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RESUMO 

Análise dos efeitos biomecânicos das órteses de membro superior nas articulações 

do ombro e do cotovelo durante a execução de tarefas funcionais  

Introdução: As órteses são recursos terapêuticos auxiliares indicados para alívio da dor, 

melhora do padrão funcional ou aplicação de forças para correção de deformidades. 

Existe uma carência de estudos que analisem as alterações biomecânicas promovidas 

pelas órteses no padrão funcional do membro superior. O objetivo do presente estudo foi 

analisar os efeitos biomecânicos do ombro e do cotovelo com o uso de órteses funcionais 

em pacientes com disfunções decorrentes de traumas do sistema musculoesquelético. 

Métodos: O estudo analisou as alterações do padrão de movimento com o uso das órteses 

dinâmicas e estáticas por meio da análise cinemática e eletromiográfica do membro 

superior durante a realização de uma tarefa funcional padronizada, sendo que os controles 

serão os próprios pacientes. Os movimentos analisados foram flexão-extensão de ombro, 

abdução-adução de ombro, rotação interna-rotação externa de ombro, flexão-extensão de 

cotovelo, pronação-supinação. Na eletromiografia foi analisada a integral normalizada 

dos músculos trapézio superior, bíceps braquial e tríceps braquial. Além disso foi 

realizada dinamometria isométrica de preensão e pinças, bem como a aplicação do 

questionário QuickDASH sobre sintomatologia e funcionalidade. Foram incluídos 6 

pacientes, maiores de 18 anos, com disfunções decorrentes de lesões nervosas periféricas 

e deformidades musculoesqueléticas decorrentes de artrite reumatóide, que tiveram 

indicação do uso de órtese. Resultados:  embora as órteses estáticas sejam indicadas para 

correção de desvio ulnar e para bloqueio de garra mista, de acordo com os resultados 

deste estudo, não agregaram em termos de funcionalidade. Neste último modelo, um 

voluntário apresentou diferença clinicamente importante de 22,7 pontos, sinalizando 

piora da função na situação com órtese. Além disso, as órteses para bloqueio de garra 

mista demandaram maior recrutamento de trapézio superior e bíceps braquial. As órteses 

dinâmicas para lesão do nervo radial parecem favorecer a força de preensão estática, 

porém, promoveram compensações proximais durante a execução de tarefas dinâmicas, 

que envolveram elevação e deslocamento do membro superior, em termos de amplitude 

de movimento de abdução de ombro, flexão e pronação de cotovelo. 

Palavras chave: análise cinemática, eletromiografia, atividade de vida diária, alteração 

biomecânica.  

 



 
 

ABSTRACT 

Biomechanical effects of hand orthoses in the shoulder and elbow joints during 

functional tasks performance 

Introduction: Orthoses are therapeutic resources that are indicated for pain relief, 

improvement of the functional pattern and / or to correct deformities. There is a lack of 

studies that analyze the biomechanical alterations promoted by the orthoses in the 

functional pattern of the upper limb. The aim of the present study was to analyze the 

biomechanical effects in shoulder and elbow promoted by orthoses in patients with upper 

extremity dysfunctions due to trauma of the musculoskeletal system. Methods: The range 

of motion and muscle activation was collected simultaneously during the performance of 

a standardized functional task with and witho no orthosis. The movements analyzed were 

shoulder flexion-extension, shoulder abduction-adduction, shoulder internal-external 

rotation, elbow flexion-extension, pronation-supination and the integrated 

electromyography signal of the upper trapezius, brachial bíceps and brachial triceps 

muscles were analyzed. In addition, isometric dynamometry of gripping and pinch, 

besides the application of the questionnaire QuickDASH about symptomatology and 

functionality. Were included six patients, older than 18 years, with peripheral nerve 

dysfunction and musculoskeletal deformities due to rheumatoid arthritis, who had 

indication of the use of orthosis. Results: although the static orthosis are indicated for 

correction of ulnar deviation and MCP extension-blocking, according to the results of this 

study, they did not add in terms of functionality. MCP extension-bloking orthosis 

promoted a clinically important difference of 22,7 points, suggesting worsing of the 

funtion. In addition, this model demanded greater proximal muscular recruitment of upper 

trapezius and brachial biceps. Dynamic orthoses for radial nerve injury seem to favor 

static grip strength, but they promoted proximal compensations during the execution of 

dynamic tasks, that involved elevation and displacement of the upper limb in terms of 

shoulder abduction, flexion and pronation of elbow. 

Key words: kinematic analysis, electromyography, activities of daily living, 

biomechanical change. 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

Figura 1 – Modelo de órtese para bloqueio da garra mista.............................................24 

Figura 2 – Modelo de órtese dinâmica............................................................................24 

Figura 3 -  Modelo de órtese para correção de desvio ulnar...........................................25 

 

Figura 4 – Dinamometria com Jamar ® e Pinch Gauge ®...............................................25 

 

Figura 5 – Equipamento Delsys®...................................................................................26 

 

Figura 6 – Sensores de eletromiografia de superfície......................................................27 

 

Figura 7 – Ambiente de coleta.........................................................................................28 

 

Figura 8 – Ilustração dos marcadores reflexivos.............................................................29 

 

Figura 9 - Ilustração da tarefa “Ativo”............................................................................30 

 

Figura 10 – Ilustração da tarefa “Deslocamento”............................................................31 

 

Figura 11 – Ilustração da tarefa “Simulação Bebida”......................................................31 

 

Figura 12 – Ilustração da tarefa “Despejo”......................................................................32 

 

Gráfico 1 - Valores da integral normalizada (µV) do recorte “mão em repouso”.............37 

 
Gráfico 2 - Valores da integral normalizada (µV) do recorte “pré alcance”....................................38 

 

Gráfico 3 - Valores da integral normalizada (µV) do recorte “preensão”........................................38 

 

Gráfico 4 -  Valores da integral normalizada (µV) do recorte “despejo”.........................................39 

 

Gráfico 5 - Valores da integral normalizada (µV) do recorte “copo à boca”...................................39 

 

Gráfico 6 – Valores em graus da amplitude de movimento do recorte “mão em repouso”............41 

 
Gráfico 7 – Valores em graus da amplitude de movimento do recorte “pré alcance”....................41 

 

Gráfico 8 – Valores em graus da amplitude de movimento do recorte “preensão”.......................42 

 

Gráfico 9 – Valores em graus da amplitude de movimento do recorte “despejo”.........................42 

 

Gráfico 10 – Valores em graus da amplitude de movimento do recorte “copo à boca”.................43 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS  

  

Tabela 1 - Dados referentes aos voluntários que participaram do estudo.........................11 

Tabela 2 - Referências anatômicas utilizadas para o posicionamento dos marcadores....27 

Tabela 3 - Recorte das tarefas para análise......................................................................32 

Tabela 4 - Dados referentes à pontuação do QuickDASH com e sem órtese....................35 

Tabela 5 - Dados referentes à força de preensão e diferentes tipos de pinça em quilograma 

força (kgf)........................................................................................................................35 

Tabela 6 - Dados da integral normalizada (µV) de cada músculo, em cada recorte de cada 

tarefa de cada voluntário..................................................................................................36 

Tabela 7 - dados da análise tridimensional em graus dos recortes das tarefas, de cada 

voluntário.........................................................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

  

3-D – Tridimensional 

ADM - Amplitude de Movimento  

AVDs – Atividades de Vida Diária 

EEFERP – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto  

EMG – Sinal Eletromiográfico  

FMRP – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto  

HCFMRP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto  

iEMG – Integral do envoltório linear do sinal eletromiográfico 

ISB – Sociedade Internacional de Biomecânica 

LabMão – Laboratório de Pesquisa Clínica da Mão e Membro Superior  

PA – Potencial de Ação 

SBTM - Sociedade Brasileira dos Terapeutas da Mão e Membro Superior  

SENIAM – Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles 

SGC – Sistema Global de Coordenadas 

SLC – Sistema Local de Coordenadas 

USP – Universidade de São Paulo  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIMBOLOS E UNIDADES  

  

  

® - Marca Registrada  

% - Porcentagem  

Kg – Quilogramas  

kgf – Quilograma força 

Hz – Hertz 

 

µV - Microvolts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 



 
 

Sumário 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 14 

2. OBJETIVO ................................................................................................................. 21 

2.1.Objetivo Geral ....................................................................................................... 21 

2.2.Objetivos Específicos ........................................................................................... 21 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................................... 22 

3.1.Local ..................................................................................................................... 22 

3.2.Sujeitos .................................................................................................................. 23 

3.3.Eletromiografia de Superfície ............................................................................... 26 

3.4.Análise Cinemática ............................................................................................... 27 

3.5.Processamento de Sinais ....................................................................................... 29 

3.6.Tarefa .................................................................................................................... 30 

3.7.Procedimentos e Análise de Dados ....................................................................... 32 

4. RESULTADOS .......................................................................................................... 35 

5. DISCUSSÃO .............................................................................................................. 43 

6. CONCLUSÃO ............................................................................................................ 47 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A sobrevivência humana está intimamente relacionada ao movimento, sendo o 

membro superior o principal responsável pelas habilidades motoras finas, que são 

fundamentais na execução das nossas atividades de vida diária (AVDs), como vestir-se, 

alimentar-se, cuidados pessoais e higiene. O membro superior é capaz de suprir as 

demandas funcionais por reunir diversas articulações que propiciam uma ampla 

mobilidade, como, por exemplo, o complexo do ombro que integra as articulações 

esternoclavicular, acromioclavicular e glenoumeral (KIM et al, 2014; BOSER et al., 

2018).  

