar 

que, na 1ª avaliação (quadro 8), 33,3 % das mulheres não realizavam todas as 

actividades (destes 16,7% não realizavam nenhuma das actividades), 16,7% 

realizavam com ajuda e 50,0% realizavam todas as actividades, enquanto nos 

homens se verificou que 19,6% não realizavam todas as actividades (destes 

6,5% não realizavam nenhuma das actividades), 4,3% realizavam com ajuda e 

76,1% realizavam todas as actividades.  

Na 2ª avaliação, relativamente ao sexo feminino, verificar-se que 16,7% 

continuou a não realizar nenhuma das actividades, 16,7% realizava com ajuda 

enquanto 66,6% realizavam todas as actividades; no que se refere ao sexo 
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masculino, 8,7% continuaram a não realizar todas as actividades, 8,7% 

realizavam com ajuda enquanto a maioria (82,6%) realizavam todas as 

actividades.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os sexos, em nenhum dos momentos. 

 

Quadro 13 – Valor relativo a avaliação funcional do item “cuidados pessoais” de medidas 

repetidas em função do sexo. 

Cuidados  

Pessoais 

Antes Total 

f (%) 

x±dp
* 

p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 2 (33,3) 9 (19,6) 11 (21,1)  

-0,40±0,36 

 

0,272 Realiza com Ajuda 1 (16,7) 2 (4,3) 3(5,8) 

Realiza 3 (50,0) 35 (76,1) 38 (73,1) 

Total 6 (100,0) 46 (100) 52 (100) 

 
Cuidados  

Pessoais 

Depois Total 

f (%) 

x±dp
* 

p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 1 (16,7) 4 (8,7) 5 (9,6)  

-0,24±0,28 

 

0,392 Realiza com Ajuda 1 (16,7) 4 (8,7) 5 (9,6) 

Realiza 4 (66,6) 38 (82,6) 42 (80,8) 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Os resultados do item “cuidados com a aparência” (ver o quadro 14), 

permitem verificar que, na 1ª avaliação, 83,3% do sexo feminino não 

realizavam todas as actividades (destes 33,3% não realizavam nenhuma das 

actividades) e 16,7% realizavam com ajuda, em relação ao sexo masculino 

50,0% não realizavam todas as actividades (destes 10,9% não realizavam 

nenhuma das actividades), 37,0% realizavam com ajuda e 13,0% realizavam 

todas as actividades.  

Na 2ª avaliação, verificar-se que 50,0% do sexo feminino continuaram 

a não realizar todas as actividades (destes 16,7% não realiza nenhuma das 

actividades), 33,3% realizavam com ajuda e 16,7% realizava todas as 

actividades; por seu lado, relativamente ao sexo no masculino verificou-se que 

23,9% não realizavam todas as actividades (destes 2,8% continuavam a não 
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realizar nenhuma das actividades), 26,1% realizavam com ajuda e 50,0% 

realizavam todas as actividades.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os sexos, em nenhum dos momentos. 

 

Quadro 14 – Valor relativo a avaliação funcional do item “cuidado com a aparência” de medidas 

repetidas em função do sexo. 

Cuidados com a 

Aparência 

Antes Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 5 (83,3) 23 (50,0) 28 (53,9)  

-0,46±0,30 

 

0,126 Realiza com Ajuda 1 (16,7) 17 (37,0) 18 (34,6) 

Realiza 0 6 (13,0) 6 (11,5) 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

 
Cuidados com a 

Aparência 

Depois Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 3 (50,0) 11 (23,9) 14 (26,9)  

-0,59±0,36 

 

0,104 Realiza com Ajuda 2 (33,3) 12 (26,1) 14 (26,9) 

Realiza 1 (16,7) 23 (50,0) 24 (46,2) 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Prosseguindo a apresentação de resultados, atendendo à variável 

“sexo”, neste caso relativo ao item “posição e manejo em CR” (quadro 15), 

observar-se que, na 1ª avaliação, 100% dos indivíduos do sexo feminino não 

realizavam todas as actividades, (destes 33,3% não realizavam nenhuma das 

actividades), enquanto nos indivíduos do sexo masculino 95,7% não 

realizavam todas as actividades (destes 4,3%, não realizavam nenhuma das 

actividades) e 4,3% realizavam com ajuda.  

Na 2ª avaliação, verificar-se que no que concerne ao sexo feminino, 

66,7% não realizavam todas as actividades (destes 16,7% continuou a não 

realizar nenhuma das actividades). No mesmo momento de avaliação mas 

neste caso para os resultados do sexo masculino 19,6% não realizavam todas 

as actividades (destes 2,8% continuava a não realizar nenhuma das 
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actividades), 34,8% realizavam com ajuda e 45,6% realizavam todas as 

actividades.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, no 2º 

momento da intervenção (p=0,007). 

 

Quadro 15 – Resultados da avaliação funcional do item “posição e manejo em CR” de medidas 

repetidas em função do sexo. 

Posição e Manejo Antes Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 6 (100) 44 (95,7) 50 (96,2)  

-0,04±0,08 

 

0,611 Realiza com Ajuda 0 2 (4,3) 2 (3,8) 

Realiza 0 0 0 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

 
Posição e Manejo Depois Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 4 (66,7) 9 (19,6) 13 (25,0)  

-0,91±0,32 

 

0,007 Realiza com Ajuda 2 (33,3) 16 (34,8) 18 (34,6) 

Realiza 0 21 (45,6) 21 (40,4) 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Analisando os resultados do item “transferência e mobilidade ” (ver o 

quadro 16), observar-se que, na 1ª avaliação, 100% dos indivíduos do sexo 

feminino não realizavam todas as actividades (destes 66,7% não realizavam 

nenhuma das actividades), enquanto no masculino 80,4% não realizavam 

todas as actividades (destes 28,3%, não realizavam nenhuma das actividades), 

17,4% realizavam com ajuda e 2,2% realizava todas as actividades.  

Em relativo à 2ª avaliação, verificar-se que no sexo feminino 83,3% não 

realizavam todas as actividades (destes 33,3% continuaram a não realizar 

nenhuma das actividades) e 16,7% realizava todas as actividades; no sexo 

masculino 26,1%% não realizavam todas as actividades (destes 6,5% 

continuaram a não realizar nenhuma das actividades), 47,8% realizavam com 

ajuda e 26,1% realizavam todas as actividades.  



 

 88 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, no 2º 

momento da intervenção (p=0,009). 

 

Quadro 16 – Resultados da avaliação funcional do item “transferência e mobilidade” de 

medidas repetidas em função do sexo. 

Transferência e 

Mobilidade 

Antes Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 6 (100) 37 (80,4) 43 (82,7)  

-0,22±0,19 

 

0,264 Realiza com Ajuda 0 8 (17,4) 8 (15,4) 

Realiza 0 1 (2,2) 1 (1,9) 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

  
Transferência e 

Mobilidade 

Depois Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 5 (83,3) 12 (26,1) 17 (32,7  

-0,83±0,31 

 

0,009 Realiza com Ajuda 1 (16,7) 22 (47,8) 23 (44,2) 

Realiza 0 12 (26,1) 12 (23,1) 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

A análise dos resultados relativo ao item “mobilidade no colchão” (ver o 

quadro 17), pode perceber-se que, na 1ª avaliação, 83,3%% dos elementos do 

sexo feminino não realizavam todas as actividades, (destes 50,0% não 

realizavam nenhuma das actividades) e 16,7% não foram avaliados, enquanto 

em relação aos indivíduos do sexo masculino 41,3%não realizavam todas as 

actividades, (destes 15,2%, não realizavam nenhuma das actividades), 26,1% 

realizavam com ajuda, 21,7% realizavam todas as actividades e 10,9% não 

foram avaliados.  

No 2º momento, de avaliação, no que se refere aos dados do sexo 

feminino 66,6% não realizavam todas as actividades (destes 16,7% não 

realizava nenhuma das actividades), 16,7% realizava todas as actividades e 

16,7% não foi avaliado; relativamente aos dados no sexo masculino, observar-

se que 10,9% não realizavam todas as actividades (destes 2,2% não realizava 

nenhuma das actividades), 19,6% realizavam com ajuda, 60,8% realizavam 

todas as actividades e 8,7% não foram avaliados.  
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Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 2º 

momento da intervenção (p=0,029). 

 

Quadro 17 – Resultados da avaliação funcional do item “mobilidade no colchão” de medidas 

repetidas em função do sexo. 

Mobilidade no 

Colchão 

Antes Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza  5 (83,3) 19 (41,3) 24 (46,2)  

 

-0,52±0,46 

 

 

0,263 

Realiza com Ajuda 0 12 (26,1) 12 (23,1) 

Realiza 0 10 (21,7) 10 (19,2) 

Não Avaliado 1 (16,7) 5 (10,9) 6 (11,5) 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

 
Mobilidade no 

Colchão 

Depois Total 

f (%) 

x±dp* p* 

Feminino f (%) Masculino f (%) 

Não Realiza 4 (66,6) 5 (10,9) 9  

 

-0,84±0,37 

 

 

0,029 

Realiza com Ajuda 0 9 (19,6) 9 

Realiza 1 (16,7) 28 (60,8) 29 

Não Avaliado 1 (16,7) 4 (8,7) 5 

Total 6 (100) 46 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

 

TIPO DE LESÃO  

 

Ao analisar o item “cuidados pessoais” em relação ao tipo de lesão (ver 

o quadro 18), pode observar-se que relativamente a 1ª avaliação, 2,6% das 

pessoas com paraplegia não realizava todas as actividades, 2,6% realizava 

com ajuda e 94,8 realizavam todas as actividades, enquanto por seu lado, na 

tetraplegia 71,4% não realizavam todas as actividades (destes 28,6%, não 

realizavam nenhuma das actividades), 14,3% realizavam com ajuda e 14,3% 

realizavam todas as actividades.  

