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RESUMO 

 

SILVA, Leilane Maria Quaresma. Análise da eficiência motora durante atividade 

bimanual dos indivíduos com Esclerose Múltipla em comparação aos indivíduos sem 

comprometimento. 2016. 45f. Monografia (Graduação) - Universidade de Brasília, 

Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2016. 

 

Introdução: O estado de saúde de indivíduos com Esclerose Múltipla (EM) é 

determinado pela Escala Expandida do Estado de Incapacidade, contudo a escala não é 

sensível para detectar alterações relacionados à fadiga e aos membros superiores 

(MMSS). O objetivo do estudo foi analisar a eficiência do movimento da tarefa bimanual, 

comparando os individuos com EM e sem EM. Metodologia: Estudo transversal 

observacional com 42 indivíduos, divididos em dois grupos (EM e controle). Foram 

avaliados a atividade bimanual de MMSS através do Nine Hole Peg Test e a análise de 

movimento pelo sistema Qualisys Track Manager, e a percepção de fadiga pela escala de 

severidade da fadiga. Resultados: Houve diferença significativa na percepção de fadiga 

(p=0,000001) e na destreza manual (p<0,05) entre o grupo com EM e o controle. Também 

percebe-se que os indivíduos com EM possuem maior tempo de execução do movimento 

com o MMSS e realizam mais ajustes posturais de tronco durante a atividade. Discussão: 

Por utilizarem mais ajustes posturais, indivíduos com EM necessitam de maior tempo 

para conseguirem executar o movimento com os MMSS, causando assim um aumento do 

consumo de energia se comparados aos indivíduos sem comprometimento, sendo que esse 

consumo é percebido através do aumento do tempo gasto para executar a atividade. 

Conclusão: Indivíduos com EM apresentam comportamento motor durante a execução 

de tarefa bimanual diferente daquele apresentado por indivíduos sem EM, acarretando, 

possivelmente, em menor eficiência e em um aumento do gasto de energia, ocasionando 

uma percepção de fadiga maior. 

Palavras chaves: Esclerose Múltipla, Cinemática, fadiga. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Leilane Maria Quaresma. Analysis of motor efficiency during the bimanual 

activity of individuals with Multiple Sclerosis compared to individuals without 

impairment. 2016. 45f. Undergraduate thesis- University of Brasilia, under graduation 

course in Physiotherapy, Ceilândia campus. Brasília, 2016. 

 

 

Introduction: The health condition of individuals with Multiple Sclerosis (MS) is 

determined by the Expanded Disability Status Scale (EDSS); however, this scale is not 

fine-tuned enough to detect changes related to fatigue and superior limbs (MMSS). The 

objective of the study was to analyze the movement efficiency of bimanual task, 

comparing the data obtained from individuals with MS and without MS. Methodology: 

Observational transversal study with 42 individuals, divided into two groups (MS and 

control), in which the manual dexterity of the superior limbs was assessed by means of 

the Nine Hole Peg Test, and the movement analysis by the Qualisys Track Manager 

system, and the perception of fatigue by the fatigue severity scale. Results: There was a 

significant difference in the perception of fatigue (p=0,000001) and manual dexterity 

(p<0,05) between the MS group and the control group. Individuals with MS take a longer 

time to execute movement with the MMSS and make more body posture adjustments 

during the activity. Discussion: Because individuals with MS utilize more body posture 

adjustments, they need more time to execute movement with the MMSS. In doing so, 

they increase energy consumption when compared to the individuals without impairment. 

This increase in energy consumption is perceived through the observation of the increased 

time to execute the activity. Conclusion: Individuals with MS show a motor behavior 

during the execution of the bimanual task different from that of the individuals without 

MS. This possibly results in a reduced efficiency and in na increase in energy 

consumption, which lead to a greater fatigue perception. 

Keywords: Multiple Sclerosis, Kinematics, Fatigue. 
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3.0 - INTRODUÇÃO 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica do Sistema 

Nervoso Central no qual provoca déficits neurológicos de forma irregular, cuja remissão 

é variável. Essa doença atinge com frequência indivíduos do sexo feminino de etnia 

branca, com idade entre 20 e 40 anos 1,2. Dependendo do local da lesão, os principais 

comprometimentos motores são a espasticidade, apraxia, diminuição de força muscular, 

incoordenação, distúrbios de equilíbrio, fadiga, déficits sensoriais, visuais e cognitivos, e 

deficiência no padrão de deambulação 1,3. A maioria dos indivíduos com EM 

(aproximadamente 80%) apresentam, inicialmente, episódios de surtos-remissão ou 

remitente recorrente (EMRR), que são períodos em que ocorrem surtos de sintomas 

seguidos por períodos de remissão total ou parcial dos mesmos. Entretanto, após cerca de 

10 a 15 anos, 60% destes indivíduos podem manifestar uma transição da doença para o 

tipo progressiva secundária (EMPS), que é caracterizada por um declínio gradual da 

função neurológica 4. Contudo, em menos de 15% dos casos, a doença pode apresentar-

se de imediato na forma de progressiva primária (EMPP) 4. 