No âmbito da reabilitação do membro superior, a avaliação musculoesquelética 

serve como base para a intervenção terapêutica. Itens como força muscular, amplitude de 

movimento articular, flexibilidade, sensibilidade cutânea, propriocepção articular e 

função são essenciais na avaliação cinético-funcional (SKIRVEN, 2011; VERGARA et 

al, 2014).  A avaliação pode ser realizada por meio de medidas subjetivas, como a 

aplicação de questionários ou por análises qualitativas, como os testes de desempenho, a 

fim de se obter dados que visam fundamentar a reabilitação (FESS, 2011; MACDERMID, 

2011; VERGARA, 2014). Os testes de desempenho funcional avaliam um amplo espectro 

da função da mão e do membro superior, incluindo a habilidade motora de manipulação 

grossa e fina, a destreza manual, o desempenho de AVDs, atividades laborais e as 

atividades uni e bimanuais. Entre os testes de desempenho padronizados, existem diversas 

categorias que variam de acordo com os objetivos da avaliação, sejam simulações de 

situações no trabalho ou das atividades de vida diária (ELUI e FONSECA, 2005; 

GONZALEZ et al, 2017; VALEVICIUS et al, 2018). 

Há um substancial progresso no desenvolvimento de medidas objetivas de 

avaliação ao longo dos últimos anos. Além dos instrumentos de avaliação clássicos 

utilizados na prática clínica, ferramentas como a eletromiografia e a análise cinemática 

também têm sido amplamente utilizadas para avaliações quantitativas do membro 

superior (DUPREY et al, 2017; GONZALEZ et al, 2017; TAYLOR et al, 2018; BOSER 

et al, 2018; VALEVICIUS et al, 2018). 

A eletromiografia é o estudo da atividade elétrica do músculo e é capaz de fornecer 

informações sobre o controle e a execução de movimentos voluntários e reflexos 
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(KAMEN, 2014).  A captação do EMG é feita por meio de eletrodos com um arranjo de 

registro monopolar ou bipolar, sendo este último consideravelmente mais comum. No 

arranjo bipolar, dois eletrodos são posicionados sobre o músculo e um terceiro eletrodo 

neutro é posicionado em algum lugar eletricamente neutro. Esta configuração utiliza 

amplificadores diferenciais que registram a diferença elétrica entre os dois eletrodos de 

registro, de modo que qualquer sinal comum é atenuado (KAMEN, 2014).  Existem 

diversos tipos de eletrodos, com diferentes formatos e materiais, e eles podem ser de 

agulha ou de superfície. A reunião de eletrodos com arranjo de registro pré-definido e 

pré-amplificadores integrados é definida como “sensor”. Os sensores de superfície são 

preferencialmente utilizados para estudos relacionados ao movimento humano, pois os 

sensores com eletrodos de agulha podem lacerar o tecido muscular durante o movimento, 

e por ser uma técnica invasiva deve ser realizada por profissionais médicos (HERMENS, 

2000; HUG, 2011).  

O EMG pode sofrer influências de variados fatores, como tipo de eletrodo, fluxo 

sanguíneo, tecido adiposo, comprimento muscular, profundidade do músculo e crosstalk, 

que é a captação de atividade elétrica proveniente de outro músculo que não o músculo 

alvo (HUG, 2011; DE LUCA, 1997; KAMEN, 2014). Na tentativa de uniformizar a 

utilização da eletromiografia de superfície e minimizar a influência dos diversos fatores, 

o projeto SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of 

Muscles) definiu recomendações a respeito dos sensores a serem utilizados com relação 

à fabricação, bem como o posicionamento sobre o músculo e fixação dos sensores na pele 

(HERMENS, 2000). 

Enquanto a eletromiografia avalia a parte muscular do sistema 

musculoesquelético, a análise cinemática avalia o movimento articular. Por meio deste 

tipo de análise é possível descrever e quantificar posições lineares e angulares dos corpos 

e suas derivadas temporais. A cinemática é a ferramenta analítica preferencialmente 

utilizada para a determinação de velocidade angular, amplitude de movimento articular e 

avaliação de diferentes padrões de movimento (ROBERTSON e CALDWELL, 2014).  

O método mais comum para se realizar a coleta de dados cinemáticos é a utilização 

de um sistema de captura de movimentos por meio de marcadores fixados a um sujeito 

em movimento, seguido de uma digitalização automática para se obter as coordenadas 

destes marcadores. Essas coordenadas são, então, processadas para se obter as variáveis 

cinemáticas que descrevem os movimentos articulares. Estes sistemas utilizam luz 
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ambiente ou luz refletida pelos marcadores fixos ao corpo. As câmeras possuem sua 

própria luz e os marcadores apresentam fitas reflexivas que amplificam o brilho do 

marcador em relação à pele, às roupas ou ao plano de fundo. Alguns sistemas de vídeo 

possuem câmeras infravermelho para identificar a localização dos marcadores 

(ROBERTSON e CALDWELL, 2014). 

Estudos recentes avaliaram indivíduos saudáveis a fim de descrever os padrões de 

movimento do membro superior durante algumas atividades funcionais. Gonzalez e 

colaboradores (2017) compararam a interdependência dos dedos em 10 indivíduos 

saudáveis durante a execução do Purdue Pegboard Test, em relação aos movimentos 

realizados durante duas AVDs. Eles observaram que a mobilidade das 

metacarpofalangeanas e das interfalangeanas durante as tarefas do Purdue Pegboard Test 

não eram compatíveis com os movimentos necessários para realizar as outras atividades 

propostas (GONZALEZ et al, 2017). Um grupo liderado por Valevicius (2018) 

caracterizou os movimentos da mão de forma quantitativa, por meio da análise 

tridimensional, em sujeitos saudáveis, durante a performance dos testes funcionais Pasta 

Box Task e Cup Transfer Task, com o objetivo de criar modelo de avaliação para ser 

aplicado em pacientes com disfunção do membro superior (VALEVICIUS et al, 2018).  

Polovinets e colaboradores (2018) compararam a distribuição de forças em 

sujeitos saudáveis durante a execução de duas formas do exercício push-up: punho neutro 

(PN) e punho em hiperextensão (PH) de indivíduos assintomáticos. Eles observaram 

diferenças nas transmissões de força entre as duas formas avaliadas e sugerem que o PH 

é o método menos seguro por provocar maior tensão ligamentar na articulação do punho 

(POLOVINETS et al, 2018). Em 2015, Ricci e colaboradores investigaram com o método 

tridimensional o padrão de movimento e a ativação muscular do membro superior, por 

meio da EMG, de sujeitos saudáveis, durante tarefas que simulavam AVDs. O músculo 

trapézio superior foi ativado precocemente em todas as fases das tarefas propostas e o 

tríceps braquial mostrou-se um importante sinergista na abdução e extensão do ombro 

durante a fase em que o membro superior está desprovido de carga adicional. Além disso, 

os autores enfatizam a contribuição do estudo para identificação de compensações 

biomecânicas em indivíduos que possuam algum tipo de disfunção no membro superior 

(RICCI et al, 2015). 

As lesões da extremidade superior, como fraturas, tendinopatias, condições 

neurais ou reumatoides, podem acarretar em uma restrição da amplitude de movimento 
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(ADM) de uma determinada articulação ou de múltiplas articulações. Em vista da 

necessidade de suprir o grande comprometimento funcional, o sistema 

musculoesquelético, juntamente com o neuromotor, adota estratégias compensatórias nas 

articulações adjacentes (MURPHY; HÄGER, 2015; OOSTERWIJK et al., 2018).  