No 2º momento, seguindo a mesma ordem, verificar-se que, na 

paraplegia, 2,6% realizavam com ajuda e 97,4% realizavam todas as 

actividades; na tetraplegia, 35,7% não realizavam todas as actividades (destes 
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7,1 não realizava nenhuma das actividades), 28,6% realizavam com ajuda e 

35,7% realizavam todas as actividades.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

ambos os momentos (p=0,001). 

 

Quadro 18 – Resultados da avaliação funcional do item “cuidados pessoais” de medidas 

repetidas em função do tipo de lesão. 

 

Cuidados  

Pessoais 

Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 1 (2,6) 10 (71,4) 11 (21,1)  

1,50±0,21 

 

0,001 Realiza com Ajuda 1 (2,6) 2(14,3) 3 (5,8)  

Realiza 36 (94,8) 2 (14,3) 38 (73,1) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

 
Cuidados  

Pessoais 

Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 0 5 (35,7) 5 (9,6)  

0,97±0,24 

 

0,001 Realiza com Ajuda 1 (2,6) 4 (28,6) 5 (9,6) 

Realiza 37 (97,4) 5 (35,7) 42 (80,8) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Em relação a análise dos resultados da avaliação funcional relativo ao 

item “cuidados com a aparência”, tendo como referencia o tipo de lesão (ver o 

quadro 19), pode verificar-se que na 1ª avaliação, 42,1% das pessoas com 

paraplegia não realizavam todas as actividades, 42,1% realizavam com ajuda e 

15,8 realizavam todas as actividades, enquanto na tetraplegia 85,7% não 

realizavam todas as actividades (destes 50,0%, não realizavam nenhuma das 

actividades), 14,3% realizavam com ajuda.  

No 2º momento, observar-se que na paraplegia 10,5% não realizavam 

todas as actividades, 29,0% realizavam com ajuda e 60,5% realizavam todas 

as actividades; na tetraplegia 71,5% não realizavam todas as actividades 

(destes 14,3% não realizavam nenhuma das actividades), 21,4% realizavam 

com ajuda e 7,1% realizava todas as actividades.  
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Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

ambos os momentos (p=0,001). 

 

Quadro 19 – Resultados da avaliação funcional do item “cuidados com a aparência” de 

medidas repetidas em função do tipo de lesão. 

Cuidados com a 

Aparência 

Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 16 (42,1) 12 (85,7) 28 (53,9)  

0,60±0,15 

 

0,001 Realiza com Ajuda 16 (42,1) 2 (14,3) 18 (34,6) 

Realiza 6 (15,8) 0 6 (11,5) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

 
Cuidados com a 

Aparência 

Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza  4 (10,5) 10 (71,5) 14 (26,9)  

1,14±0,21 

 

0,001 Realiza com Ajuda 11 (29,0) 3 (21,4) 14 (26,9) 

Realiza 23 (60,5) 1 (7,1) 24 (46,2) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Os resultados obtidos relativo ao item “posição e manejo em CR” (ver o 

quadro 20) mostraram que, no 1º momento da avaliação, 94,7% das pessoas 

com paraplegia não realizavam todas as actividades e 5,3% realizavam com 

ajuda, enquanto na tetraplegia 100% não realizavam todas as actividades 

(destes 28,6%, não realizavam nenhuma das actividades).  

Na 2ª avaliação, nos indivíduos com paraplegia, 10,5% não realizavam 

todas as actividades, 39,5% realizavam com ajuda e 50,0% realizam todas as 

actividades; nos tetraplégicos 64,3% não realizavam todas as actividades 

(destes 7,1% não realizava nenhuma das actividades), 21,4% realizavam com 

ajuda e 14,3 realizavam todas as actividades.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 2º 

momento da intervenção (p=0,001). 
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Quadro 20 – Resultados da avaliação funcional do item “posição e manejo em CR” de medidas 

repetidas em função do tipo de lesão. 

Posição e Manejo Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 36 (94,7) (5) 14 (100) 50 (96,2)  

0,05±0,06 

 

0,391 Realiza com Ajuda 2 (5,3) 0 2 (3,8) 

Realiza 0 0 0 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

 
Posição e Manejo Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 4 (10,5) 9 (64,3) 13 (25,0)  

0,87±0,22 

 

0,001 Realiza com Ajuda 15 (39,5) 3 (21,4) 18 (34,6) 

Realiza 19 (50,0) 2 (14,3) 21 (40,4) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

No que se refere ao item “transferência e mobilidade”, verificar-se que, 

na 1ª avaliação (ver o quadro 21), 79,0% das pessoas com paraplegia não 

realizavam todas as actividades, (destes, 21% não realizavam nenhuma das 

actividades), 18,4% realizavam com ajuda e 2,6% realizavam todas as 

actividades, enquanto na tetraplegia 92,9% não realizavam todas as 

actividades (destes 64,3%, não realizavam nenhuma das actividades), e 7,1% 

realizava com ajuda.  

No 2º momento de avaliação, na paraplegia 18,4% não realizavam 

todas as actividades (destes 5,3% não realizavam nenhuma das actividades), 

52,6% realizavam com ajuda e 29,0% realizavam todas as actividades; na 

tetraplegia 71,5% não realizavam todas as actividades (destes 21,4% não 

realizavam nenhuma das actividades), 21,4% realizavam com ajuda e 7,1% 

realizava todas as actividades.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 2º 

momento da intervenção (p=0,001). 
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Quadro 21 – Resultados da avaliação funcional do item “transferência e mobilidade” de 

medidas repetidas em função do tipo de lesão. 

Transferência e 

Mobilidade 

Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 30 (79,0) 13 (92,9) 43 (82,7)  

0,16±0,11 

 

0,129 Realiza com Ajuda 7 (18,4) 1 (7,1) 8 (15,4) 

Realiza 1 (2,6) 0 1 (1,9) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

 
Transferência e 

Mobilidade 

Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 7 (18,4) 10 (71,5) 17 (32,7)  

0,75±0,21 

 

0,001 Realiza com Ajuda 20 (52,6) 3 (21,4) 23 (44,2) 

Realiza 11 (29,0) 1 (7,1) 12 (23,1) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Quanto aos resultados do item “mobilidade no colchão” (ver o quadro 

22), verificar-se na 1ª avaliação, 44,8%% das pessoas com paraplegia não 

realizavam todas as actividades, (destes, 10,5% não realizavam nenhuma das 

actividades), 18,4% realizavam com ajuda, 26,3% realizavam todas as 

actividades e 10,5% não foram avaliados, enquanto na tetraplegia 50,0% não 

realizavam todas as actividades (destes, 42,9% não realizavam nenhuma das 

actividades), 35,7% realizavam com ajuda e 14,3% não foram avaliados.  

Na 2ª avaliação, relativamente à paraplegia 7,9% não realizavam todas 

as actividades, 13,2% realizavam com ajuda, 71,0% realizavam todas as 

actividades e 7,9% não foram avaliados; por outro lado, na tetraplegia 42,8% 

não realizavam todas as actividades (destes 14,3% não realizavam nenhuma 

das actividades), 28,6% realizavam com ajuda, 14,3% realizavam todas as 

actividades e 14,3% não foram avaliadas.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 2º 

momento da intervenção (p=0,024). 
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Quadro 22 – Resultados da avaliação funcional do item “mobilidade no colchão” de medidas 

repetidas em função do tipo de lesão. 

Mobilidade no 

Colchão 

Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 17 (44,8) 7 (50,0) 24 (46,2)  

 

0,24±0,33 

 

 

0,476 

Realiza com Ajuda 7 (18,4) 5 (35,7) 12 (23,1) 

Realiza 10 (26,3) 0  10 (19,2) 

Não Avaliado 4 (10,5) 2 (14,3) 6 (11,5) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

 
Mobilidade no 

Colchão 

Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Paraplegia f (%) Tetraplegia f (%) 

Não Realiza 3 (7,9) 6 (42,8) 9 (17,3)  

 

0,79±032 

 

 

 

0,024 

Realiza com Ajuda 5 (13,2) 4 (28,6) 9 (17,3) 

Realiza 27 (71,0) 2 (14,3) 29 (55,8) 

Não Avaliado 3 (7,9) 2 (14,3) 5 (9,6) 

Total 38 (100) 14 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

LESÃO COMPLETA E INCOMPLETA 

 

Prosseguindo a apresentação dos resultados, agora em função do tipo 

de lesão (completa ou incompleta) pode verificar-se que, relativamente ao item 

“cuidados pessoais” (ver o quadro 23), concretamente no que se refere ao 1º 

momento de 1ª avaliação, 29,0%% dos indivíduos com lesão completa não 

realizavam todas as actividades, (destes, 12,9% não realizavam nenhuma das 

actividades), 3,2% realizava com ajuda e 67,8% realizavam todas as 

actividades, enquanto na lesão incompleta 9,5% não realizavam todas as 

actividades, 9,5% realizavam com ajuda e 81,0% realizavam todas as 

actividades.  

Na 2ª avaliação, relativamente aos indivíduos com lesão completa, se 

observar que 16,1% não realizavam todas as actividades (destes, 3,2% não 

realizava nenhuma das actividades), 9,7% realizavam com ajuda e 74,2% 

realizavam todas as actividades; nos indivíduos com lesão incompleta, 9,5% 

realizavam com ajuda e 90.5% realizavam todas as actividades.  
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Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 2º 

momento da intervenção (p=0,039). 

 

Quadro 23 – Resultados da avaliação funcional do item “cuidados pessoais” de medidas 

repetidas em função da lesão completa e lesão incompleta. 