 Para caracterizar o estado de saúde de cada indivíduo, a Escala Expandida do 

Estado de Incapacidade (Expanded Disability Status Scale - EDSS) é amplamente 

utilizada em todo mundo, por indicar escores observáveis clinicamente 5. Essa escala é 

mais frequentemente usada para diferenciar as pessoas com EM e seus diferentes níveis 

de deficiência. Entretanto, o escore final é baseado principalmente na necessidade de 

auxílio para a deambulação, sendo que esta não avalia de forma adequada a destreza 

manual ou a capacidade funcional relacionada ao uso de membros superiores desses 

indivíduos, nem os aspectos relacionados à fadiga 3. Por mais que sejam relatados que em 

75% das pessoas com EM há disfunções nos membros inferiores que causam uma 
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diminuição da capacidade de caminhar, também é relatado, de forma significativa, que as 

disfunções das extremidades superiores podem ocorrer em pelo menos 66% das pessoas 

com EM 6. Estudos apontaram que o comprometimento da destreza manual pode estar 

associado à diminuição das atividades de vida diárias (AVD), diminuição da percepção 

da qualidade de vida, à perda do emprego e ao aumento dos custos de saúde 1,7. Desta 

maneira, faz-se necessária a avaliação de membros superiores, podendo auxiliar na 

compreensão das disfunções do paciente, gerando medidas específicas para o 

direcionamento da intervenção para reabilitação específica. 

 Devido a ausência da avaliação de membros superiores pela EDSS, poucos 

estudos sobre EM investigaram a associação entre incapacidade no nível de atividade e 

as incapacidades no nível de funções e estruturas do corpo dos membros superiores. No 

estudo de Lamers (2015) 3, investigou-se as associações entre escalas clínicas de 

avaliação do membro superior em relação aos diferentes níveis da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) em pessoas com EM, 

obtendo como resultado, que deficiências no nível de funções e estruturas do corpo 

explicaram as variações na capacidade de membro superior, no desempenho percebido 

nas atividades de vida diária e na participação na comunidade. Estas associações sugerem 

diferenças nos níveis de destreza manual dos indivíduos com EM que devem ser 

consideradas, proporcionando uma melhor compreensão desses indivíduos durante o 

processo de reabilitação. 

Há diferentes tipos de instrumentos utilizados para a avaliação de função de 

membros superiores. A maioria dos estudos utilizaram o 9-Hole Peg Test (9HPT), o Box 

and Block Test e o Action Research Arm Test para avaliar a capacidade dos membros 

superiores em nível de atividade 1,3. Contudo, esses testes cobrem apenas parcialmente o 
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aspecto da destreza manual, porque mensuram principalmente braço e funções da mão ao 

invés de manipulação bimanual de objetos 1,3. Além disso, estes instrumentos permitem 

avaliar a capacidade do indivíduo em realizar funções relacionadas aos MMSS, mas não 

permitem compreender os aspectos biomecânicos relacionados à função do alcance, como 

o deslocamento de tronco e a influência deste na realização da tarefa. O conhecimento 

destes aspectos biomecânicos durante a realização de atividades, permitem a identificação 

de estratégias de tratamento fisioterápico específico, favorecendo a elaboração de 

estratégias de reabilitação fisioterapêutica 8. 

Estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas estão vivendo com a doença em 

todo o mundo, sendo que no Brasil a prevalência de EM é estimada entre 1,36 e 20 / 