A lesão do nervo ulnar, responsável por inervar os músculos interósseos dorsais e 

palmares, acarreta em uma hiperextensão das MTFs, sob a ação do extensor comum dos 

dedos, e em uma flexão acentuada das IFs proximais e distais. Desta forma, ocorre a perda 

do arco longitudinal da mão, provocando uma deformidade, conhecida como “mão em 

garra”. Por outro lado, a disfunção do nervo radial implica na perda dos extensores do 

punho e dos dedos e, como consequência, o posicionamento do punho e das MTFs em 

flexão, com as IFs estendidas pela ação dos interósseos (KAPANDJI, 2005; PRATT, 

2011), ou seja, as lesões dos nervos periféricos que inervam os músculos intrínsecos da 

mão e do antebraço, provocam desequilíbrios musculares, levando a uma desvantagem 

biomecânica e a perda da função de preensão da mão (SEU; PASQUALETTO, 2012).   

Em termos de reabilitação do membro superior, as órteses têm sido uma 

importante modalidade terapêutica complementar, que podem ter como objetivo 

estabilizar ou imobilizar, prevenir ou corrigir deformidade, proteger e auxiliar o processo 

cicatricial e facilitar a função, podendo ter mais de um objetivo (MCKEE, MORGAN, 

1998; KING et al., 2018).  As órteses denominadas funcionais têm como objetivo 

propiciar uma vantagem mecânica para a relação comprimento-tensão muscular, 

favorecendo a ação do membro superior (MARCOLINO et al., 2015; SOUSA et al., 2015; 

BURSSENS et al., 2017; ARNOLD; JANSON, 2017).  

Uma órtese pode ser confeccionada com diversos materiais, podendo ser adquirida 

em um modelo pré-fabricado ou sob medida, porém deve sempre seguir os princípios 

biomecânicos, com ajuste individual para conforto e adesão ao seu uso. Pode ser de uso 

prolongado ou em curto prazo, de maneira contínua ou intermitente, de acordo com as 

orientações do profissional da saúde ao paciente/usuário e/ou cuidador, inserido no plano 

terapêutico, sendo monitorado e modificado sempre que necessário, de acordo com a 

doença, deficiência e/ou processo cicatricial. Seu uso inadequado pode trazer prejuízos 

locais ou sistêmicos ao indivíduo e pode levar a complicações como úlceras de pressão, 

atrofia muscular, contraturas, aumento da dor (SKIRVEN; OSTERMAN, 2011; VALDES et 

al, 2018).  
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As órteses têm sido categorizadas por múltiplos sistemas, de acordo com os 

objetivos, funções, configurações, propriedades mecânicas, material, fonte de energia, 

anatomia ou frases descritivas, todas com suas vantagens e desvantagens. A Sociedade 

Americana dos Terapeutas da Mão estabeleceu um sistema de classificação, baseada mais 

na função do que na forma (FESS et al., 2005). Podem ser classificadas segundo seu 

desenho em estáticas (de bloqueio, seriadas, progressivas), não articulares, e dinâmicas 

(de bloqueio ou tração, ou ainda efeito tenodese) e as motorizadas (MCKEE, MORGAN, 

1998). São recursos terapêuticos e, como tais, devem ser prescritas e configuradas com 

base em princípios anatomo-fisiológicos e patológicos relacionados à doença ou 

disfunção, após avaliação individualizada, que envolve a coleta e integração de dados 

derivados de várias fontes, incluindo a observação direta e medições precisas, dentro de 

um processo de reabilitação do paciente portador de deficiência funcional ou álgica 

específica (ARAUJO, 2005; FESS et al., 2005). 

 Um modelo descrito para as lesões do nervo radial é a órtese dinâmica para 

extensão de punho e metacarpofalangeanas. Conforme descrito anteriormente, na lesão 

do nervo radial, o indivíduo perde a ação dos extensores de punho e, consequentemente, 

tem uma redução da capacidade de preensão. O objetivo deste modelo de órtese é estender 

passivamente o punho e as metacarpofalangeans a 20° e 0°, respectivamente, enquanto 

permite a flexão de punho e dedos de forma ativa e irrestrita. No caso das lesões do nervo 

ulnar, a qual provoca a perda do arco longitudinal da mão, uma órtese indicada é a estática 

para bloqueio de garra. O objetivo deste modelo é corrigir a hiperextensão das 

metacarpofalangeanas durante a flexão dos dedos, prevenir encurtamento dos ligamentos 

colaterais destas articulações e facilitar a extensão ativa das interfalangeanas (MCKEE; 

MORGAN, 1998). Já a artrite reumatoide é uma doença autoimune que pode provocar 

deformidade das articulações metacarpofalangeanas em desvio ulnar, sendo a órtese para 

correção deste desvio uma possibilidade terapêutica (FESS et al., 2005; LIU et al., 2017). 

Embora essas órteses tenham como objetivo uma melhora funcional, estudos 

recentes sinalizaram que alguns modelos acarretam em compensações proximais. Shu e 

Mirka também avaliaram dois tipos de órtese para repouso de punho, em indivíduos 

saudáveis, e observaram aumento dos sinais eletromiográficos dos músculos do 

antebraço, além de piorar a postura do ombro em tarefas que exigiam maiores amplitudes 

de movimento de punho (SHU et al, 2006). Johanson e colaboradores (2014) compararam 

o índice de ativação dos músculos do antebraço durante o uso de órteses rígidas para 
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repouso de punho, confeccionadas sob medida (SM) em relação às disponíveis 

comercialmente (DC) e na situação sem órtese (SO). A hipótese era a de que as órteses 

reduziriam a ativação dos extensores de punho. Durante a preensão, as órteses DC não 

tiveram nenhum efeito significativo na ativação dos músculos do antebraço. Já as SM 

resultaram em uma maior ativação dos extensores de punho em relação às DC e em 

relação à situação SO (JOHANSON et al., 2004).  

Em 2010, Van Petten e Ávila também compararam a ativação dos músculos do 

antebraço com o uso de órteses de repouso de punho confeccionadas com materiais 

distintos e na situação sem órtese, durante o teste funcional Jebsen-Taylor. Não houve 

diferença significativa na ativação dos músculos do antebraço entre os dois tipos de 

órtese. Houve uma redução da ativação dos extensores de punho com o uso das órteses 

em relação a situação sem órtese (VAN PETTEN; ÁVILA, 2010). 

Ferrigno e colaboradores (2009) avaliaram os efeitos proximais do uso de órtese 

de repouso de punho, em indivíduos saudáveis, durante o uso do computador. Os 

resultados evidenciaram um aumento significativo da ativação do músculo trapézio 

superior durante o uso da órtese em relação à situação sem órtese (FERRIGNO et al, 

2009). Outro estudo mais recente também avaliou a cinemática e a atividade 

eletromiográfica do membro superior de sujeitos saudáveis, durante o uso de órtese de 

repouso de punho. Os achados com o uso da órtese sugerem uma alteração biomecânica 

de ombro e cotovelo e uma maior ativação muscular proximal. Além disso, os autores 

enfatizam a necessidade de uma avaliação adequada para prescrição do dispositivo, 

devido às compensações que o uso do mesmo pode promover (GOMES et al, 2018). 

Os estudos clínicos controlados e randomizados, por terem adequado rigor 

metodológico, podem trazer evidências que confirmem ou não intervenções propostas na 

prática clínica. Porém, quando se diz respeito à órteses, não é possível realizar 

randomização ou cegamento de terapeutas e pacientes, pois o dispositivo deve ser 

especificamente confeccionado para cada indivíduo, de acordo com a sua disfunção 

(MACDERMID, 2004; WANG; BAKHAI, 2006; MACDERMID, 2011; MOHER et al., 

2012). Além disso, um estudo randomizado controlado não representa o melhor caminho 

para se determinar o tratamento de escolha para um paciente específico, uma vez que os 

resultados se baseiam na melhora da média, o que não fornece sobre o desempenho 

individual de cada sujeito (HANNAH e HUDAK, 2001).    
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Embora alguns estudos biomecânicos já tenham sido realizados no âmbito das 

órteses de membro superior em sujeitos assintomáticos, a avaliação dos efeitos proximais 

destes dispositivos em indivíduos que possuam algum tipo de disfunção pode contribuir 

no tratamento e na indicação destes dispositivos auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2. OBJETIVO 

 

2.1.Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos biomecânicos nas articulações do 

ombro e do cotovelo gerados por órteses indicadas para melhora da função e prevenção 

de deformidade do membro superior, em termos de padrão de movimento e ativação 

muscular, em pacientes com alterações musculoesqueléticas de membro superior, durante 

a execução de tarefas funcionais relacionadas às atividades de vida diária. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do estudo foram: 

• Avaliar e comparar a força muscular de preensão e pinças dos dedos por meio 

de dinamometria isométrica na situação sem órtese e com órtese. 

• Avaliar e comparar a sintomatologia e funcionalidade pelo questionário 

QuickDASH na situação sem órtese e com órtese. 