Cuidados  

Pessoais 

Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 9 (29,0) 2 (9,5) 11 (21,1)  

-0,33±0,22 

 

0,138 Realiza com Ajuda 1 (3,2) 2 (9,5) 3 (5,8) 

Realiza 21 (67,8) 17 (81,0) 38 (73,1) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

 
Cuidados  

Pessoais 

Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 5 (16,1) 0 5 (9,6)  

-0,32±0,15 

 

0,039 Realiza com Ajuda 3 (9,7) 2 (9,5) 5 (9,6) 

Realiza 23 (74,2) 19 (90,5) 42 (80,8) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Observando agora os resultados do item “cuidados com a aparência” 

(ver o quadro 24), verificar-se que na 1ª avaliação, 64,5%% das pessoas com 

lesão completa não realizavam todas as actividades, (destes, 22,6% não 

realizavam nenhuma das actividades), 32,3% realizavam com ajuda e 3,2% 

realizava todas as actividades, enquanto na lesão incompleta 38,1% não 

realizavam todas as actividades, 38,1% realizavam com ajuda e 23,8% 

realizavam todas as actividades.  

Relativamente à 2ª avaliação, observar-se que na lesão completa, 

35,4% não realizavam todas as actividades (destes 6,4% não realizavam 

nenhuma das actividades), 32,3% realizavam com ajuda e 32,3% realizavam 

todas as actividades; …neste 2º momento mas para os indivíduos com lesão 

incompleta, 14,3% não realizavam todas as actividades, 19,0% realizavam com 

ajuda, e 66,7% realizavam todas as actividades. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

ambos momentos da intervenção (p=0,015 e 0,018.). 
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Quadro 24 – Resultados da avaliação funcional do item “cuidados com a aparência” de 

medidas repetidas em função da lesão completa e lesão incompleta. 

Cuidados com a 

 Aparência 

Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 20 (64,5) 8 (38,1) 28 (53,9)  

-0,47±0,19 

 

0,015 Realiza com Ajuda 10 (32,3) 8 (38,1) 18 (34,6) 

Realiza 1 (3,2) 5 (23,8) 6 (11,5) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

 
Cuidados com a 

 Aparência 

Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 11 (35,4) 3 (14,3) 14 (26,9)  

-0,56±0,23 

 

0,018 Realiza com Ajuda 10 (32,3) 4 (19,0) 14 (26,9) 

Realiza 10 (32,3) 14 (66,7) 24 (46,2) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Analisando o item “posição e manejo na CR” (ver o quadro 25), 

observar-se que na 1ª avaliação, 96,8% das pessoas com lesão completa não 

realizavam todas as actividades, (destes, 12,9% não realizavam nenhuma das 

actividades) e 3,2% realizava com ajuda, enquanto na lesão incompleta 95,2% 

não realizavam todas as actividades e 4,8% realizavam com ajuda.  

Na 2ª avaliação, verificar-se que relativamente à lesão completa, 35,5% 

não realizavam todas as actividades (destes, 6,4% não realizavam nenhuma 

das actividades), 35,5% realizavam com ajuda e 29,0% realizavam todas as 

actividades; enquanto na lesão incompleta, 9,5% não realizavam todas as 

actividades, 38,1% realizavam com ajuda e 52,4% realizavam todas as 

actividades.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 2º 

momento da intervenção (p=0,026.) 
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Quadro 25 – Resultados da avaliação funcional do item “posição e manejo em CR” de medidas 

repetidas em função da lesão completa e lesão incompleta. 

Posição e Manejo Antes Total 

f (%) 

x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 30 (96,8) 20 (95,2) 50 (96,2)  

-0,02±0,05 

 

0,783 Realiza com Ajuda 1 (3,2) 1 (4,8) 2 (3,8) 

Realiza 0 0 0 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

 
Posição e Manejo Depois Total 

f (%) 

x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 11 (35,5) 2 (9,5) 13 (25,0)  

-0,49±0,22 

 

0,026 Realiza com Ajuda 11 (35,5) 8 (38,1) 19 (36,5) 

Realiza 9 (29,0) 11 (52,4) 20 (38,5) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

Os resultados relativos ao item “transferência e mobilidade” (ver o 

quadro 26), permitem constatar que na 1ª avaliação, 93,6% dos indivíduos com 

lesão completa não realizavam todas as actividades, (destes, 41,9% não 

realizavam nenhuma das actividades), 3,2% realizava com ajuda e 3,2% 

realizava todas as actividades, enquanto na lesão incompleta 66,7% não 

realizavam todas as actividades (destes, 19,0% não realizavam nenhuma das 

actividades) e 33,3% realizavam com ajuda.  

Na 2ª avaliação, no que se refere aos indivíduos com lesão completa, 

verificar-se que 45,2% não realizavam todas as actividades (destes, 16,1% não 

realizavam nenhuma das actividades), 41,9% realizavam com ajuda e 12,9% 

realizavam todas as actividades; nos indivíduos com lesão incompleta, 

verificar-se que 14,3% não realizavam todas as actividades, 47,6% realizavam 

com ajuda e 38,1% realizavam todas as actividades. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 2º 

momento da intervenção (p=0,007.) 
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Quadro 26 – Resultados da avaliação funcional do item “transferência e mobilidade” de 

medidas repetidas em função da lesão completa e lesão incompleta. 

Transferência e 

Mobilidade 

Antes Total 

f (%) 

*x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 29 (93,6) 14 (66,7) 43 (82,7)  

-0,24±0,13 

 

0,071 Realiza com Ajuda 1 (3,2) 7 (33,3) 8 (15,4) 

Realiza 1 (3,2) 0 1 (1,9) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

 
Transferência e 

Mobilidade 

Depois Total 

f (%) 

*x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 14 (45,2) 3 (14,3) 17 (32,7)  

-0,56±0,20 

 

0,007 Realiza com Ajuda 13 (41,9) 10 (47,6) 23 (44,2) 

Realiza 4 (12,9) 8 (38,1) 12 (23,1) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

O que se refere aos resultados do item “mobilidade no colchão” (ver o 

quadro 27), verificar-se que no momento da 1a avaliação, 61,3%% das 

pessoas com lesão completa não realizavam todas as actividades, (destes, 

29,0% não realizavam nenhuma das actividades), 19,4% realizavam com 

ajuda, 6,4% realizavam todas as actividades e 12,9% não foram avaliados, 

enquanto nos indivíduos com lesão incompleta 23,8% não realizavam todas as 

actividades (destes, 4,8% não realizava nenhuma das actividades), 28,6% 

realizavam com ajuda, 38,1% realizavam todas as actividades e 9,5% não foi 

avaliado  

No 2º momento de avaliação, na lesão completa verificar-se que 25,8% 

não realizavam todas as actividades (destes 6,4% continuaram a não realizar 

nenhuma das actividades), 16,1% realizavam com ajuda, 45,2% realizavam 

todas as actividades e 12,9% não foram avaliados; por seu lado, na lesão 

incompleta 4,8% não realizava todas as actividades, 19,0% realizavam com 

ajuda, 71,4% realizavam todas as actividades e 4,8% não foram avaliadas. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 1º 

momento da avaliação (p=0,037). 
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Quadro 27 – Resultados da avaliação funcional do item “mobilidade no colchão” de medidas 

repetidas em função da lesão completa e lesão incompleta. 

Mobilidade no 

Colchão 

Antes Total 

f (%) 

*x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 19 (61,3) 5 (23,8) 24 (46,2)  

 

-0,62±0,29 

 

 

0,037 

Realiza com Ajuda 6 (19,4) 6 (28,6) 12 (23,1) 

Realiza 2 (6,4) 8 (38,1) 10 (19,2) 

Não Avaliado 4 (12,9) 2 (9,5) 6 (11,5) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

 
Mobilidade no 

Colchão 

Depois Total 

f (%) 

*x±dp p* 

Completa f (%) Incompleta f (%) 

Não Realiza 8 (25,8) 1 (4,8) 9 (17,3)  

 

-0,31±0,23 

 

 

0,182 

Realiza com Ajuda 5 (16,1) 4 (19,0) 9 (17,3) 

Realiza 14 (45,2) 15 (71,4) 29 (55,8) 

Não Avaliado 4 (12,9) 1 (4,8) 5 (9,6) 

Total 31 (100) 21 (100) 52 (100) 

*Test t- Student de medidas independentes 

 

A TEMPO DE LESÃO (em anos) 

 

Por último ao analisarmos os resultados em função do tempo de lesão, 

verificar-se que relativamente ao item “cuidados pessoais”, na 1ª avaliação (ver 

o quadro 28), 12,0% das pessoas com menos de 1 ano de lesão não 

realizavam todas as actividades, 8,0% realizavam com ajuda e 52,0% 

realizavam todas as actividades; nos com um a dois anos de lesão, 20,0% não 

realizavam todas as actividades (destes 6,7%, não realizava nenhuma das 

actividades), 6,7% realizavam com ajuda e 73,3% realizavam todas as 

actividades; as pessoas como mais de 3 anos de lesão, 41,7% não realizavam 

todas as actividades (destes 16,7% não realizavam nenhuma das actividades) 

e 58,3% realizavam todas as actividades.  

Na 2ª avaliação, 4,0% não realizavam nenhuma das actividades, 8,0% 

realizavam com ajuda e 88,0% realizavam todas as actividades; nos indivíduos 

com um a dois anos de lesão, verificar-se que os de 6,7% não realizava todas 

as actividades, 6,7% realizavam com ajuda e 86,6% realizavam todas as 
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actividades, enquanto nas pessoas com mais de três anos de lesão 25,0% não 

realizavam todas as actividades (destes 8,3% não realizava nenhuma das 

actividades), 16,7% realizavam com ajuda e 58,3% realizavam todas as 

actividades. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, em 

nenhum dos momentos. 

 

uadro 28 – Resultados da avaliação funcional do item “cuidados pessoais” de medidas 

repetidas em função do tempo de lesão. 

