
Evento: COBRAF

Modalidade: ORAL

Tema: C04. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade da Criança e Adolescente

Teste dinamométrico de preensão palmar para estimar fadiga muscular em 
pacientes com mielomeningocele: dados parciais

EMANUELA JUVENAL MARTINS (MARTINS, E. J.) - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - 

manu.martins.fisio@gmail.com, Maíra Verardino de Camargo (CAMARGO, M. V) - Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (SP), Letícia Sanches Ravanelli (RAVANELLI, L. S.) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP), Paula 

Regina Serrão (SERRÃO, P. R.) - Universidade Federal de São Carlos (SP), Ana Claudia Mattiello-Sverzut 

(MATTIELLO-SVERZUT, A. C.) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP)

Introdução. A principal manifestação da mielomeningocele (MMC) é a paraplegia resultante da malformação da coluna e 

medula espinhal. Porém, a inatividade pode determinar fraqueza nos membros superiores e declínio da força de 

preensão, considerado este segundo, um indicador precoce de disfunção neurológica. Portanto, frente ao contexto 

clínico destes pacientes, é importante desenvolver um protocolo que avalie a fadiga muscular de preensão palmar. 

Objetivo. Verificar se um novo teste dinamométrico de preensão palmar é capaz de estimar fadiga muscular em crianças 

e adolescentes com MMC. Método. Este projeto, transversal observacional, foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE: 63579916.2.0000.5440). Participaram 10 crianças e adolescentes com MMC, de 8 a 14 anos, 5 de 

cada gênero, com idade média de 10,2 (2,5) anos, massa corporal 36,6 (10,9) Kg e estatura 142,0 (16,6) cm), em 

acompanhamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-Ribeirão Preto. O 

teste foi desenvolvido utilizando o dinamômetro de bulbo (North Coast®). Os voluntários foram posicionados conforme 

recomendações da American Society of Hand Therapists. O procedimento compreendeu 5 momentos de análise da 

força de preensão palmar da mão não-dominante (FPP). Para representar a FPP antes do teste de fadiga foi calculada 

a média de 3 medidas (Repouso). Na sequência, o teste de fadiga foi realizado por meio de sucessivas contrações 

voluntárias máximas (CVMs), com intervalos de 1 segundo, padronizadas por um metrônomo. A primeira contração do 

teste foi chamada Inicial, a última contração, Final. 30 segundos após a contração final foi tomado o valor de FPP, aqui 

chamado de Pós-teste. Finalmente, após 180 segundos, foi tomada a contração mantida por 10 segundos e aqui 

chamada Recuperação. O teste era finalizado quando ocorria sensação de fadiga máxima (escala visual analógica - 

EVA) e/ou incapacidade em sincronizar as CVMs. Para análise estatística foram comparados os dados de Repouso x 

Pós-teste; Inicial x Final; Pós-teste x Recuperação, utilizando o teste t-Student e considerando um nível de significância 

de 5%. Resultados. Os valores de FPP tiveram um decréscimo significativo quando comparados os momentos Repouso 

x Pós-teste [5,93 (2,10) vs. 4,20 (1,29), p=0,003]; Inicial x Final [4,60 (0,99) vs. 1,20 (1,31), p=0,000]. Na análise Pós-

teste x Recuperação [4,20 (1,29) vs. 5,85 (1,63), p=0,001] ocorreu aumento da FFP na recuperação. Conclusão. O teste 



dinamométrico de preensão palmar desenvolvido por nosso grupo parece ser capaz de estimar fadiga muscular em 

crianças e adolescentes com MMC. Descritores. Preensão palmar; fadiga; crianças.