100.000 habitantes 9. Esses indivíduos com EM podem apresentar restrição na execução 

das AVDs e isto pode estar relacionado à percepção de fadiga, afinal este é um dos 

sintomas mais comuns que afeta quase 80% das pessoas com EM 30. A fadiga é definida 

como "uma falta subjetiva de energia física ou mental que é percebida pelo indivíduo ou 

cuidador quando esta interfere nas atividades habituais e desejadas" 7. A causa de fadiga 

na EM é desconhecida, no entanto, sugere-se que a fadiga seja decorrente do aumento da 

ativação de circuitos neurais centrais devido ao aumento da excitabilidade corticomotora 

durante a preparação e execução do movimento, pois para que o indivíduo consiga 

realizar uma determinada tarefa ocorre uma reorganização interneuronal, como parte do 

processo da doença que causa hiperatividade e aumento do recrutamento neural 7. De 

acordo com a Federação Internacional de EM, há dois tipos de fadiga: fadiga física ou 

motora (fraqueza muscular, fala arrastada, incapacidade de realizar tarefas diárias, etc.) e 

fadiga cognitiva (deterioração da função cognitiva, como redução da resposta tempo de 

reação, estado de alerta durante o dia, dificuldade de pensamento, concentração, memória, 

etc.) 10. Desta maneira, o estudo da relação entre a fadiga relatada por indivíduos com EM 
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e a execução de movimento faz-se necessária, buscando identificar as prováveis relações 

desta ineficiência neural – dificuldade de seletividade neural7, com variáveis 

biomecânicas também relacionadas a parâmetros de eficiência, tais como a identificação 

das subunidades de movimento 11. 

 O método bastante utilizado para se analisar as funções de membro superior tem 

sido a análise por meio de sistemas optoeletrônicos de análises de movimento, pois estes 

têm a capacidade de quantificar a amplitude de movimento articular do membro superior, 

velocidade de movimento, destreza e movimentos compensatórios, durante a execução 

de movimentos que simulem as AVDs 12. Esta é considerada uma ferramenta importante 

na tomada de decisão clínica e medida de desfecho em estudos científicos em pacientes 

com distúrbios nos membros superiores 13. A análise cinemática segue a conjectura da 

neurociência motora postulada por Woodworth em1899, no qual dizia que o movimento 

do braço humano é composto por uma sequência de subunidades de movimentos, sendo 

que o movimento é composto por dois tipos de componentes de submovimento: o impulso 

inicial e o controle "atual". O controle de "atual" consiste em uma sequência de ajustes 

mais finos adicionados ao impulso inicial até que a mão aproxime-se do alvo 11. Portanto, 

essas subunidades de movimento representam a eficiência do movimento, ou seja, quanto 

menor for o número de unidades, mais eficiente é o movimento. Assim como menores 

tempos de circulação são ligados a unidades de movimento de maior eficiência, uma vez 

que esta reflete a suavidade do movimento e a quantidade de correções dos erros que 

ocorreram durante o movimento. Além disso, quanto maior for a velocidade de pico e 

maior for a porcentagem de tempo de movimento da velocidade de pico, mais eficiente 

será o movimento 14. Desta maneira, a análise da trajetória do alcance fornece uma visão 

sobre a variação da capacidade de movimento durante a realização da tarefa, sendo uma 

importante ferramenta na avaliação do desempenho do membro superior. 
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A avaliação da função quantitativa dos membros superiores por sistemas que 

permitem a análise em 3D é essencial para comparar a coordenação intersegmental 

anormal ou normal na execução da tarefa. Isso inclui os comprometimentos primários 

como consequência da doença, ou seja, perda do controle muscular e/ou de energia, e as 

consequências secundárias, no caso, os movimentos compensatórios. Portanto, a análise 

tridimensional favorece o entendimento sobre as variáveis relacionadas aos aspectos 

cinemáticos relacionados à atividade avaliada, desta forma permitindo a avaliação do 

efeito do tratamento13. 

Por isso, o objetivo deste estudo foi comparar a função dos membros superiores 

por meio da atividade bimanual entre indivíduos com EM e sem EM, utilizando-se do 

sistema de análise de movimento. Desta maneira, será analisada a eficiência do 

movimento através das variáveis da cinemática, incluindo tempo de movimento e número 

de subunidades de movimento durante a execução da tarefa proposta. A hipótese é de que 

os indivíduos com EM apresentem maior tempo e número de subunidades de movimentos 

que indivíduos sem EM, sugerindo menor eficiência na execução do movimento, 

consequentemente, maior gasto de energia. Além disso, espera-se maior percepção de 

fadiga do que em indivíduos sem EM. 

5.0 - MATERIAIS E MÉTODOS  

Trata-se de estudo observacional do tipo transversal, no qual participaram 

indivíduos com EM e sem EM. Foram selecionados a amostra por conveniência, 21 

indivíduos com EM. Os participantes foram recrutados na comunidade, associações, 

ambulatórios, clínicas e hospitais do Distrito Federal de acordo com os critérios de 

elegibilidade. Os seguintes critérios de inclusão foram considerados: idade entre 20 e 59 

anos, diagnóstico clínico de EM de acordo com os critérios revistos de McDonald 31, sem 
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alteração cognitiva grave, identificada pelo Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 

Como critérios de exclusão, foram considerados os indivíduos que apresentassem alguma 

alteração cognitiva que impedisse na compreensão da tarefa. 