Cuidados  

Pessoais 

Antes  Total 

f (%) 

p* 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 3 (12,0) 3 (20,0) 5 (41,7) 11 (21,2)  

0,213 Realiza com Ajuda 2 (8,0) 1 (6,7) 0 3 (5,8) 

Realiza 20 (80,0) 11 (73,3) 7 (58,3) 38 (73,1) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (99) 52 (100) 

 
Cuidados  

Pessoais 

Depois Total 

f (%) 

p* 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 1 (4,0) 1 (6,7) (1) 3 (25,0) 5 (9,6)   

0,060 Realiza com Ajuda 2(8,0) 1 (6,7) 2 (16,7) 5 (9,6) 

Realiza 22 (88,0) 13 (86,6) 7 (58,3) 42 (80,8) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

*ANOVA  two-way 

 

Quanto aos resultados do item “cuidados com a aparência”, ainda em 

relação ao tempo de lesão (ver o quadro 29), constatar-se que na 1ª avaliação, 

56,0% das pessoas com menos de um ano de lesão não realizavam todas as 

actividades, (destes, 8% não realizavam nenhuma das actividades), 32,0% 

realizavam com ajuda e 12,0% realizavam todas as actividades; nos indivíduos 

com um a dois anos de lesão, verificar-se que 53,3% não realizavam todas as 

actividades (destes 6,7%, não realizava nenhuma das actividades), 33,3% 

realizavam com ajuda e 13,4% realizavam todas as actividades; quanto às 

pessoas como mais de três anos de lesão, verificar-se que 50,0% não 

realizavam todas as actividades (destes 33,3% não realizavam nenhuma das 
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actividades), 41,7% realizavam com ajuda e 8,3% realizavam todas as 

actividades.  

Na 2ª avaliação, a observação dos resultados permite verificar que 

24,0% não realizavam todas as actividades, 28,0% realizavam com ajuda e 

48,0% realizavam todas as actividades; nos indivíduos com um a dois anos de 

lesão, verificar-se que 20,0% não realizavam todas as actividades, 33,3% 

realizavam com ajuda e ainda que 46,7% realizavam todas as actividades; nos 

indivíduos com mais de três anos de lesão, constatar-se que 41,7% não 

realizavam todas as actividades (destes 16,7% continuaram a não realizar 

nenhuma das actividades), 16,6% realizavam com ajuda e 41,7% realizavam 

todas as actividades.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, em 

nenhum dos momentos. 

 

Quadro 29 – Resultados da avaliação funcional do item “cuidados com a aparência” de 

medidas repetidas em função do tempo de lesão 

Cuidados com a 

Aparência 

Antes Total 

f (%) 

p 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 14(56,0) 8 (53,3) 6 (50,0) 28 (53,8)  

0,985 Realiza com Ajuda 8 (32,0) 5 (33,3) 5 (41,7) 18 (34,6) 

Realiza 3 (12,0) 2 (13,4) 1 (8,3) 6 (11,5) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

 
Cuidados com a 

Aparência 

Depois Total 

f (%) 

p 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 6 (24,0) 3 (20,0) 5 (41,7) 14 (26,9)  

0,671 Realiza com Ajuda 7 (28,0) 5 (33,3) 2 (16,6) 14 (26,9) 

Realiza 12 (48,0) 7 (46,7) 5 (41,7) 24(46,2) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

*ANOVA  two-way 

 

Passando à descrição dos resultados para o item “posição e manejo 

em CR”, observa-se que, na 1ª avaliação (ver o quadro 30), 100% das pessoas 

com menos de um ano de lesão não realizavam todas as actividades (destes 

8% não realizavam nenhuma das actividades); nos indivíduos com um a dois 
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anos de lesão, 93,3% não realizavam todas as actividades e 6,7% realizava 

com ajuda; naqueles como mais de três anos de lesão, 91,7% não realizavam 

todas as actividades (destes 25,0% não realizavam nenhuma das actividades) 

e 8,3% realizava com ajuda.  

Na 2ª avaliação, verificar-se que 20,0% dos indivíduos com menos de 

um ano de lesão não realizavam todas as actividades, 40,0% realizavam com 

ajuda e 40,0% realizavam todas as actividades; nos que tinham um a dois 

anos, 26,7% não realizavam todas as actividades, 33,3% realizavam com ajuda 

e 40,0% realizavam todas as actividades; aqueles com mais de três anos de 

lesão, observar-se que 33,3 % não realizavam todas as actividades, 25,0% 

realizavam com ajuda e 41,7% realizavam todas as actividades. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

nenhum dos momentos. 

 

Quadro 30 – Resultados da avaliação funcional do item “posição e manejo em CR” de medidas 

repetidas em função do tempo de lesão. 

Posição e Manejo 

em CR 

Antes Total 

f (%) 

p 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 25 (100) 14(93,3) 11 (91,7) 50 (96,2)  

0,387 Realiza com Ajuda 0 1 (6,7) 1 (8,3) 2 (3,8) 

Realiza 0 0 0 0 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

 
Posição e Manejo 

em CR 

Depois Total 

f (%) 

p 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 5 (20,0) 4 (26,7) 4 (33,3) 13 (25,0)  

0,853 Realiza com Ajuda 10 (40,0) 5 (33,3 3 (25,0) 18 (34,6) 

Realiza 10 (40,0) 6 (40,0) 5 (41,7) 21 (40,4) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

*ANOVA  two-way 

 

No concerne aos resultados obtidos para o item “transferência e mobilidade”, 

ainda em relação ao tempo de lesão, pode observar-se que, na 1ª avaliação 

(ver o quadro 31), nos indivíduos com menos de um ano de lesão, 84,0% não 

realizavam todas as actividades (destes 28,0% não realizavam nenhuma das 
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actividades), 16,0% realizavam com ajuda; nos que apresentam um a dois 

anos de lesão, 80,0% não realizavam todas as actividades (destes 33,3%, não 

realizavam nenhuma das actividades), 20,0% realizavam com ajuda; naqueles 

que apresentam mais de três anos de lesão, 83,4% não realizavam todas as 

actividades (destes 41,7% não realizavam nenhuma das actividades), 8,3% 

realizava com ajuda e 8,3% realizava todas as actividades.  

Na 2ª avaliação, 28,0% dos indivíduos com menos de um ano de lesão, 

não realizavam todas as actividades (destes 8,0% não realizavam nenhuma 

das actividades), 52,0% realizavam com ajuda e 20,0% realizavam todas as 

actividades; no grupo de indivíduos com um a dois anos de lesão, 33,3% não 

realizavam todas as actividades, 40,0% realizavam com ajuda e 26,7% 

realizavam todas as actividades; no grupo dos que apresentavam mais de três 

anos de lesão, verificar-se que 41,7% não realizavam todas as actividades 

(destes 25,0% não realizavam nenhuma das actividades), 33,3% realizavam 

com ajuda e 25,0% realizavam todas as actividades.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, em 

nenhum dos momentos. 

 

Quadro 31 – Resultados da avaliação funcional do item “transferência e mobilidade” de 

medidas repetidas em função do tempo de lesão. 

Transferência e 

Mobilidade 

Antes Total 

f (%) 

p 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 21 (84,0) 12 (80,0) 10 (83,4) 43 (82,7)  

0,849 Realiza com Ajuda 4 (16,0) 3 (20,0) 1 (8,3) 8 (15,4) 

Realiza 0 0 1 (8,3) 1 (1,9) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

 
Transferência e 

Mobilidade 

Depois Total 

f (%) 

p 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 7 (28,0) 5 (33,3) 5 (41,7) 17 (32,7)  

0,934 Realiza com Ajuda 13 (52,0) 6 (40,0) 4 (33,3) 23 (44,2) 

Realiza 5 (20,0) 4 (26,7) 3 (25,0) 12 (23,1) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

*ANOVA  two-way 

 



 

 104 

Por último, e tendo ainda como referência o tempo de lesão, verificar-

se que os resultados relativos ao item “mobilidade no colchão” (ver o quadro 

32), revelaram que, na 1ª avaliação, 56,0% dos indivíduos com menos de um 

ano de lesão não realizavam todas as actividades (destes 16,0% não 

realizavam nenhuma das actividades), 16,0% realizavam com ajuda, 16,0% 

realizavam todas as actividades e 12,0% não foram avaliados; nos indivíduos 

com um a dois anos de lesão, 33,3% não realizavam todas as actividades 

(destes 13,3%, não realizavam nenhuma das actividades), 20,0% realizavam 

com ajuda, 19,2% realizavam todas as actividades e 11,5% não foram 

avaliados; nos indivíduos com mais de três anos de lesão, verificar-se ainda 

que 41,7% não realizavam todas as actividades (destes 33,3% não realizavam 

nenhum das actividades), 41,7% realizavam com ajuda, 8,3% realizava todas 

as actividades e 8,3% não foram avaliados.  

A observação dos resultados no 2º momento de avaliação, permitiu 

verificar que nos indivíduos com menos de um ano de lesão, 16,0% não 

realizavam todas as actividades, 8,0% realizavam com ajuda, 68,0% 

realizavam todas as actividades e 8,0% não foram avaliados; nos indivíduos 

que apresentavam um a dois anos, 20,0% não realizavam todas as actividades, 

20,0% realizavam com ajuda, 46,7% realizavam todas as actividades e 13,3% 

não foram avaliados; por fim, nos indivíduos com mais de três anos de lesão, 

verificar-se que 16,7% não realizavam todas as actividades (destes 16,7% não 

realizavam nenhuma das actividades), 33,3% realizavam com ajuda, 41,7% 

realizavam todas as actividades e 8,3% não foram avaliados.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, em 

nenhum dos momentos. 
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Quadro 32 – Resultados da avaliação funcional do item mobilidade no colchão de medidas 

repetidas em função do tempo de lesão. 