•  Avaliar e comparar a ativação muscular por meio da atividade eletromiográfica 

dos músculos trapézio superior (TS), bíceps braquial (BB) e tríceps braquial (TB) em 

pacientes com alterações musculoesqueléticas de membro superior, durante a execução 

de uma tarefa funcional associada ou não à utilização de órtese para melhora da função. 

•  Avaliar e comparar a amplitude de movimento por meio da análise cinemática 

das articulações do ombro e do cotovelo em pacientes com alterações 

musculoesqueléticas de membro superior, durante a execução de uma tarefa funcional 

associada ou não à utilização de órtese para melhora da função. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo sobre os efeitos proximais das órteses na amplitude articular e ativação 

muscular do ombro e do cotovelo durante a execução de tarefas funcionais foi clínico, 

controlado, tipo não-randomizado, no qual o controle é o próprio indivíduo. Este estudo 

é parte de um projeto de doutorado intitulado “ANÁLISE DOS EFEITOS 

BIOMECÂNICOS DAS ÓRTESES DO MEMBRO SUPERIOR DURANTE A 

EXECUÇÃO DE TARFEFAS FUNCIONAIS”, realizado pela aluna Me. Flávia Pessoni 

Faleiros Macêdo Ricci, orientado pela Profª Drª Marisa de Cássia Registro Fonseca.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP – USP), segundo Parecer 1.354.421/2015 (ANEXO A). Todos os sujeitos que 

participaram do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE A). 

 

3.1.Local 

 

Foi desenvolvido no Laboratório de Análise do Movimento do Centro de 

Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (CER-HCFMRP- USP), em 

parceria com o Laboratório de Pesquisa Clínica da Mão e Membro Superior da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (LabMão – FMRP – USP), 

vinculado ao Programa de Pós Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional. 

Neste ambulatório é realizado processo de avaliação, prescrição, confecção e 

dispensação das órteses de membro, confeccionada por profissional especializado em 

reabilitação da mão, tanto fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. As órteses de mão são 

confeccionadas sob medida, de maneira individualizada, com material de termoplástico 

de baixa temperatura. Dependendo do modelo indicado, podem ser utilizados anexos para 

fixação, por exemplo, velcros, e componentes dinâmicos, como hastes metálicas, dedeiras 

de couro e elástico. 
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3.2.Sujeitos 

 

Neste estudo foi utilizada uma amostra de conveniência. Foram selecionados 

pacientes acima de 18 anos, de ambos os sexos, portadores de disfunções do membro 

superior decorrentes a queimaduras, lesões ósseas ou articulares e/ou lesões nervosas 

periféricas, com indicação de uso de órtese para melhora da função e/ou 

correção/prevenção de deformidades articulares. Foram excluídos os indivíduos com 

déficit cognitivo diagnosticado, restrições clínicas ou cirúrgicas para execução de 

atividades das tarefas funcionais propostas. Todos os pacientes foram recrutados no 

Ambulatório de Órteses do Membro Superior do Centro de Reabilitação do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(CER-HCFMRP- USP). 

Foram selecionados sete sujeitos que se enquadravam nos critérios de inclusão 

descritos acima. Um sujeito foi excluído, pois não tinha mais indicação de órtese no dia 

da avaliação. Participaram, então, do estudo 6 sujeitos, sendo cinco homens e uma 

mulher, com idade média de 36,8±17,4 anos. Os diagnósticos encontrados foram: um 

caso de artrite reumatoide, cinco lesões nervosas periféricas, sendo três lesões do nervo 

mediano/ulnar e duas lesões do nervo radial. A tabela 1 resume os dados referentes à 

idade, sexo, dominância, membro acometido, tipo de órtese, tempo de lesão e tempo de 

uso do dispositivo.  

Tabela 1 - Dados referentes aos voluntários que participaram do estudo 
 

N IDADE DIAG SEXO DOM 
LADO 

AFETADO 

 

TIPO  

 

T 

lesão 

 

T uso 

1 23 
n. mediano 

e ulnar 
M D D 

Estática bloqueio garra 

mista 

5 m 2 m 

2 24 
n. mediano 

e ulnar 
M D D 

Estática bloqueio garra 

mista 

4 m 2 m 

3 26 n. radial M D E Dinâmica lesão radial 1 m 1 m 

4 33 n. radial M D D Dinâmica lesão radial 1 m 1 m 

5 67 AR F D D e E Estática correção DU MTF --- 5 m 

6 48 
n. mediano 

e ulnar 
M D D 

Estática bloqueio garra 

mista 

14 

m 

12 m 

N= número do voluntário; DIAG= diagnóstico; T= tempo; n= nervo; AR= artrite reumatoide; F= 

feminino; M= masculino; DU= desvio ulnar; MTF= metacarpofalangeana; DOM= dominância; D= 

dominância e/ou lado afetado à direita; E= dominância e/ou lado afetado à esquerda; m= meses. 
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O voluntário um, dois e seis apresentavam neurorrafia após lesão traumática dor 

nervos mediano e ulnar há cinco, quatro e quatorze meses, respectivamente. O 

voluntário um e dois faziam uso de órtese estática corretiva para bloqueio de garra mista 

há dois meses no momento da avaliação e o voluntário seis há doze meses (Figura 1).  

 

 

 

Os voluntários três e quatro utilizavam o modelo de órtese dinâmica para lesão do 

nervo radial há 1 mês no momento da avaliação (Figura 2).   

 

 

 

O voluntário cinco utilizava órtese para correção de desvio ulnar das articulações 

metacarpofalangeanas (Figura 3), sendo o seu uso recomendado durante atividades de 

vida diária. O uso contínuo por várias semanas ou meses pode corrigir as deformidades 

leves (FESS et al., 2005). 

Figura 1.  Modelo de órtese estática corretiva para bloqueio de garra mista. 

 

Figura 2.  Modelo de órtese dinâmica de alto perfil para lesão do nervo radial 
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Previamente à análise cinemática e eletromiográfica, foi realizada análise da 

sintomatologia e funcionalidade pelo questionário QuickDASH (BEATON et al., 2005) 

– Anexo B. Primeiramente o indivíduo respondeu levando em consideração sua situação 

sem utilizar a órtese e, em seguida, responder novamente o mesmo questionário levando 

em consideração a utilização do dispositivo. 

Além disso, foi realizada avaliação da força muscular de preensão e pinças dos 

dedos por meio de dinamometria isométrica com o uso do Jamar ® e Pinch Gauge ®, 

respectivamente (ABDALLA; BRANDÃO, 2005)– Figura 4. A avaliação foi realizada 

em duas etapas: primeiramente o indivíduo realizou os testes de força isométrica sem 

órtese e em seguida utilizando o dispositivo. 

 

 

 

  

Figura 4.  Dinamometria com Jamar ® e Pinch Gauge ®. A= Dinamometria isométrica sem órtese. 

B= Dinamometria isométrica com órtese.  

 

Figura 3.  Modelo de órtese para correção de desvio ulnar (FESS, 2011). 
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3.3.Eletromiografia de Superfície 

 

Para a coleta dos dados do EMG foi utilizado o equipamento da marca Delsys® 

(Trigno® Wireless Systems), com 4 canais, sensores com o desenho de barras paralelas 

fixas (Figura 5) e frequência de amostragem de 1925.23 Hz para cada canal. 

 

 

A preparação da pele anterior ao teste foi realizada de acordo com as 

recomendações do Projeto SENIAM (HERMENS et al, 2000), ou seja, por tricotomia e 

limpeza local com álcool. Os sensores foram fixados na pele dos voluntários com uma 

fita dupla-face e posicionados de forma que as barras paralelas ficassem alinhadas e 

perpendiculares às fibras musculares, segundo recomendação de De Luca (1997). 

O posicionamento dos sensores nos trapézio superior, bíceps braquial e tríceps 

braquial foram realizados de acordo com o Projeto SENIAM (HERMENS et al, 2000). O 

posicionamento de todos os sensores se encontra ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 5. Equipamento utilizado para o registro dos dados eletromiográficos.  

A= caixa portátil de armazenamento dos sensores; B= sensor com desenho de barras paralelas 

fixas. 
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3.4.Análise Cinemática 

 

Os dados da análise cinemática foram coletados a 200Hz, por 12 câmeras 

infravermelho para análise de imagens 3D - Optitrack™ NaturalPoint®, que captam o 

movimento pelo rastreamento de marcadores reflexivos passivos, os quais foram fixados 

na pele por fita dupla-face. As imagens são representadas por meio de um software 

Motive:Body 2.0 – Production motion capture software. 

Para garantir o adequado rastreamento dos marcadores durante a execução do 

movimento, as câmeras do sistema de captação foram dispostas ao redor de todo o campo 

de coleta, fixadas em tripés (Figura 7). Dessa forma, todos os marcadores puderam ser 

rastreados independentemente dos utensílios utilizados para a execução do teste funcional 

dinâmico do membro superior, ou da mudança do posicionamento do mesmo nos 

diferentes planos de movimentos, durante a tarefa a ser analisada. 