Após a seleção dos indivíduos com EM, foram recrutados 21 indivíduos sem EM, 

pareados por idade, sexo e índice de massa corpórea (IMC). Desta maneira, foram 

incluídos indivíduos sem diagnóstico de EM, com idade entre 20 e 59 anos, sem alteração 

cognitiva avaliada pelo MoCA. Foram excluídos indivíduos que apresentassem outras 

doenças neurológicas, cardiovasculares e ortopédicas que pudessem interferir na 

execução da tarefa bimanual proposta. 

 O estudo foi previamente aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Faculdade 

de Saúde da Universidade de Brasília (CAAE: 06065713.0.0000.0030) e todos os 

participantes recrutados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

5.1- INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Para a avaliação da percepção de fadiga, foi utilizada a Escala de Severidade de 

Fadiga (FSS). A FSS foi proposta por Krupp et al. (1989) 15 e trata-se de um questionário 

com nove afirmações onde o paciente escolhe um número de 1 a 7 que melhor descreva 

o grau de concordância com cada afirmação. O número 1 (um) significa que discorda 

completamente, o número 7 (sete) que concorda integralmente, sendo o número 4 (quatro) 

indicativo de que o paciente não concorda nem discorda da afirmativa. O número total de 

pontos poderá variar de 9 a 63, sendo estabelecido que valores iguais ou maiores do que 

28 são indicativos da presença de fadiga 15,16. 
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Para a avaliação da destreza manual, foi utilizado o teste de nove buracos e pinos 

(Nine Hole Peg Test – 9HPT), composto por nove pinos (9 mm de diâmetro e 32 mm de 

comprimento) e uma prancha de madeira com dimensão de 100x100x20 mm contendo 

nove buracos de 10 mm de diâmetro e 15 mm de profundidade, sendo que para a 

realização do teste o sujeito ficou confortavelmente sentado. O equipamento foi disposto 

horizontalmente em frente ao sujeito, de forma que o compartimento que contém os pinos 

ficou voltado para a mão que seria testada. O teste foi realizado três vezes em cada mão, 

sendo que um cronômetro foi utilizado para a medição do tempo, expresso em décimos 

de segundo. O tempo máximo permitido por teste é de 300 segundos 17,18. 

Para a avaliação dos aspectos cinemáticos durante a tarefa bimanual, foi utilizado 

o Sistema de Análise de Movimento Qualisys Track Manager (QTM). O Sistema de 

Análise de Movimento QTM é um sistema de fotogrametria baseado em vídeo que possui 

câmeras (unidades de captura), interligadas em série; essas câmeras irão emitir uma luz 

infravermelha através de refletores localizados ao redor da lente de cada uma das câmeras 

19. No presente estudo foram utilizadas oito câmeras e posicionados 02 marcadores 

passivos sobre as proeminências ósseas localizadas no processo espinhoso da vertebra C7 

e no processo estilóide do rádio do membro superior dominante; com isso a luz projetada 

de cada câmera refletiu por esses marcadores sendo captada pela lente de cada unidade, 

gerando uma imagem bidimensional (2D) das posições dos marcadores. Combinando as 

imagens das câmeras, foi reconstituída a posição tridimensional (3D) das marcas por meio 

de algoritmos avançados. O sistema foi calibrado utilizando uma estrutura metálica em 

forma de L indicando os eixos de referência X (médio-lateral) e Y (anteroposterior) que 

possuem quatro marcas passivas com distâncias entre si conhecidas pelo sistema, assim 

como também foi usado a estrutura metálica em forma de T com duas marcas refletoras 

com 751 mm de distância entre si. Nas coletas, foram utilizados marcadores esféricos de 
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15 mm e os parâmetros de rastreamento foram predição de erro de 30mm e residual 

máximo de 10mm, sendo que a frequência de coleta do Sistema Qualisys usada foi de 

120 Hz 19,20.  

5.2-PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

Após a seleção e recrutamento de indivíduos com EM, foi agendada a avaliação. 