Mobilidade no 

Colchão 

Antes Total 

f (%) 

P* 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 14 (56,0) 5 (33,3)  5 (41,7) 24 (46,2)  

 

0,430 

Realiza com Ajuda 4 (16,0) 3 (20,0) 5 (41,7) 12 (23,1) 

Realiza 4 (16,0) 5 (33,3) 1 (8,3) 10 (19,2) 

Não Avaliado 3 (12,0) 2 (13,4) 1 (8,3) 6 (11,5) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

 
Mobilidade no 

Colchão 

Depois Total 

f (%) 

P* 

<1 f (%) 1 a 2 f (%) ≥ 3 f (%) 

Não Realiza 4 (16,0) 3 (20,0) 2 (16,7) 9 (17,3)  

 

0,694 

Realiza com Ajuda 2 (8,0) 3 (20,0) 4 (33,3) 9 (17,3) 

Realiza 17 (68,0) 7 (46,6) 5 (41,7) 29 (55,8) 

Não Avaliado 2 (8,0) 2 (13,4) 1 (8,3) 5 (9,6) 

Total 25 (100) 15 (100) 12 (100) 52 (100) 

*ANOVA  two-way 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em todo o nosso processo de pesquisa bibliográfica não encontramos 

estudos que relatassem em concreto a contribuição da actividade física num 

programa de reabilitação para pessoas com LVM, designadamente envolvendo 

os itens que avaliamos. Não obstante esta dificuldade, tentamos enriquecer o 

nosso trabalho, incluindo na nossa discussão estudos relacionados com a 

epidemiologia das LVM, com a actividade física e também ainda com outras 

intervenções de uma forma geral. 

Este capítulo encontra-se estruturado em duas fases. 

Numa primeira, tendesse-se interpretar os dados obtidos no que diz respeito 

aos elementos sócio demográficos, e relativamente à caracterização da 

amostra, num segundo momento discutem-se os dados relativos à avaliação 

funcional da amostra global, seguida da apresentação de cada item., e ainda 

os aspectos relativos ao cruzamento da avaliação funcional com algumas 

variáveis independentes.  

 

6.1 – Dados sóciodemograficos  

 

Também na nossa amostra os indivíduos com LVM eram 

predominantemente adultos jovens, com média de idade de 30,4 anos, assim 

como nos estudos de Spósito, Filho, Braga e Nova (1986) e Faro (1991). A 

amostra do nosso estudo foi constituída na sua maioria por indivíduos do sexo 

masculino, com uma predominância dos escalões etários da segunda e terceira 

décadas, dados estes também semelhantes aos observados em vários outros 

estudo (Andrade e Gonçalves, 2006; Galhordas, 2006; Sisção, et al., 2007; 

Bambi, et al., 2008 & Tuino, 2008).  

Quanto ao local de proveniência a maioria dos indivíduos pertencia a 

capital, como no estudo de Mendes e Araújo (2006), onde a população também 

era em sua maioria da zona urbana. 

Relativamente às habilitações literárias a maior parte da população do 

estudo referiu que tinha ensino fundamental, seguido do ensino médio. 
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Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Bambi, et al. 

(2005); Cafer, et al. (2005) e Vall et al. (2006). 

Grande parte das pessoas com LVM atendidas no Hospital Getúlio 

Vargas, em Manaus era predominantemente das classes sociais mais baixas 

tendo abandonado os estudos ainda na adolescência. Este fato foi aliás, 

possível constatar, através do relato de um dos alunos do projecto, acerca da 

sua experiencia académica: “Minha experiência é pouca, não tive muita, fui 

abandonado pelos meus pais quando tinha seis anos, fiquei morando com um 

tio. Quando eu estudava, só dava para estudar até junho, ai chegava o verão e 

ele me levava para o seringal. Nós morávamos no interior, naquela época lá no 

seringal praticamente perdia o ano, depois já estava adulto, tinha que trabalhar, 

não tinha muito tempo para estudar, não tive muita oportunidade de escola” 

(R.S.V tetraplégico).  

Comparando outros pontos comuns em relação aos estudos, 

constatamos que os resultados encontrados por Cafer, et al. (2005) e Vall et al. 

(2006), também, se reportavam ao facto de encontrarem indivíduos sem 

nenhuma habilitação literária. 

No que se referencia a situação salarial da população do nosso estudo, 

verificamos que a maioria da amostra auferia um salário mínimo. Relativamente 

a esta variável refira-se que não encontramos estudos que permitissem 

comparar resultados com os nossos. Porém pudemos acompanhar os alunos e 

presenciar as dificuldades que tinham em sobreviver com um salário mínimo. 

Este facto foi testemunhado por um dos alunos do projecto, ao referir: 

“Foi muito difícil … tenho três filhos, a mais nova tinha um ano e a mais 

velha nove anos e eu não cuidava nem de mim, … tinha que descobrir alguma 

forma de sobreviver com eles, fui ao fundo do poço. … Eu não podia fazer 

nada, então resolvi trabalhar com a mente, era o que me restava, … era muito 

difícil para ganhar a confiança das pessoas. … Com o tempo me aposentei” (R. 

R. dos S., tetraplégica). 

Quanto à etiologia, neste estudo constatamos que 94,2% das lesões 

eram traumáticas, sendo apenas 5,8% não traumáticas. Tendo como causas 

mais frequentes, queda, violência e acidentes de viação. Corroborando estes 
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resultados, aos estudos da responsabilidade de Souza Junior, et al. (2003); 

Golçalves, et al. (2007); Campo, et al. (2008) e Leal-Filho, et al. (2008), os 

quais, referiram as queda como a principal causa do LVM 

Sublinha-se ainda o crescente aumento dos actos de violência 

provocado, principalmente, por FAF, os quais no nosso estudo foram a terceira 

causa de LVM, com 23%, dos casos. Também num estudo de Staas et al. 

(2002), são referidos os actos de violência; FAF e ferimento por arma branca, 

com 16% das causas; Gaspar et al. (2003) descreve 30,1%; Sílvia, et al. (2005) 

e Vall et al. (2006), destacam o FAF como principal causa de lesão com 37,5% 

e 71,9% respectivamente.  

De acordo com os dados por nós obtidos, as áreas mais 

comprometidas foram, o nível torácico, com mais da metade das lesões, 

seguido do cervical e com menor frequência as zonas lombar e toracolombar. 

Destes, a grande maioria eram paraplégicos; sendo 44% com lesão completa e 

29% com lesão incompleta. Nos tetraplégicos, 15% tinham lesão completa e 

12% lesão incompleta.  

De acordo com Lianza (2001), as estatísticas mostram que 60-65% das 

pessoas com lesão cervical apresentam tetraplegia incompleta, e quase 100% 

das pessoas com lesão torácica manifestam paraplegia completa. No nosso 

caso não encontramos estes valores percentuais, uma vez que ao nível da 

lesão cervical a percentagem de lesão incompleta por nós verificada foi de 

42,9% sendo na paraplegia completa de 60,5%. Porém, encontramos 

resultados parecidos, em relação ao percentual referente à paraplegia e à 

lesão completa, em vários estudos, nomeadamente os de Gaspar et al. (2003); 

Souza Junior, et al., (2003); e Sílvia, et al. (2005), Mendes e Araújo, (2006), 

Sisção et al. (2007) e Bambi et al. (2008) 

Quanto ao tempo de lesão, verificamos que quase metade da 

população do nosso estudo se encontrava na faixa de menos de 1 ano de 

lesão. Tal como verificado por Bambi et al. (2008). 

No que se refere à úlcera de pressão que constitui uma das 

complicações debilitantes encontradas em pessoas com LVM, podendo ser 

responsáveis por hospitalizações e longos períodos de imobilidade, tornando-
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se um factor a actuar contra o processo de reabilitação. Importa referir que 

esse aspecto foi bem evidente no nosso estudo, com uma percentagem de 

casos muito elevada (cerca de 40%). Em nosso entender, esse factor, em 

algum momento da nossa intervenção, poderá ter interferido no desempenho 

de alguns dos indivíduos estudados, pois observamos alguns casos com cinco 

úlceras e outros que apresentavam grau de lesão elevado (grau três)  

 

6.2 - Avaliação funcional 

 

  Comparativamente à amostra global (figura 13), observamos que após 

a intervenção o grupo obteve um ganho de 34% no total de pontuação máxima, 

com diferenças estatisticamente significativas (p=0,001) (quadro 7), o que 

significa, que no nosso estudo conseguimos obter, uma melhoria no 

desenvolvimento das actividades avaliadas. Contudo, torna-se difícil fazer a 

comparação dos resultados alcançados com outros estudos, uma vez que nos 

deparamos com a realidade de não encontramos na literatura estudos que 

utilizassem os mesmos referenciais de avaliação que se reportassem a 

programas de reabilitação para LVM. 

 No que se concerne à pontuação máxima alcançada em cada item 

(figura 14), registaram-se ganhos em todos eles, nomeadamente nos “cuidados 

pessoais” (11%), nos “cuidados com a aparência” (24%), na “posição e manejo 

em CR”( 45%), na “transferência e mobilidade” (41%), assim como de 33% em 

“mobilidade no colchão”, independentemente do sexo, do tipo ou tempo de 

lesão. Todos os resultados demonstram diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,001) (quadro 7) 

Percebe-se, também, que nos itens menos complexos, 

designadamente os “cuidados pessoais” e “cuidados com a aparência”, que 

eram compostos por actividades mais simples do dia a dia, o ganho foi menor, 

uma vez que as pessoas já estavam habituadas a realizar a maioria daquelas 

actividades. O contrário ocorria nos itens mais complexos, como “manejo em 

CR”, “transferência” e “mobilidade”, que eram compostos por actividades que 
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necessitavam de algumas habilidades especificas e/ou qualidades físicas, 

como por exemplo, força, resistência e equilíbrio. 