 

Figura 6. Posicionamento dos sensores. A= vista anterior; B= vista lateral; C= vista posterior. 

 



28 
 

 

 

O protocolo de posicionamento dos marcadores foi definido a partir de um estudo 

piloto prévio e a localização dos marcadores em tronco, ombro e cotovelo foi baseada em 

Murgia et al. (2010), enquanto o posicionamento dos marcadores de punho foi realizado 

de acordo com Carpinella (2006) – Figura 8. A descrição das referências anatômicas 

utilizadas para o posicionamento dos marcadores se encontram descritas na Tabela 21. 

A partir da análise cinemática foram obtidas as amplitudes de movimento (ADM) 

articular de flexão/extensão do ombro, abdução/adução do ombro, rotação interna/externa 

de ombro, flexão/extensão de cotovelo e prono/supinação de cotovelo. 

 

Figura 7. Posicionamento das 12 câmeras infravermelho Optitrack™ NaturalPoint®. 
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Tabela 2 - Referências anatômicas utilizadas para o posicionamento dos marcadores 

Nome Descrição 

este Imediatamente abaixo da incisura jugular do esterno 

acroE Articulação acrômio-clavicular esquerda 

acroD Articulação acrômio-clavicular direita 

eplD Epicôndilo lateral direito 

epmD Epicôndilo medial direito 

peuD Linha média do antebraço na direção do processo estiloide da ulna 

perD Linha média do antebraço na direção do processo estiloide do rádio 

 

 

3.5.Processamento de Sinais 

 

Os dados eletromiográficos e os dados cinemáticos foram coletados em dois 

softwares, Trigno® Wireless Systems e Motive:Body 2.0 – Production motion capture 

software, respectivamente, de forma simultânea. A sincronização e o processamento dos 

sinais foram realizados off-line, em programas personalizados no software Matlab® (The 

MathWorks, Inc.). Para que fosse possível a sincronização, no instante anterior ao início 

da coleta, o avaliador, com um acelerômetro e um marcador reflexivo no dorso das mãos, 

realizou um movimento de aceleração e desaceleração (“bater palmas com os membros 

Figura 8. Posicionamento dos marcadores reflexivos do tronco, ombro e cotovelo. A= vista 

anterior; B= vista lateral; C= vista posterior. 
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superiores estendidos”) para que, por meio desses picos de sinais eletromiográficos e 

cinemáticos, fossem identificados o momento de início das coletas das respectivas tarefas. 

Para o cálculo da integral do envoltório linear (iEMG) foi aplicado um filtro 

Butterworth de 4ª ordem de passa-banda de 10 a 500 Hz, para o tratamento do sinal bruto. 

Em seguida, foi realizado um novo processamento por meio da retificação do sinal e uma 

nova filtragem de passa-baixa de 15 Hz (ERVILHA et al,1998). 

Para análise cinemática, os dados foram filtrados por meio da aplicação de um 

filtro Butterworth de 4ª ordem e frequência de corte de 5Hz. Posteriormente, foram 

construídos sistemas de coordenadas locais do antebraço e mão a partir dos 7 marcadores 

pré-definidos e seguindo as recomendações da Sociedade Internacional de Biomecânica 

– ISB (WU et al, 2005). Para a obtenção dos ângulos articulares foi utilizada a convenção 

dos ângulos de Euler. Os movimentos foram descritos em relação ao segmento proximal 

segundo a ordem rotacional Y-X- Y. 

 

3.6.Tarefa 

 

Foram realizadas 4 tarefas baseadas em atividades de vida diária, que simulam 

situações de alimentação, que evolvem a preensão de um objeto, mais especificamente, 

um objeto cilíndrico com o formato de um copo.  

A tarefa 1 foi denominada “Ativo” e consiste na elevação do membro superior a 

partir da posição inicial, realizar flexão e extensão dos dedos, com o antebraço em 

pronação (Figura 9) 

 

Figura 9. Tarefa “Ativo” (elevação do membro superior a partir da posição inicial, realizar 

flexão e extensão dos dedos, com o antebraço em pronação retorno à posição inicial). 

 



31 
 

 

A tarefa 2 foi denominada “Deslocamento” e consiste no deslocamento do objeto 

a partir de um ponto inicial até um ponto final (Figura 10). 

 

 

 

A tarefa 2 foi denominada “Simulação de Bebida” e consiste na preensão do 

objeto, seguida pelo movimento de leva-lo até a boca, simulando a bebida de algum 

líquido (Figura 11). 

 

 

 

A tarefa 3 foi denominada “Despejo” e consiste na preensão do objeto, seguida 

pelo movimento de deslocá-lo no ar e simular o despejo de líquido em outro recipiente 

(Figura 12). Esta tarefa foi baseada na tarefa “Despejar Água” pertencente ao Teste 

Funcional do Membro Superior Elui – Teste Elui (ELUI et al., 2014). Este teste foi 

Figura 10. Tarefa “Deslocamento” (deslocamento do abjeto cilíndrico a partir de um ponto 

inicial até um ponto final). 

 

Figura 11. Tarefa “Simulação de Bebida” (preensão de um objeto cilíndrico, seguida de um 

movimento de leva-lo até a boca, simulando a bebida e retornando o objeto na posição inicial). 
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elaborado com base nos testes padronizados de Jebsen Taylor– modificado (1969) e de 

Carazatto (1978) e foi criado a partir da busca de um teste que avaliasse o uso das 

preensões mais utilizadas no dia a dia. No entanto, foram necessárias algumas adaptações 

para que fosse possível a execução por todos os voluntários. O tipo de preensão exigido 

para segurar a jarra e o peso do líquido exigidos na tarefa original impossibilitariam a 

realização da tarefa por alguns voluntários. 

 

 

 

 

3.7.Procedimentos e Análise de Dados 

 

As coletas foram agendadas de acordo com a disponibilidade dos voluntários. Os 

participantes foram orientados a realizar a tarefa previamente à coleta para que pudessem 

se familiarizar com os movimentos a serem executados. Em seguida, foram orientados a 

retirar qualquer vestimenta que pudesse dificultar ou impedir a colocação dos sensores e 

marcadores, sendo que as voluntárias mulheres puderam optar por permanecer com roupa 

para ginástica. Após a captação dos movimentos pelas câmeras foi gerada uma 

representação gráfica no computador, de forma que em nenhum momento houve 

exposição da imagem dos voluntários. 

Foi realizada a preparação da pele e colocação de eletrodos e marcadores 

conforme descrito anteriormente. Os participantes foram, então, posicionados sentados 

com os pés apoiados no chão, sem apoio para braços, de frente à mesa onde foram 

Figura 12. Tarefa “Despejo” (preensão do objeto, seguida pelo movimento de deslocá-lo no ar e 

simular o despejo de líquido em outro recipiente). 
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realizadas as tarefas. Cada tarefa foi realizada uma vez sem órtese e uma vez utilizando 

o dispositivo, com intervalo de 1 minuto entre cada cada tentativa. O voluntário foi 

orientado a executar cada tentativa o mais naturalmente possível, simulando a realização 

da atividade na sua vida diária. 

Para análise dos dados foram feitos recortes de cada tarefa. Desta forma, as 

análises foram divididas em: I) Mão em repouso, II) Pré alcance, III) Preensão do Copo, 

IV) Despejo, V) Copo à boca (TABELA 3) e cada recorte foi padronizado com tempo de 

duração de um segundo. 

 

Tabela 3 - Recorte das tarefas para análise 

RECORTE I MÃO EM REPOUSO 

 

 

Referência Esta fase se inicia no instante imediato ao início da tarefa. 

RECORTE II PRÉ ALCANCE 

 

  

Referência Esta fase se inicia quando a articulação do cotovelo atinge a máxima 

extensão. 

RECORTE III PREENSÃO DO COPO 
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Referência Esta fase se inicia quando a articulação do ombro atinge a máxima 

adução. 

RECORTE IV DESPEJO 

 

 

 

Referência Esta fase se inicia quando o ombro atinge a máxima flexão. 

RECORTE V COPO À BOCA 

 

 

Referência Esta fase se inicia quando a articulação do cotovelo atinge a máxima 

flexão. 

 

Cada voluntário foi analisado individualmente e foram feitas as seguintes análises: 

• Comparação da atividade muscular de cada músculo, com e sem a órtese; 

• Comparação da amplitude de movimento de cada articulação, com e sem 

a órtese. 