Foi realizado a apresentação dos objetivos e dos procedimentos do estudo, os 

participantes assinaram o TCLE e foi iniciado o processo de avaliação.  Posteriormente, 

foi realizada a avaliação inicial composta pelos dados clínico-demográficos, como sexo, 

idade e IMC. Após, foi realizada a avaliação da função cognitiva pelo MoCA 21, o nível 

de fadiga pela FSS 22 e definido o nível de incapacidade EM pela EDSS 5. Todas estas 

escalas foram aplicadas por avaliadores previamente treinados. Posteriormente, foi 

aplicado aos participantes o 9HPT. O 9HPT foi posicionado em uma mesa em frente ao 

participante e este foi orientado a colocar os pinos nos nove buracos com a mão a ser 

testada o mais rápido que pudesse. O teste foi realizado três vezes em cada mão, sendo 

que para análise foi considerada a mão dominante, aquela que foi utilizada com maior 

frequência para a escrita. Permitiu-se 15 segundos para o primeiro contato e 

conhecimento do equipamento, e então o tempo total para completar a tarefa era 

cronometrado, não podendo ultrapassar 300 segundos para o fim, no qual foram 

realizadas três repetições 17,18.  

Posteriormente, foi realizada a avaliação da cinemetria da tarefa bimanual. Para 

isso, os participantes foram posicionados em uma cadeira, mantendo a flexão de joelhos 

90°, com uma mesa à frente e um copo com 26,5 cm de diâmetro com tampa posicionado 

no centro a uma distância média de 31,5cm (correspondente a 80% do comprimento do 

membro superior dos participantes). Em seguida, eles foram orientados sobre a execução 
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da tarefa de forma verbal e demonstrativa. Uma marcação indicou o início/ fim do 

posicionamento das mãos, sendo que após o comando “Começar”, os indivíduos foram 

instruídos a pegar o copo com uma mão, levantá-lo, destampar o copo com a mão 

contrária, fechá-lo, colocá-lo de volta na mesma posição, e retornar as mãos ao local de 

início. Essa tarefa foi realizada durante cinco tentativas, iniciando-se com a mão 

dominante. Para a análise dos dados, foi utilizada a terceira repetição de todos os 

indivíduos. 

Após a avaliação de participantes com EM, foram recrutados indivíduos sem EM 

pareados por idade, sexo e IMC. Todo o procedimento de avaliação foi realizado da 

mesma forma com estes indivíduos, com exceção da EDSS. 

5.3 – ANÁLISE DOS DADOS 

 Inicialmente, foi realizada análise descritiva dos dados clínico-demográficos e 

teste t pareado para comparação destas características entre os grupos (controle e 

indivíduos com EM). Após, foi realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk para as 

variáveis dependentes. Em seguida, foi utilizado um teste t pareado para comparar as 

diferenças entre os grupos (EM e controle) em relação às variáveis: tempo de movimento 

considerando o rádio do membro superior dominante e o tempo de execução de ajustes 

posturais (considerando o C7) e 9HPT. Para as demais variáveis, (FSS e subunidades de 

movimento), foi utilizado teste não paramétrico Mann-Whitney.  

Os dados de cinemetria referentes aos marcadores posicionados no rádio do 

membro superior dominante e C7 foram utilizados para análise. As variáveis analisadas 

foram tempo de movimento e subunidades de movimento. Foi considerado como tempo 

de movimento, o tempo decorrido em que o participante retirou a sua mão da posição 
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inicial até o momento em que pegou o copo e retornou a mão à posição de origem, sendo 

que o início do movimento foi calculado quando a velocidade do movimento ultrapassou 

10% do pico de velocidade. As unidades de movimento corresponderam aos ciclos de 

aceleração seguidos pela desaceleração, sendo que quanto menor o número de unidades, 

mais suave, portanto, mais eficiente, será o movimento 11,14. Os dados foram analisados 

usando o IBM SPSS Statistics Versão 19, sendo que para todas as análises estatísticas, 

foi considerado o nível de significância α=0,05. 

6.0 - RESULTADOS 

A amostra foi composta por 42 pacientes, sendo que o grupo com EM possuiu 21 

participantes com idade entre 24 e 57 anos, composto por 16 mulheres e 5 homens, com 

EDSS entre 2 a 7,5, sendo que aqueles com comprometimento leve, EDSS entre 0 e 4, 

constituíram 47,61%, comprometimento moderado, EDSS entre 4,5 e 6, foram 28,57%, 

e comprometimento grave, EDSS 6,5 a 9,5, compuseram 23,80%. O grupo saudável, 

também foi composto por 21 indivíduos sem EM, com idade entre 24 e 56 anos, composto 

por 16 mulheres e 5 homens. 

A tabela 1 mostra a média (± DP) das características da amostra, com os dados 

clínico-demográficos contendo idade, sexo, IMC, e os valores das escalas clínicas, tais 

como o MoCA, FSS e 9HPT do membro superior dominante. 
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Tabela 1. Caracterização da amostra dos grupos com EM e controle. 