Ainda tendo com referência os resultados gerais, porém divididos em 

categorias “não realiza”, “realiza com ajuda”, “realiza” e “não avaliados”, 

verificamos que no item “cuidados pessoais”, a categoria não realiza obteve 

uma redução de 11,5% no número de indivíduos que não realizavam todas as 

actividades, sendo que, desta redução, 7,7% dos indivíduos passaram a 

realizar todas as actividades de forma independente. 

Na primeira avaliação do item “cuidados pessoais”, encontramos para 

as actividades “cortar alimentos” e “serve-se sozinho”, o maior número de 

indivíduos que não realizavam as actividades, sendo 25% e 21,2%, 

respectivamente. A actividade “serve-se sozinho” (13,5%) continuou sendo 

aquela que se apresentou como a de maior grau de dificuldade após a 

intervenção, enquanto a actividade “cortar os alimentos” foi a que obteve maior 

ganho, pois 23,1% passaram a realizar essa actividade de maneira 

independente. Não obstante o alto índice de actividades já realizadas pelos 

indivíduos, no primeiro momento, e o facto de serem actividades já conhecidas 

e praticadas por todos, antes da lesão, os resultados evidenciaram ganhos com 

diferenças estatisticamente significativas entre o primeiro e segundo momento 

de intervenção deste item (p=0,003) (quadro 8). 

Relativamente ao item “cuidado com a aparência”, verificou-se um 

ganho maior (43,4%) em relação à categoria do item anterior, uma vez que 

começaram a surgir actividades mais complexas no que diz respeito a função 

motora.  

Neste mesmo item foi possível perceber que um número elevado de 

indivíduos não realizava as actividades “trocar a sonda” (65,4%), “higiene após 

a evacuação” (51,7%) e “vestir a parte inferior do corpo” (46,2%). Após a 

intervenção, esta última actividade continuou a ser a menos realizada pelos 

indivíduos (25%), devendo-se esse aspecto, eventualmente, ao facto de 

envolver uma aprendizagem onde são necessárias outras acções, mais 

mobilidade e força. Contudo, a actividade que obteve maior ganho de forma 

independente, foi a de “trocar a sonda” (44,2%). De uma forma geral, esse item 
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apresentou diferenças estatisticamente significativas após a intervenção 

(p=0,001) (quadro 9). 

Quanto ao item “posição e manejo na CR”, 50% das actividades já 

necessitavam de uma aprendizagem específica, as quais, provavelmente, não 

eram vivenciados pelos indivíduos antes da lesão, dificultando com isso a sua 

execução no primeiro momento da avaliação.  

No primeiro momento, as actividades onde percebemos que havia um 

maior número de indivíduos que não as realizavam, foram as seguintes: 

“descer rampa a empinar a CR” (98,1%), “empinar CR” (94,2%) e “descer 

degrau” (94,2%). Após a intervenção, para as actividades “descer rampa a 

empinar a CR” (30,8%) e “descer degrau” (28,8%), os indivíduos continuaram a 

ter dificuldade, continuando com o maior percentual de indivíduos que não 

realizavam essas actividades. 

Relativamente às actividades que apresentaram maior 

desenvolvimento independente, encontramos o maior ganho nos subitens 

“locomover para a frente” (78,8%) e “locomover para trás” (75%). Obtendo-se, 

neste item, resultados com diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois momentos de intervenção (p=0,001) (quadro 10).  

Em relação ao item “transferência e mobilidade”, situação em que, as 

actividades necessitam de qualidades motoras (força e equilíbrio; coordenação, 

etc.) e habilidades específicas, para execução das mesmas, verificamos que a 

maioria dos indivíduos não realizava a transferência “CR para o chão” e “chão 

para a CR” (em ambas as situações 92,8%).  

A actividade transferir do “chão para CR” (42,3%) continuou a 

apresentar o maior número de indivíduos que não realizavam essa actividade. 

Ainda em relação as actividades deste item, foi possível perceber o maior 

ganho percentual no subitem transferir da “CR para a cama” (35,8%). Nos 

resultados deste item constatamos a existência de diferenças estatisticamente 

significativas após a intervenção (p=0,001) (quadro 11). 

No que se refere às actividades do item “mobilidade no colchão”, 

constatamos que o maior número de indivíduos não realizava os subitens, 
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“sentado para 6 apoios” (50%), de “6 apoios para sentado” (48,1%) e ainda 

“deitado ventral para 6 apoios” (46,2%).  

Após a intervenção esses mesmos subitens, continuaram a evidenciar 

um número mais elevado de indivíduos que não os realizavam, contudo, 

verificamos um número menor de indivíduos (17,3%) em cada subitem. 

Constatamos, ainda, que o subitem “deitado dorsal para sentado” (38,8%) 

apresentou a maior evolução de forma independente. 

Neste caso, os resultados, deste item, mostraram-nos diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos de intervenção 

(p=0,001) (quadro 12). 

Mesmo sabendo da diferença de tamanhos na amostra deste estudo, 

em relação ao sexo, achamos relevante considerar esta variável, com o intuito 

de verificar, se há diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos (sexo feminino e sexo masculino), em todos os itens avaliados. 

Assim, No primeiro e segundo momento da avaliação, a variável sexo 

não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre o grupo do sexo 

feminino e do sexo masculino, no que se refere às actividades “cuidados 

pessoais” e “cuidados com a aparência”, bem como, em nenhum dos demais 

itens do primeiro momento da avaliação. Porém, após a intervenção, 

observamos diferenças estatisticamente significativas nos itens “posição e 

manejo em CR”, “transferência e mobilidade” e “mobilidade no colchão” como 

se pode comprovar nos valores de p dos quadros 15, 16 e 17. 

Analisando os grupos de paraplégicos e tetraplégicos, no 

desenvolvimento das actividades, verificamos uma evolução em todos os itens 

da avaliação funcional, para ambos, sendo, os itens “posição e manejo em CR” 

(84,2% e 35,7%) e “transferência e mobilidade” (60,6% e 21,4%.), as situações 

como maior ganho. 

Observamos diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

de paraplégicos e os grupos de tetraplégicos, em todos os itens avaliados, 

podendo estas ser constatadas através dos valores de p, dos resultados 

apresentados nos quadros 20, 21 e 22. Porém nos itens “cuidados pessoais” e 
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cuidados com a aparência” já havia essa diferença, no primeiro momento 

(quadros 18 e 19). 

Ao dividirmos o tipo de lesão em completa e incompleta encontramos 

melhoria na evolução em todos os itens da avaliação, com um maior valor 

percentual nos indivíduos com lesão incompleta. Este facto pode ser em função 

da preservação da função motora, pois os indivíduos com lesão incompleta têm 

menos comprometimento motor, em relação aos indivíduos como lesão 

completa. De acordo com a Lianza et al. (2001), quanto mais alta for a lesão e 

o grau de comprometimento na medula, maior será a perda das funções 

motora, sensitiva e autónoma e, maior poderá ser as complicações. Como já 

citado no referencial teórico, as lesões incompletas são lesões parciais, com as 

funções motoras e sensitivas preservadas ao nível sacral, portanto, com uma 

melhor possibilidade de desenvolvimento da aprendizagem das actividades 

motoras, em comparação com os indivíduos com lesão completa. 

Pudemos perceber que existiam diferenças estatisticamente 

significativas no primeiro momento da avaliação, nos itens “cuidados com a 

aparência” e “mobilidade no colchão”, sendo que nesse último item, esta 

diferença não se manteve após a intervenção. Todavia, nos demais itens, as 

diferenças estatisticamente significativas só foram evidenciadas após a 

intervenção, como se pode verificar nos valores de p, dos quadros 23, 25 e 26.  

Também na variável tipo de lesão, após a intervenção, no item 

“transferência e mobilidade”, encontramos o maior número de indivíduos 

(16,1%) nas lesões completas, que não realizavam nenhuma das actividades. 

Enquanto o item “posição e mobilidade” (63,3% nas lesões completas e 90% 

nas lesões incompletas) foi o que observamos maior ganho nas actividades 

que passaram a ser realizadas pelos indivíduos. Ainda, em relação ao tipo de 

lesão, e o fato da lesão ser completa ou incompleta, Buchholz, et al. (2003), 

verificaram que os níveis de actividade física entre essas pessoas era baixo, 

indicando que as mesmas precisariam integrar-se num programa de 

actividades físicas estruturado para melhorar os seus desempenhos nas suas 

actividades de vida diária. 
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Ao inquirirmos sobre a variável tempo, em relação aos itens da 

avaliação funcional, onde esperávamos encontrar diferenças estatisticamente 

significativas entre os indivíduos como menor tempo de lesão e os indivíduos 

com maior tempo de lesão, e de acordo com os resultados obtidos, verificamos 

que a diferença não foi significativa. 

De um modo geral, observamos que em relação ao último item da 

avaliação funcional, alguns indivíduos não foram avaliados, devido à presença 

de úlceras de pressão, tracção no MI e, principalmente, por apresentarem 

múltiplos espasmos. Diante das observações contidas nos relatórios diários, 

alguns factores poderão ter exercido influência, durante a intervenção, de 

forma a comprometerem os resultados da avaliação final (segunda avaliação) 

nomeadamente, factores psicológicos (depressão, baixa de auto-estima) e 

úlceras de pressão e espasmos. É importante referir que alguns alunos 

paraplégicos com lesões baixas (isto é, T10 eT12); não conseguiram, ao final 

da intervenção, executar a mesma quantidade de actividades que os alunos 

tetraplégicos com lesão incompleta, uma vez que, com esses factores 

associados, estes alunos tiveram a necessidade de ter um acompanhamento 

mais intenso com outros profissionais (médico, psicólogo e enfermagem), 

diminuindo a frequência das aulas com o professor de Educação Física.  