Para análise estatística foi aplicado o teste de Wilcoxon por meio do software 

SPSS – Statistical Package for Social Science versão 20.0. O método de Wilcoxon é não-

paramétrico para comparação de duas amostras. Quando as suposições paramétricas são 
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atendidas, a eficiência do teste de Wilcoxon é de cerca de 95% tanto para pequenas como 

para grandes amostras (PEAT; BARTON, 2009). Foi adotado como nível de significância 

p<0,05.  

A apresentação dos dados foi feita, também, por gráficos do tipo polar, que 

corresponde à um círculo com diferentes números de raios, dependendo das categorias da 

variável estudada. O gráfico é traçado pela união dos pontos correspondentes aos valores 

observados em cada categoria (FRANCO; PASSOS, 2005). 

 

4. RESULTADOS  

 

 Foram avaliados seis voluntários. No dia da avaliação dos voluntários cinco e seis, 

por problemas técnicos com o equipamento, não foi possível realizar a análise 

eletromiográfica e cinemática.  

Tabela 4 - Dados referentes à pontuação do QuickDASH com e sem órtese 
 

N DIAGNÓSTICO 
 

TIPO  
QD  

SEM 

QD  

COM 

1 n. mediano e ulnar Estática bloqueio garra mista 45,4 31,8 

2 n. mediano e ulnar Estática bloqueio garra mista 56,8 62,3 

3 n. radial Dinâmica lesão radial 43,2 22,7 

4 n. radial Dinâmica lesão radial 65,9 72,7 

5 AR 
Estática correção de DU 

MTF 

15,9 29,5 

6 n. mediano e ulnar Estática bloqueio garra mista 43,2 65,9 

N= número do voluntário; n= nervo; AR= artrite reumatoide; DU= desvio ulnar; MTF= 

metacarpolngeana; QD SEM= resultados do QuickDASH sem o uso da órtese; QD COM= resultados 

do QuickDASH com o uso da órtese. 

 

Tabela 5 - Dados referentes à força de preensão e diferentes tipos de pinça em quilograma 

força (kgf)  
 

 PREENSÃO P-T P-L P-PP 

 SEM COM SEM COM SEM COM SEM COM 

1 5,6 1,0 2,0 2,3 2,8 3,0 2,5 2,0 

2 0 0 0 0 2,5 3,8 0,1 2,3 

3 0 9,0 0 3,6 4,3 6,8 0 2,5 

4 1,3 4,6 0 2,5 3,6 5,6 0 2,3 
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5 11,6 3,0 2,5 1,5 2,8 2,5 1,6 1,8 

6 10,0 10,3 3,5 3,5 4,5 4,0 3,1 4,1 

SEM= resultados sem o uso da órtese; COM= resultados com o uso da órtese; P-T= pinça trípode; 

P-L= pinça lateral; P-PP= pinça polpa-polpa. 

 

Nas próximas tabelas, que apresentam resultados relacionados à análise 

eletromiográfica e cinemática, constam apenas os voluntários um, dois, três e quatro, 

conforme justificado anteriormente. 

A eletromiografia foi analisada por meio da integral normalizada dos músculos 

trapézio superior, bíceps braquial e tríceps braquial em cada recorte de cada tarefa e são 

apresentados na tabela 6.  

 

Tabela 6 - Dados da integral normalizada (µV ) de cada músculo, em cada recorte de cada 

tarefa de cada voluntário. 

  Mão em 

repouso 

Pré alcance Preensão Despejo Copo à boca 

  SEM COM SEM COM SEM COM SEM COM SEM COM 

 

TS 

1 54.27 70.86 51.97 52.49 57.05 11.28 50.47 55.83 50.27 53.87 

2 61.56 65.95 59.24 45.77 57.84 55.90 68.56 76.15 48.70 67.99 

3 76.56 70.37 69.58 68.87 73.95 55.60 46.77 78.77 48.68 73.02 

4 67.16 75.84 39.80 43.68 51.40 49.14 48.21 71.31 62.54 62.02 

 

BB 

1 41.20 39.19 39.19 71.48 64.44 25.86 47.40 62.75 12.42 20.88 

2 62.96 76.52 64.41 80.37 66.31 71.21 25.15 72.71 49.78 68.26 

3 59.88 45.20 42.66 26.05 49.30 52.19 29.59 55.91 38.15 56.88 

4 60.50 53.26 63.70 34.74 54.48 65.90 63.22 33.86 64.99 29.56 

 

TB 

1 58.83 74.84 58.06 57.59 47.29 13.10 26.75 65.04 65.30 30.06 

2 47.41 74.06 45.94 76.89 83.71 66.20 59.11 75.97 75.16 77.96 

3 81.80 62.33 78.29 66.16 77.36 76.79 49.52 78.39 46.68 17.38 

4 56.32 40.10 69.22 67.36 62.04 76.15 43.63 66.99 77.57 78.90 

COM= com órtese; SEM= sem órtese; TS= trapézio superior; BB= bíceps braquial; TS= tríceps 

braquial. 
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Gráfico 1. Valores da integral normalizada (µV) do recorte “mão em repouso” na situação com órtese e sem 

órtese. 1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, TSC= trapézio superior com órtese, BBC= bíceps 

braquial com órtese, TBC= tríceps braquial com órtese, TSS= trapézio superior sem órtese, BBS= bíceps 

braquial sem órtese, TBS= tríceps braquial sem órtese.  

Gráfico 2. Valores da integral normalizada (µV) do recorte “pré alcance” na situação com órtese e sem órtese. 

1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, TSC= trapézio superior com órtese, BBC= bíceps braquial 

com órtese, TBC= tríceps braquial com órtese, TSS= trapézio superior sem órtese, BBS= bíceps braquial sem 

órtese, TBS= tríceps braquial sem órtese.  
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Gráfico 3. Valores da integral normalizada (µV) do recorte “preensão” na situação com órtese e sem órtese. 1= 

voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, TSC= trapézio superior com órtese, BBC= bíceps braquial com 

órtese, TBC= tríceps braquial com órtese, TSS= trapézio superior sem órtese, BBS= bíceps braquial sem órtese, 

TBS= tríceps braquial sem órtese.  

Gráfico 4. Valores da integral normalizada (µV) do recorte “despejo” na situação com órtese e sem órtese. 1= 

voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, TSC= trapézio superior com órtese, BBC= bíceps braquial com 

órtese, TBC= tríceps braquial com órtese, TSS= trapézio superior sem órtese, BBS= bíceps braquial sem órtese, 

TBS= tríceps braquial sem órtese.  
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Tabela 7 - dados da análise tridimensional em graus dos recortes das tarefas, de cada 

voluntário. 

  Mão em 

repouso 

Pré alcance Preensão Despejo Copo à boca 

  SEM COM SEM COM SEM COM SEM COM SEM COM 

 

FLO 

1 11.33 18.52 15.62 30.85 6.58 8.72 24.20 33.31 24.95 12.59 

2 18.03 40.94 4.41 3.46 48.05 26.25 14.47 5.76 30.46 20.53 

3 50.71 56.76 48.99 57.43 24.56 27.44 34.00 71.06 4.14 18.09 

4 33.65 36.62 16.21 30.81 26.57 39.39 4.70 14.36 23.82 23.44 

 

EXTO 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - 

 

ABDO 

1 25.17 23.97 22.15 27.08 - - 29.01 42.53 24.32 12.93 

2 18.10 17.27 25.52 28.37 - - 44.11 45.59 19.09 17.21 

3 31.39 42.58 15.45 38.96 - - 4.53 25.50 19.11 32.93 

4 21.74 36.60 31.65 43.41 - - 31.27 37.91 15.23 25.86 

 

ADUO 

1 - - - - 21.44 5.11 - - - - 

2 - - - - 8.74 15.15 - - - - 

3 - - - - 9.74 19.68 - - - - 

4 - - - - 33.76 36.42 - - - - 

 

RIO 

1 1.07 5.23 0.61 0.90 15.97 1.28 7.37 6.07 15.32 16.93 

2 15.56 14.54 30.13 23.56 19.24 15.40 11.67 9.31 26.10 18.00 

3 19.23 17.93 13.82 18.80 0.32 5.89 23.04 8.27 6.65 1.12 

4 12.17 2.14 12.55 8.03 25.72 20.06 28.67 39.51 15.23 15.30 

 

REO 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - 

 

FLC 

1 82.22 78.20 74.86 84.80 56.26 78.16 79.64 83.20 139.72 132.41 

2 79.27 80.24 75.71 76.82 51.98 57.56 61.77 62.76 122.78 122.49 

Gráfico 5. Valores da integral normalizada (µV) do recorte “copo à boca” na situação com órtese e sem órtese. 