 Grupo com EM Grupo Controle P 

Idade (anos) 39,15±10,2 39,81±10,82 1,00 

Sexo (feminino) 16/21 16/21  

IMC 24,38±5,91 25,83±3,12 0,36 

MoCA 23,19±3,85 26,84±2,33 0,001* 

FSS 47,80±8,17 25,68±14,74 0,00* 

9HPT dominante 20,57±3,76 14,08±1,02 0,00* 

Legenda: Média  ±Desvio Padrão; *p<0,05. 

A figura 1 descreve a análise comparativa entre os grupos quanto à percepção de 

fadiga, considerando a FSS. Os dados demonstram que há diferença entre os grupos (p= 

0,000001), constatando que a percepção de fadiga nos indivíduos com EM é maior que a 

do grupo controle. 

 

Figura 1. Análise comparativa da percepção de fadiga, de acordo com a FSS, entre os 

grupos controle e com EM.  
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A figura 2 descreve as variáveis relacionadas ao membro superior dominante, 

incluindo tempo de execução (a) e subunidades de movimento (b). Pode-se perceber que 

os indivíduos com EM apresentam um maior tempo de execução da tarefa bimanual que 

os indivíduos sem comprometimento (p= 0,0003), contudo não realizam mais 

subunidades de movimento durante a execução em comparação com os indivíduos do 

grupo controle (p=0,068). 

 

 

(a)                                                                                (b)       

Figura 2.  Tempo de execução do movimento do membro superior dominante (a) e 

quantidade de subunidade de movimento (b) comparando o grupo com EM e o grupo 

controle. 

A figura 3 descreve as variáveis relacionadas aos ajustes posturais realizados 

durante a tarefa bimanual, incluindo tempo de execução (a) e subunidades de movimento 

(b). Percebe-se que o grupo com EM realiza mais ajustes no controle de tronco para 

conseguir executar a tarefa bimanual que os indivíduos sem comprometimento (p=0,004), 

associado há um tempo maior de realização da tarefa (p=0,0004). 
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(a)                                                                                 (b)  

Figura 3. Tempo de execução dos ajustes posturais (a) e quantidade de subunidades 

de movimento (b) utilizadas comparando o grupo com EM com o grupo controle.                                                                                                                                                               

 

A figura 4 mostra a comparação entre o tempo de execução da tarefa bimanual e 

o tempo de realização dos ajustes para a manutenção da postural no grupo com EM e no 

grupo controle. Observa-se que os indivíduos com EM durante a realização da atividade 

bimanual realizam mais ajustes posturais (p=0,0171) quando comparados com os 

indivíduos sem comprometimento (p=0,0056). 

 

Figura 4. Tempos de execução para a tarefa bimanual e para realização dos ajustes para a 

manutenção da postural. 
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7.0 - DISCUSSÃO 

No presente estudo, os dados comparativos referentes às características clínico-

demográficas entre os grupos mostram que ambos são semelhantes em sexo, idade e IMC, 

determinando a homogeneidade da amostra dos indivíduos. Entretanto, ao analisar a 

cognição, utilizando-se o MoCA, pode-se observar alteração em indivíduos com EM 

quando comparado com o grupo controle, sendo que estudos trazem que essa alteração 

pode impactar sobre a execução do movimento no momento do planejamento 23. A 

desordem cognitiva ocorre em aproximadamente 43-65% dos adultos com EM 24, 

afetando principalmente a memória de longo prazo, memória de trabalho, velocidade de 

processamento, atenção e funções executivas, podendo impactar na atividade laborativa 

e na qualidade de vida desses indivíduos 20. 

Houve diferença estatística significativa ao analisar o 9HPT (p=0,00000004). Este 

é considerado uma medida clínica de baixo custo e facilmente aplicável 1,3. Entretanto, o 

padrão de movimento durante tarefas manuais deve ser avaliado, considerando a 

necessidade de se entender a relação entre eficiência e execução da tarefa.  O presente 

estudo mostrou que os indivíduos com EM demoram mais tempo para executar o 9HPT 

e para executar tarefas bimanuais. Entretanto, este aumento no tempo de execução pode 

não estar necessariamente associado à eficiência – aqui avaliada pela análise das 

subunidades de movimento – do membro superior dominante, mas pode estar relacionado 

à falta de sinergia – que foi avaliada pela análise das subunidades de movimento do 

tronco. Assim, a avaliação do movimento deve considerar não somente aspectos 

relacionados à execução, mas ao planejamento e à preparação para a execução, incluindo 

a análise de ajustes posturais antecipatórios e compensatórios. 
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A fadiga é considerada o sintoma mais incapacitante relatado pelos pacientes com 

EM 25.  Indivíduos com EM relatam que essa fadiga faz com que o esforço necessário 

para executar um determinado movimento seja desproporcionalmente elevado 26,27.  