Outro aspecto percebido durante a intervenção foi o facto de, no início 

os indivíduos paraplégicos com menos de 1 ano de lesão (50%) tirem medo de 

se movimentarem, necessitando de um maior intervalo de tempo para 

restabelecerem um elo de confiança, pois, esta insegurança dificultava a 

aprendizagem de movimentos teoricamente simples como movimentar o tronco 

à frente (movimento básico para uma boa mobilidade na CR) e também nos 

movimentos mais complexos, como a transferência de um plano para outro 

(que é essencial para uma melhor independência e/ou autonomia).  

Manns e Chad (1999) estudaram a relação entre actividade física e 

paraplegia, concluindo que a actividade física exerce um importante papel no 

aumento da independência, mobilidade e ocupação. Esta relação, também se 

aplica aos indivíduos tetraplégicos. 
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No que concerne aos factores psicológicos citados no referencial 

teórico deste estudo, encontramos vários estudos que relatam que esse factor 

está presente em algum momento ou sempre na vida da pessoa com LVM 

podendo atrapalhar a evolução da reabilitação (Forchheimer, et al., 1994; 

Galvin & Godfrey, 2001; Kennedy, et al., 2000), foi que, o modo como essa 

pessoa se adapta a essa nova situação, vai influenciar em todo os aspectos da 

sua vida. 

É importante salientar que, apesar de não ter sido objectivo deste 

estudo analisar os factores psicológicos, se verificaram mudanças (positivas) 

de atitudes na vida dos indivíduos tetraplégicos completos. Como podemos 

perceber pelas palavras de dois indivíduos tetraplégicos (C4-C5). 

 

“… até que um dia … me falaram do PROAMDE, ..., foi quando eu 

comecei a participar e minha vida começou a mudar pra melhor. Hoje tento não 

me preocupar com o fato de ter perdido os movimentos, eu já ocupo meu 

pensamento, … minha mente com outras coisas, as que eu faço… Bom agora 

eu voltei a me integrar com a minha vida social. Eu frequento os lugares que eu 

imaginava que nunca mais poderia frequentar depois que eu perdi os 

movimentos … Minha relação com a sociedade é muito boa, saio …. Quando 

eu chego a uma loja que não tem elevador peço ajuda, não desço do salto, 

subo no colo dos funcionários. Levo a vida mais normal possível. Sei que há 

limitações, mas eu me viro, vivo com o que dar pra fazer. … Depois de tudo 

que aconteceu na minha vida eu conheci o …. Coisas que acontecem que logo 

que eu perdi o movimento pensei que estava tudo acabado, mas enquanto a 

vida a esperança, … nos apaixonamos e só sei que fui parar no altar, casamos 

e levo a vida…, apesar dos problemas, eu me considero uma pessoa muito 

feliz, só o fato de respirar, enxergar, estar vendo os meus filhos, isso pra mim 

já é uma felicidade. … Essa condição de cadeirante tem um lado positivo e um 

lado negativo. Se fosse há oito anos atrás eu diria que tinha uma outra visão 

disso ai. Pessoas que não podem fazer nada, …, mas a pessoa tem que se 

descobrir. Eu tive que me descobrir nessa nova vida, nessa nova etapa, é só 
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uma cadeira, e eu posso andar como qualquer outra pessoa, com todos os 

desejos e sonhos (R.S.R).” 

 

“… pensei que eu não seria útil pra nada, foi o tempo que eu conheci o 

Proamde, conheci algumas coisas que eu não sabia fazer e fiz, foi muito 

gratificante pra mim, … conhecer outras pessoas que ajudam mesmo, e pra 

mim foi gratificante porque eu pensei que tinha acabado mesmo, …, mas não 

acabou … e … foi melhorando …  logo que a gente se acidenta não é mais o 

mesmo que era antes, a vida muda, já é outra fase (A. ).” 

 

O estudo de Schüle (1988) salientou que o desporto terapêutico 

contribui significativamente para o ajuste do comportamento do indivíduo, 

elevando a sua motivação e integrando-o socialmente através da dinâmica de 

grupos. 

Um dos objectivos do projecto é auxiliar as pessoas com LVM a 

conhecer as suas potencialidades, proporcionando-os actividades onde 

passam ser capazes de ter experiências positivas. Como referem Freitas e 

Cidade (2000) os objectivos do desporto para paraplégicos e tetraplégicos são 

a promoção da educação para a saúde, educação do indivíduo para a vida em 

sociedade e para o tempo livre, oferecendo vivências de êxito, aumentando a 

tolerância às frustrações, promovendo o contacto social, tornando assim os 

indivíduos mais independentes. Tal como referente na revisão bibliográfica, 

apesar das paraplegias e tetraplegias serem na maioria das vezes irreversíveis, 

isto não impede a prática de actividades físicas.  

De uma forma geral podemos inferir que o PROAMDE, através do 

fomento de actividades motoras, promoveu melhorias evidentes nos indivíduos 

com LVM, que constituíram a nossa amostra. No período de intervenção que 

decorreu num espaço de 22 dias, para cada turma, observou-se que os 

benefícios obtidos na melhoria da independência e/ou autonomia, em relação 

ao aspecto da funcionalidade motora, sendo bem visíveis nas diferenças 

estatisticamente significativas encontradas entre a avaliação inicial e a final. É 

importante ainda, referir que esta situação requereu a contribuição de uma 
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equipa multidisciplinar, apoiando os indivíduos em vários aspectos necessários 

para a melhoria da sua independência de uma forma geral. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

Considerando os objectivos proposto no intuito deste estudo, e dentro 

dos seus limites metodológicos, foi possível retirar algumas conclusões que a 

seguir se apresentam. 

Desde logo, em termos sóciodemográficos, concluímos que o perfil da 

população estudada era predominantemente jovem (como média de idade de 

30 anos) e maioria maioritariamente do sexo masculino (46 homens e 6 

mulheres) … constituída da amostra era solteira, proveniente da capital, com 

um baixo nível de renda salarial e habilitação literária deficiente. O nível 

neurológico mais comum encontrado na amostra, foi o torácico com paraplegia 

completa provocado, principalmente, por quedas. Observou-se também, que a 

maioria dos indivíduos ingressou no PROAMDE com menos de 1 ano de lesão, 

sendo, as complicações mais presentes durante a intervenção, foram as do 

foro psicológico e as úlceras de pressão. 

Em relação aos itens da avaliação funcional, foi possível concluir que: 

 Ao nível dos “Cuidados Pessoais”, os indivíduos com paraplegia 

completa e incompleta, independentemente do sexo passaram a 

realizar todas as actividades relativas ao item. No entanto, no que diz 

respeito à tetraplegia, este item apresentou maior percentagem (?) de 

indivíduos que realizavam as actividades de forma independente. 

 Ao nível dos “Cuidados com a Aparência”, os tetraplégicos, de modo 

geral, apresentaram índices percentuais mais elevados nas actividades 

que passaram a realizar. Os paraplégicos por seu lado, já realizavam a 

maioria dessas actividades.  

 Ao nível da “Posição e Manejo em CR”, os paraplégicos obtiveram um 

maior valor percentual na progressão das actividades, assim como os 

indivíduos do sexo masculino com lesões incompletas, tanto na 

paraplegia como na tetraplegia. 

 Ao nível da “Transferência e Mobilidade”, os paraplégicos 

apresentaram maior valor percentual na progressão das actividades. 
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Contudo, considerando a lesão incompleta nos dois grupos, os 

tetraplégicos foram aqueles que apresentaram maior percentual no que 

se refere à aprendizagem.  

 Ao nível da “Mobilidades no Colchão”, e tendo em atenção o tipo de 

lesão, verifica-se que tanto os paraplégicos como os tetraplégicos 

apresentaram ganho nas actividades. Os paraplégicos com lesão 

incompleta passaram a realizar todas as actividades desse item. 

 

Relativamente às hipóteses apresentadas concluiu-se que: 

 

A analise dos resultados obtidos (antes e depois da intervenção), 

constatou-se que houve melhorias significativas em todos os itens avaliados, 

independentemente do sexo, tipo de lesão, lesão completa ou incompleta e 

tempo de lesão, o que nos permite inferir quanto à veracidade da hipótese 1, 

pois ao considerar que as pessoas com LVM apresentaram melhorias 

significativas em todos os itens avaliados, após a intervenção do PROAMDE, 

esta hipótese é confirmada. 

 

No que diz respeito a esta hipótese, não foram encontradas diferenças 

significativas para o 1º momento da avaliação. Contudo, observamos 

Hipótese 1 – Os indivíduos com Lesão Vértebro-Medular 

apresentam melhorias significativas, nos itens “cuidados pessoais”, 

“cuidados com a aparência”, “posição e manejo em cadeira de rodas”, 

“transferência e mobilidade” e “mobilidade no colchão”, após a intervenção 

de um Programa de Actividade Motora para Deficientes – PROAMDE. 

Hipótese 2 – Existe diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo feminino e masculino, nos itens “cuidados pessoais”, “cuidados com a 

aparência”, “posição e manejo em cadeira de rodas”, “transferência e 

mobilidade no colchão”, nos dois momentos da avaliação. 
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resultados significativos nos itens, “posição e manejo em cadeira de rodas”, 

“transferência e mobilidade” e “mobilidade no colchão” no 2º momento da 

avaliação. Diante dos resultados, podemos inferir que esta hipótese foi 

parcialmente confirmada. 

 

Pode afirmar-se que, que houve melhorias no desempenho das 

actividades e diferenças significativas entre os grupos paraplégicos e 

tetraplégicos, em todos os itens avaliados após a intervenção. Esta conclusão 

permite-nos inferir quanto à veracidade da hipótese 3.  

 

Não foi encontrada diferenças estatisticamente significativas no item 

“mobilidade no colchão” e no item “cuidados com a aparência” já observava-se 

diferenças significativas, no 1º momento da intervenção, contudo, observamos 

melhoria no desempenho de todas as actividades, em ambos os grupos, nestes 

itens. O que nos leva a inferir que esta hipótese foi parcialmente comprovada. 