1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, TSC= trapézio superior com órtese, BBC= bíceps braquial 

com órtese, TBC= tríceps braquial com órtese, TSS= trapézio superior sem órtese, BBS= bíceps braquial sem 

órtese, TBS= tríceps braquial sem órtese.  
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3 64.24 62.23 78.90 63.97 77.35 69.91 64.80 95.09 105.50 112.20 

4 77.18 76.00 61.53 68.91 67.93 73.52 81.76 84.84 104.03 134.02 

 

EXTC 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - 

 

PR 

1 72.55 75.09 72.61 72.93 62.67 75.16 71.82 75.33 67.16 73.87 

2 80.27 81.48 80.46 81.63 60.25 64.79 54.92 60.03 70.06 71.90 

3 95.78 91.17 98.31 91.41 64.00 72.59 60.76 70.92 58.61 75.30 

4 75.66 76.26 63.31 71.24 37.47 45.47 52.55 83.28 46.50 64.00 

 

SUP 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - 
COM= com órtese; SEM= sem órtese; FLO= flexão de ombro; EXTO= extensão de ombro; ABDO= 

abdução de ombro; ADUO= adução de ombro; RIO= rotação interna de ombro; REO= rotação 

externa de ombro; FLC= flexão de cotovelo; EXTC= extensão de cotovelo; PR= pronação; SUP= 

supinação. 

 

 

 

Gráfico 6. Valores da amplitude de movimento em graus do recorte “mão em repouso” na situação com órtese 

e sem órtese. 1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, FLOC= flexão de ombro com órtese, ABDOC= 

abdução de ombro com órtese, RIOC= rotação interna de ombro com órtese, FLCC= flexão de cotovelo com 

órtese, PRC= pronação com órtese.  
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Gráfico 7. Valores da amplitude de movimento em graus do recorte “pré alcance” na situação com órtese e sem 

órtese. 1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, FLOC= flexão de ombro com órtese, ABDOC= abdução 

de ombro com órtese, RIOC= rotação interna de ombro com órtese, FLCC= flexão de cotovelo com órtese, PRC= 

pronação com órtese.  

Gráfico 8. Valores da amplitude de movimento em graus do recorte “preensão” na situação com órtese e sem 

órtese. 1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, FLOC= flexão de ombro com órtese, ADUOC= adução 

de ombro com órtese, RIOC= rotação interna de ombro com órtese, FLCC= flexão de cotovelo com órtese, PRC= 

pronação com órtese.  
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 Não foi encontrada significância estatística em nenhuma das comparações. 

  

 

 

 

Gráfico 9. Valores da amplitude de movimento em graus do recorte “despejo” na situação com órtese e sem 

órtese. 1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, FLOC= flexão de ombro com órtese, ABDOC= abdução 

de ombro com órtese, RIOC= rotação interna de ombro com órtese, FLCC= flexão de cotovelo com órtese, PRC= 

pronação com órtese.  

Gráfico 10. Valores da amplitude de movimento em graus do recorte “mão à boca” na situação com órtese e 

sem órtese. 1= voluntário 1, 2= voluntário 2, 3= voluntário 3, FLOC= flexão de ombro com órtese, ABDOC= 

abdução de ombro com órtese, RIOC= rotação interna de ombro com órtese, FLCC= flexão de cotovelo com 

órtese, PRC= pronação com órtese.  
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5. DISCUSSÃO 
 

Atualmente, sabe-se que o modelo ideal de órtese dinâmica para estes pacientes 

deve ser de baixo perfil, confeccionado com termoplástico relativamente flexível e deve 

permitir a flexão de punho, bem como a flexão isolada das articulações 

metacarpofalangeanas (MACDERMID, 2011). No entanto, devido à pouca variedade de 

tipos de termoplástico disponíveis e aos anexos pré-fabricados em série, o modelo 

confeccionado no Hospital das Clínicas da FMRP-USP é de alto perfil, com material 

rígido e apresenta o punho fixo em extensão. Ainda que diferente do modelo ideal 

proposto pela literatura, esta órtese proporciona sustentação ao punho e permite que o 

indivíduo retome parte da funcionalidade perdida devido à lesão nervosa, cumprindo o 

objetivo principal da confecção de órtese para estes pacientes.  Embora os voluntários 

deste estudo não tenham utilizado o modelo considerado ideal pela literatura, o voluntário 

três parece ter se beneficiado em relação à funcionalidade abordada pelo questionário 

QuickDASH. Em uma revisão sistemática, Young e colaboradores (2018) ressaltam a 

importância da aplicação de questionários subjetivos que possam traduzir as queixas 

referentes à dor e limitações funcionais percebidas pelo paciente. Em relação à pontuação 

do questionário QuickDASH, que aborda a percepção do paciente durante tarefas de vida 

diária, uma diferença de dezesseis pontos é considerada a mínima clinicamente 

importante (MACDERMID et al., 2015). Na comparação da situação com órtese e sem 

órtese, o voluntário três, que utilizava órtese dinâmica de alto perfil para lesão do radial, 

apresentou uma diferença mínima clinicamente importante de 20,6 pontos, com uma 

melhora da pontuação na situação com órtese. Cantro-Téllez et al. (2016) também 

obtiveram bons resultados em relação à funcionalidade com modelos de órtese dinâmica, 

porém os pacientes se mostravam insatisfeitos com o aspecto estético dos dispositivos. 

Além disso, ressaltam a importância de considerar o nível de satisfação do paciente, pois 

está diretamente relacionado à adesão ao uso da órtese. O voluntário seis também 

apresentou uma diferença mínima clinicamente importante, indicando uma piora da 

função com órtese. Uma das queixas realizadas de maneira informal pelos voluntários 

que utilizavam a órtese para bloqueio de garra mista era de que a barra palmar prejudicava 

a preensão dos objetos.  

Em relação aos resultados da dinamometria de preensão palmar, o voluntário que 

utilizava órtese para correção do desvio ulnar apresentou uma redução da força de 

preensão e um pior desempenho nas atividades funcionais com o uso do dispositivo, de 
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acordo com a pontuação do questionário subjetivo. O fato de a AR ser uma doença crônica 

progressiva pode favorecer o desenvolvimento de adaptações do sistema 

musculoesquelético, no intuito de minimizar os déficits funcionais. Dessa forma, o uso 

da órtese pode limitar esses mecanismos de compensação, o que pode justificar uma piora 

da função (LIU et al., 2017). Além disso, a rigidez do material pode ocasionar pontos de 

pressão e a presença da barra palmar pode dificultar a preensão de objetos (GOIA et al., 

2017). 

Os dois voluntários que utilizavam a órtese dinâmica para lesão do radial 

apresentaram melhora da força de preensão palmar. Ricci et al. (2019) encontraram 

resultado semelhante ao relatarem o caso de um paciente que também utilizou a órtese 

dinâmica de alto perfil com o punho fixo em extensão. Neste caso, o paciente realizou o 

teste de preensão com o mesmo equipamento utilizado neste estudo, sem utilizar órtese, 

com uma órtese estática de punho e com a órtese dinâmica. Sem órtese não conseguiu 

realizar o teste (0kg), com a órtese estática conseguiu 16kg e com a dinâmica 21,3kg. 

Tanto neste trabalho como no presente estudo, os valores obtidos foram inferiores ao de 

referência para adultos saudáveis. Segundo Schlussel et al (2008), para homens 

brasileiros a média é de 42,8kg para o lado direito e 40,9kg para o esquerdo. Ainda assim, 

a medida da força de preensão palmar com dinamometria é um forte indicador do estado 

funcional do indivíduo (GUERRA et al, 2017), de modo que uma pequena melhora deste 

indicador pode significar uma melhora clínica e da qualidade de vida desses pacientes, 

que apresentam perda de função grave após uma lesão do nervo radial (RICCI et al, 2015).   

Com relação aos pacientes que utilizaram órtese para bloqueio de garra mista, o 

mesmo não aconteceu. Inclusive, em dois voluntários foi possível observar o efeito 

contrário, sendo que a força de preensão diminuiu ao realizar o teste utilizando a órtese. 

Possivelmente isto tenha acontecido devido ao modelo de órtese utilizada. A órtese para 

bloqueio de garra mista no setor de Reabilitação da Mão e Membro Superior do Hospital 

das Clínicas da FMRP-USP é confeccionada com um termoplástico rígido e apresenta 

uma barra palmar, a qual pode ter influenciado na realização do teste, uma vez que impede 

a preensão apropriada do dinamômetro utilizado. Este fato também foi citado por Elui et 

al. (2001) que descreveram que este modelo propicia correção da garra, porém podem 

apresentar um grande volume na região palmar, causando desconforto e piora da 

funcionalidade. Wachter et al. (2017) realizaram um estudo no qual avaliaram a força de 

preensão em indivíduos saudáveis antes e após a simulação de uma lesão nervosa de ulnar 
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por meio de bloqueio. Os autores encontraram uma redução de 26,9%. No presente 

estudo, a redução da força de preensão foi maior, tendo em vista os valores normativos 

citados anteriormente. Muito provavelmente, este achado se deve ao fato de que os 

voluntários de Wachter et al apresentavam uma lesão do nervo ulnar isolada, enquanto os 

dois voluntários deste trabalho apresentavam uma lesão mista, envolvendo também o 

nervo mediano.  