Portanto, ao analisar os resultados referentes à FSS, que avaliam a percepção de fadiga 

dos indivíduos, pode-se observar que os participantes com EM possuíam uma maior 

percepção da fadiga que os participantes sem comprometimento. Assim como quando 

comparamos o tempo de execução do movimento e a quantidade de subunidades. Essa 

percepção de fadiga relatada pelos indivíduos com EM pode estar relacionada à 

ineficiência para realizar tarefas, considerando que quanto menor o tempo de execução e 

a quantidade de subunidades realizadas durante o movimento, mais suave será o 

movimento e consequentemente mais eficiente 14.  Leocani et al. (2001) 27 demonstraram 

que os indivíduos com EM, quando comparados com os indivíduos do grupo controle, 

durante a execução de uma tarefa motora simples, possuem uma maior ativação da área 

motora suplementar e uma insuficiência dos mecanismos inibitórios intervenientes após 

o término do movimento, sendo que essa ativação gera um recrutamento anormal dos 

circuitos fronto-tálamo, fazendo com que haja uma carga de trabalho maior que o 

necessário para o cérebro poder executar uma determinada atividade física e mental 26. 

Portanto, esses indivíduos demoram mais tempo para executar o movimento e realizam 

mais subunidades de movimento de tronco, demonstrando que são feitos mais 

mecanismos de ajustes compensatórios para conseguir realizar a tarefa, sendo que a 

utilização constante desse mecanismo gera um aumento no consumo de energia, e 

consequentemente um aumento da percepção de fadiga.  

O movimento de alcance é um componente essencial nas atividades da vida diária, 

pois este exige a movimentação coordenada de múltiplos segmentos da extremidade 

superior em sinergismo com os músculos do tronco. As características específicas 
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envolvendo os aspectos biomecânicos durante o alcance e tarefas bimanuais fornecem 

uma compreensão detalhada do movimento funcional, gerando informações adicionais 

que auxiliarão na orientação sobre a escolha de técnicas de reabilitação e parâmetros de 

exercícios mais adequados para cada indivíduo 28,29. Ao analisar os dados cinemáticos 

relacionados ao tempo de execução da tarefa bimanual e o tempo relacionado à 

manutenção e ao controle postural durante esta execução, pode-se observar que há 

diferença entre estes valores, seja no grupo controle, seja no grupo com EM. Estes 

resultados sugerem a necessidade de avaliar as estratégias de controle postural durante a 

execução de tarefas manuais, visando favorecer o entendimento sobre a eficiência motora 

(relação gasto de energia e deslocamento). Assim, sugere-se que estratégias de 

intervenção voltadas para treinamento de membro superior devem focar também em 

treinamento de tronco.  

8.0 - CONCLUSÃO 

Com o presente estudo, pode-se concluir que os indivíduos com EM apresentam 

comportamento motor durante a execução de tarefa bimanual diferente daquele 

encontrado em indivíduos sem EM. Após a análise dos dados, pode-se observar que estes 

indivíduos apresentam maior percepção de fadiga, que pode estar relacionada ao aumento 

do tempo gasto para executar determinadas tarefas. 

Entretanto, ao analisar os dados cinemáticos, os indivíduos com EM não 

necessariamente apresentam menor eficiência motora quando considerado o segmento 

distal do membro superior, mas ao considerar as estratégias de tronco utilizadas durante 

a execução de tal tarefa. Portanto, é possível sugerir que indivíduos com EM apresentam 

ajustes posturais diferentes quando comparados a indivíduos sem EM, acarretando menor 

eficiência e aumento do gasto de energia e, provavelmente, maior percepção de fadiga. A 
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análise detalhada de tais estratégias é necessária para se traçar um plano de tratamento 

específico para estes indivíduos.  
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10 - ANEXOS  

ANEXO A - NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA 

 

Clinical Rehabilitation is a highly ranked, peer reviewed scholarly journal. It is a 

multi-professional journal covering the whole field of disability and rehabilitation, 

publishing research and discussion articles which are scientifically sound, clinically 

relevant and sometimes provocative. 

The journal acts as a forum for the international dissemination and exchange of 

information amongst the large number of professionals involved in rehabilitation. 

The leading journal in its field, Clinical Rehabilitation combines clinical application 

of scientific results and theoretical aspects in an ideal form. It gives high priority to 

articles describing effectiveness of therapeutic interventions and the evaluation of new 

techniques and methods. 