 

Relativamente à hipótese 5, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em nenhum dos itens avaliados, não sendo 

Hipótese 3 – Após a intervenção do PROAMDE, o grupo de 

indivíduos paraplégicos e o grupo tetraplégicos; apresentam melhoria no 

desempenho das actividades avaliadas e estas apresentam diferenças 

significativas entre esses grupos. 

Hipótese 4 – Os indivíduos com LVM completa e incompleta, após a 

intervenção, apresentam diferenças significativas em relação ao 

desempenho das actividades, em todos os itens da avaliação  

Hipótese 5 – Existe diferenças significativas entre os grupos de 

indivíduos com LVM, em relação ao tempo de lesão, sendo que, quanto 

maior o tempo de lesão melhor o desempenho nas actividades. 
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também comprovados resultados que permitam afirmar o pressuposto de que 

os indivíduos com maior tempo de lesão, são aqueles que apresentam melhor 

desempenho nas actividades avaliadas, uma vez que, apenas no item 

“cuidados pessoais” os indivíduos do grupo como maior tempo de lesão (≥ 3 

anos), apresentaram melhor desenvolvimento nas actividades avaliadas. 

Porém, os resultados referidos, parecem permitir inferir que isso ocorreu devido 

ao facto dos indivíduos com menor tempo de lesão, terem estas actividades 

inseridas no seu quotidiano. Também foi verificado que os indivíduos com 

tempo de lesão entre 1 a 2 anos obtiveram melhor desempenho, relativamente 

aos outros grupos no item “cuidados com a aparência”. Assim, de acordo com 

estes resultados, podemos inferir que o grupo de indivíduos com menor tempo 

de lesão foi o que apresentou melhor desenvolvimento nas actividades 

realizadas. 

Em síntese, os resultados deste estudo parece sustentar a ideia da 

importância e relevância que a intervenção deste programa, em termos de 

benefícios para os indivíduos com LVM nele participantes. 

Neste âmbito, percebemos pois, a importância de uma avaliação inicial 

e final com o intuito de analisar os resultados do processo de reabilitação 

funcional, permitindo-nos, enfatizar o contributo que a Educação Física pode 

proporcionar no processo de reabilitação funcional de pessoas com LVM, 

dentro de um programa de actividade motora para deficientes.  

Parece-nos que este estudo forneceu bons indicadores no sentido de 

ser estimulada a inclusão mais regular e efectiva do profissional de Educação 

Física nos programas de reabilitação, sabendo-se que a participação deste em 

ambiente hospitalar é ainda e só esporádica no grupo de profissionais que 

compõem uma equipa multidisciplinar de reabilitação. 

Para terminar, refira-se ainda que é nossa expectativa que os 

resultados do estudo possam contribuir para o aumento do conhecimento 

acerca da população com LVM, concretamente na região onde foi realizado. 

Por fim, fica o desejo de que este estudo pode estimular a realização 

de outras pesquisas neste âmbito, conferindo mais robustez e consistência de 
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resultados as quais possam servir de base à elaboração de novas propostas de 

intervenção para os indivíduos com LVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES 

 

 De acordo com os itens utilizados neste estudo analisar os itens 

separadamente entre os paraplégicos ou tetraplégicos; 

  De acordo com os itens utilizados neste estudo analisar somente o sexo 

masculino ou feminino; 

 De acordo com os itens utilizados neste estudo analisar separadamente 

lesão completa ou incompleta; 

 Reestruturar a ficha de avaliação, de acordo com o tipo de lesão. 
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Anexo 1 – Ficha Sócio demográfica  

 

Aluno Período de 

atendimento 

Sexo Idade Estado 

civil 

Nível da 

lesão 

Tipo de 

Lesão 

Causa da 

Lesão 

Tempo de 

lesão 

Úlcera de 

pressão 

Proveniência Condição 

socioeconómica 

Habilitação 

literária 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Anexo 2 – Ficha de Avaliação Funcional 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS 
PROGRAMA DE ATIVIDADES MOTORAS PARA DEFICIENTES 

SEGUNDA ETAPA 

 
 
 

   

 

  
 

Nome: Sexo: Nível de lesão: 

N. de Registro:  Nasc: Avaliador: 

Data:  Data: Escaras: 
1 CUIDADOS PESSOAIS         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 

1.1 Come com colher             

1.2 Come com garfo             

1.3 Corta os alimentos             

1.4 Usa caneca             

1.5 Usa copo             

1.6 Serve-se sozinho             

1.7 Abre tampa de maionese             

1.8 Abre refrigerante em lata             

1.9 Usa abridor de garrafa             

1.10 Usa abridor de lata             

2 CUIDADOS COM APARÊNCIA          1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 



 

 XXVII 

2.1 Escovar os dentes             

2.2 Pentear os cabelos             

2.3 Fazer a barba             

2.4 Banho (chuveiro)             

2.5 Vestir parte superior do corpo             

2.6 Vestir parte inferior do corpo             

2.7 Troca de sonda/catéter             

2.8 Higiêne após a evacuação             

3 CONTROLE DE ESFÍNCTERES         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR   R NR   R 

3.1 Controle Vesical                

3.2 Usa sonda de demora             

3.3 Controle de Esfíncter Anal             

4 POSIÇÃO NA CADEIRA DE RODAS         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 

4.1 Senta com glúteos perto do encosto             

4.2 Posição ereta do tronco sem amarras              

4.3 Move tronco pra frente apoio do braço             

4.4 Move tronco p/ frente com apoio do antebraço             

4.5 Move tronco para frente com apoio do punho             

4.6 Levanta glúteos apoiando-se no braço da CR             

4.7 Tolerância p/ sentar na CR  +  ½ h             

4.8 Move os glúteos com auxílio dos braços             



 

 XXVIII 

 

5 TRANSFERÊNCIA & MOBILIDADE         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 

5.1 Move os MMII p/ fora da CR             

5.2 Move os MMII p/ dentro da CR             

5.3 Cadeira de Rodas / Cama             

5.4 Cama / Cadeira de Rodas             

5.5 Cadeira de rodas/Chão             

5.6 Chão /Cadeira de rodas             

5.7 Cadeira de rodas / Vaso sanitário             

5.8 Vaso Sanitário / Cadeira de Rodas             

5.9 Cadeira de rodas/Carro             

5.10 Carro/Cadeira de rodas             

6 TOCANDO NA CADEIRA DE RODAS         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 

6.1 Segura aro propulsor atrás do eixo             

6.2 Segura aro propulsor p/ estabilizar o tronco             

6.3 Locomove para frente c/ tronco p/frente             

6.4 Locomove para trás c/ tronco p/ trás             

6.5 Empina a cadeira              

6.6 Aciona os freios             

6.7 Sobe uma rampa             

6.8 Desce uma rampa empinando             

6.9 Sobe um degrau (5 cm)             

6.10 Desce degrau  (5 cm)             



 

 XXIX 

 

7 MOBILIDADE NO COLCHÃO         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 

7.1 Sentado para deitado             

7.2 Deitado - rola dorsal / ventral              

7.3 Deitado ventral para 6 apoios             

7.4 De 6 apoios para sentado             

7.5 Sentado para 6 apoios             

7.6 6 apoios para deitado ventral               

7.7 Deitado ventral rola p/ dorsal               

7.8 Deitado dorsal para sentado             

8 LOCOMOÇÃO         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 

8.1 Deambulação sem órtose             

8.2 Deambulação com órtose             

9 HABILIDADE SOCIAIS         1a Avaliação 2a. Avaliação 

  NR RA-D R NR RA-D R 

9.1 Interage com família             

9.2 Interage com equipe             

9.3 Interage com outros             

9.4 Sai para passear             

10 FUNÇÕES MOTORAS - SENTADO 1a Avaliação 2a. Avaliação 

  

NR    RA-D 

 

      R 
 

  N R    RA-D      R 

      

10.1 Pronação do Antebraço             

10.2 Supinação do Antebraço             

10.3 Flexão do Punho             



 

 XXX 

10.4 Extensão do Punho             

10.5 Flexão dos dedos             

10.6 Extensão dos dedos             

10.7 Flexão do antebraço pronado             

10.8 Flexão do antebraço Supinado             

10.9 Extensão do Antebraço             

10.10 Abdução do Ombro             

10.11 Adução do Ombro             

10.12 Elevação de Ombro             

10.13 Circundação de braço             

11 MÃO (Pinça) 1a Avaliação 2a. Avaliação 

  

NR RA-D R NR RA-D R 

      

11.1 Tipo gancho s/ o polegar (sacola)             

11.2 Precisão lateral (chave)             

11.3 Prenssão (bola de tenis)             

11.4 Preensão (bastão)             

11.5 Preensão (alça de guarda-chuva)             

11.6 Oposição do polegar (cx baralhos)              

11.7 Oposição do polegar (pegador de gelo)              

11.8 Oposição do polegar (pincel)             

11.9 Oposição de polegar (alfinete)             

12 MEMBROS INFERIORES 1a Avaliação 2a. Avaliação 

  

ND RA-D R ND RA-D R 

      

12.1 Flexão do quadril             

12.2 Adução coxo-femural             



 

 XXXI 

12.3 Abdução coxo-femural             

12.4 Flexão do joelho             

12.5 Extensão do joelho             

12.6 Dorso-flexão do pé             

12.7 Flexão-plantar do pé             

12.8 Flexão dos dedos             

12.9 Extensão dos dedos             

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

  

  

  

LEGENDA: 

NR = não realiza 

RA-D = realiza com ajuda ou dificuldade 

R = realiza 

Caso algum ítem seja não aplicável, traçar barra diagonal 

 

 

 

 

 

 