O adequado recrutamento muscular concomitante à amplitude de movimento 

preservada é fundamental para que o membro superior execute todas as tarefas 

necessárias na rotina de um indivíduo. Quando alguma desordem do membro superior 

limita ou impede a execução plena destas tarefas, o sistema motor se adapta por meio de 

estratégias compensatórias que facilitam a realização destas atividades (OOSTERWIJK 

et al., 2018). Estudos realizados recentemente citam a cinemática e a eletromiografia 

como excelentes recursos que se complementam e auxiliam na identificação de 

movimentos compensatórios durante a execução de tarefas dinâmicas (LIU et al., 2017; 

RANGANATHAN et al., 2017; TAYLOR et al., 2018).  

Em relação aos achados da atividade eletromiográfica no recorte pré alcance, em 

que o membro deve ser sustentado sem carga adicional, os voluntários três e quatro 

apresentaram diminuição da ativação dos músculos BB e TB na situação com órtese, 

sugerindo uma menor necessidade da co-contração destes músculos para estabilizar o 

membro elevado. 

Já no recorte “copo à boca”, os voluntários que utilizaram as órteses estáticas para 

bloqueio de garra mista apresentaram aumento da ativação do TS e BB. Conforme 

descrito anteriormente, uma das queixas destes pacientes era a dificuldade de preensão 

pelo volume de material na região palmar. O aumento da ativação destes dois músculos 

pode ter sido uma maneira de compensar a dificuldade de preensão e sustentação do copo 

na boca. Lee e colaboradores (2014) também observaram aumento da ativação do BB em 

pacientes hemiparéticos após acidente vascular encefálico, justificando este achado 

devido ao número reduzido de unidades motoras funcionais decorrentes da lesão de 

caráter neurológico.  

De maneira geral os voluntários que utilizaram as órteses dinâmicas para lesão do 

nervo radial apresentaram um aumento da amplitude de movimento de abdução de ombro, 

flexão de cotovelo e pronação na situação com órtese no recorte “despejo” e “copo à 
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boca”. Sabe-se que, em casos de perda parcial ou total de um grupo muscular, a ação dos 

músculos não lesados acaba acarretando movimentos compensatórios (NOVAK et al., 

2015). Indivíduos saudáveis apresentam maiores amplitudes de ombro e cotovelo durante 

o uso de órteses estáticas de punho, sugerindo que a restrição da extensão de punho 

acarreta em movimentos compensatórios proximais (FERRIGNO et al., 2009; 

CANTERO-TÉLLEZ et al., 2016; GOMES et al., 2018). Embora essas órteses sejam 

prescritas com o objetivo de facilitar a função, mais estudos são necessários para 

investigar possíveis efeitos negativos nas articulações adjacentes (KING et al., 2003). 

Embora os voluntários um e dois tenham apresentado uma maior ativação de TS  

e TB no recorte “copo à boca”, necessitaram de menores amplitudes de flexão e abdução 

de ombro para realizar a tarefa. Este fato pode sugerir que a órtese promoveu uma maior 

estabilização das articulações metacarpofalangeanas, propiciando maior destreza para 

preensão de objetos.  

Os equipamentos utilizados para a análise cinemática foram emprestados por 

tempo pré determinado pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EEFERP -USP). Foram disponibilizadas câmeras portáteis 

para viabilizar a instalação no Laboratório de Análise de marcha do Centro de 

Reabilitação e, assim, facilitar o agendamento de pacientes. O equipamento para a análise 

eletromiográfica era do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) e compartilhado por todos os 

alunos do Programa de Pós Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos biomecânicos nas articulações 

do ombro e do cotovelo gerados por órteses indicadas para correção e/ou prevenção de 

deformidade e/ou melhora da função do membro superior. Os participantes foram 

pacientes atendidos no Hospital das Clínicas da FMRP-USP, que é um hospital de 

referência regional do SUS no atendimento terciário de saúde, localizado em uma cidade 

com mais de 600.000 habitantes e com uma população regional de aproximadamente 

305.000 habitantes. No setor de Reabilitação da Mão e Membro Superior, particularmente 

no que diz respeito à confecção de órteses, a alta demanda de serviço associada à 

frequentes limitações de disponibilidade de materiais leva os profissionais a buscarem 

alternativas para conciliar a prática baseada em evidências e a reais possibilidades 

práticas. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Embora as órteses estáticas para correção de desvio ulnar e para bloqueio de garra 

ulnar sejam indicadas para correção de deformidade, neste estudo não agregaram em 

termos de funcionalidade, além de, neste último modelo, demandarem maior 

recrutamento muscular, com compensações nas amplitudes articulares proximais.  

Já as órteses dinâmicas para lesão do nervo radial parecem favorecer a força de 

preensão estática, porém, de acordo com os nossos resultados, promoveram 

compensações proximais durante a execução de tarefas dinâmicas, que envolveram 

elevação e deslocamento do membro superior, em termos de amplitude de movimento e 

ativação muscular. 

A amostra reduzida limitou o achado de resultados com significância estatística, 

porém enxergamos um potencial metodológico que pode contribuir diretamente em 

futuros estudos e na prática clínica. 
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Apêndice A - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
intitulado “ANÁLISE DOS EFEITOS BIOMECÂNICOS DAS ÓRTESES DO MEMBRO 
SUPERIOR DURANTE A EXECUÇÃO DE UMA TARFEFA FUNCIONAL” que tem 
como pesquisadora responsável a Ft. Flávia Pessoni F. Macêdo Ricci, aluna de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, 
que pode ser contatada pelo telefone (16) 3315-0300 e pelo e-mail 
flaviapessoni@yahoo.com.br, e sob a orientação da Profa. Dra. Marisa de Cássia 
Registro Fonseca, docente da FMRP-USP, que pode ser contatada pelo e-mail 
marisa@fmrp.usp.br.  

OBJETIVO 
O presente trabalho tem por objetivo avaliar como acontece o movimento e a ativação 
dos músculos do braço quando um paciente que precisa de um aparelho (órtese) para 
ajudar na função da mão realiza tarefas do dia-a-dia.  

PROCEDIMENTOS 
Durante a pesquisa, você deverá se encaminhar ao Laboratório de Análise do 
Movimento do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (CER-
HCRP). Inicialmente, o pesquisador irá ensiná-lo quais serão os movimentos que 
deverão se realizados. Em seguida, irá preparar sua pele por meio tricotomia (retirar 
pelos com lâmina de barbear) e limpeza com álcool, para posteriormente posicionar os 
marcadores e os eletrodos em alguns músculos do braço. Você irá executar as tarefas 
de despejar água e pegar objeto grande e pesado. Cada tarefa será executada 3 vezes, 
com intervalo de descanso de 1 minutos entre cada tentativa. O procedimento completo 
tem duração de 1 hora e 30 minutos.  

RISCOS E BENEFÍCIOS 
Esta pesquisa oferece riscos mínimos à sua saúde, por exemplo, a cola da fita dupla-
face utilizada ou a órtese poderão gerar desconforto durante o movimento. Seu 
benefício será auxiliar os pesquisadores a compreenderem o funcionamento dos 
músculos e articulações do braço nesta situação para melhorar a fabricação destes 
aparelhos e a orientação dada aos pacientes durante a reabilitação de disfunções do 
membro superior.  

PRIVACIDADE E PAGAMENTO 
Este estudo possui fins de pesquisa, os dados obtidos serão divulgados seguindo as 
diretrizes éticas da pesquisa, com a preservação do anonimato dos participantes, 
assegurando, assim a sua privacidade. Você poderá abandonar a pesquisa quando 
quiser. Você não receberá nenhum pagamento por esta participação e não haverá 
ressarcimento das despesas existentes.  
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Eu,__________________________________________________,RG_____________, 
declaro que tenho _______anos e aceito participar deste trabalho que será desenvolvido 
pela pesquisadora responsável.  
 
Assinatura: ___________________________________ Data:____/____/____  
 
Pesquisadora Responsável: Flávia Pessoni F. M. Ricci – CREFITO3/152618  
Assinatura: ___________________________________ Data:____/____/____  
 
 
___________________________________  
Profa. Dra. Marisa de Cássia R. Fonseca  
(Orientadora) 

 

Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP 

 Em caso de dúvidas a respeito dos 

aspectos éticos desta pesquisa entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, 

pelo telefone: 3315-0300 ou 3315-4769. 

Também é possível entrar em contato 

diretamente com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (3602-2228). 
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Anexo B – QuickDASH 
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