 

Peer review policy 

The journal's policy is to obtain at least two independent reviews of each article. 

It operates a double-blind reviewing policy in which the reviewer’s name is always 

concealed from the submitting author; authors may choose to reveal their name but the 
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journal otherwise leaves the article anonymous. Referees will be encouraged to provide 

substantive, constructive reviews that provide suggestions for improving the work and 

distinguish between mandatory and non-mandatory recommendations. 

All manuscripts accepted for publication are subject to editing for presentation, 

style and grammar. Any major redrafting is agreed with the author but the Editor's 

decision on the text is final. 

 

Article types 

The journal publishes original papers, systematic reviews, Rehabilitation in 

Practice articles correspondence relating to published papers and short reports.  Other 

article types should be discussed with the editor before submission. 

 

Summary of manuscript structure: 

-A title page with names and contact details for all authors 

-A structured abstract of no more than 250 words (the website checks this) 

-The text (usually Introduction, Methods, Results, Discussion) 

-Clinical Messages (2-4 bullet points, 50 words or less) 

-Acknowledgements, author contributions, competing interests and funding support 

-References (Vancouver style) 

-Tables, each starting on a new page 

-Figures, each starting on a new page 

-Appendix (if any) 

-Tables and figures can be very efficient and effective ways of presenting data.  A short 

report will usually have no more than three tables and figures (in total) and most will be 

restricted to two. 
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-Further information on short reports can be found here. 

-Length of articles Clinical Rehabilitation does not have any rigid rule. My advice is 

“Articles should be as long as necessary and as short as possible.” As a guide for ordinary 

articles, 1,500 words of text is good and 3,500 seems rather too long. 

 

How to submit your manuscript 

Before submitting your manuscript, please ensure you carefully read and adhere 

to all the guidelines and instructions to authors provided below. Manuscripts not 

conforming to these guidelines may be returned. If you would like to discuss your paper 

prior to submission, please contact the Editor (Derick Wade) at: 

clinical.rehabilitation@sagepub.co.uk 

Clinical Rehabilitation has a fully web-based system for the submission and 

review of manuscripts. All submissions should be made online at the Clinical 

Rehabilitation SAGETRACK website: http://mc.manuscriptcentral.com/clinrehab 

Note: Online submission and review of manuscripts is now used for all types of papers. 

 

Manuscript style 

 

File types 

Only electronic files conforming to the journal's guidelines will be accepted. 

Preferred formats for the text and tables of your manuscript are Word DOC, and tiff or 

jpeg for figures (ideally figures will use journal colours). RTF, XLS and LaTeX files are 

also accepted.  Please also refer to additional guideline on submitting artwork [and 

supplemental files] below. 
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Journal Style 

Clinical Rehabilitation conforms to the SAGE house style.  Click here to review 

guidelines on SAGE UK House Style, which is summarised in 2.1. 

 

Reference Style 

Clinical Rehabilitation operates a SAGE Vancouver reference style. Click here to 

review the guidelines on SAGE Vancouver to ensure that your manuscript conforms to 

this reference style, which is summarised in 2.1. 

 

Manuscript Preparation 

The text should be double-spaced throughout and with a minimum of 3cm for left 

and right hand margins and 5cm at head and foot. Text should be standard 10 or 12 point. 

SI units should be used throughout the text. 

 

Keywords and Abstracts 

The title, keywords and abstract are key to ensuring that readers find your article 

online through online search engines such as Google. Please refer to the information and 

guidance on how best to title your article, write your abstract and select your keywords 

by visiting SAGE's Journal Author Gateway Guidelines on How to Help Readers Find 

Your Article Online. 

 

Corresponding Author Contact details 

Provide full contact details for the corresponding author including email, mailing 

address and telephone numbers. Academic affiliations are required for all co-authors. 
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Guidelines for submitting artwork, figures and other graphics 

For guidance on the preparation of illustrations, pictures and graphs in electronic 

format, please visit SAGE’s Manuscript Submission Guidelines. 

Images should be supplied as bitmap based files (i.e. with .tiff or .jpeg extension) 

with a resolution of at least 300 dpi (dots per inch). Line art should be supplied as vector-

based, separate .eps files (not as .tiff files, and not only inserted in the Word or pdf file), 

with a resolution of 600 dpi. Images should be clear, in focus, free of pixilation and not 

too light or dark. 

If, together with your accepted article, you submit usable colour figures, these 

figures will appear in colour online regardless of whether or not these illustrations are 

reproduced in colour in the printed version. If a charge applies you will be informed by 

your SAGE Production Editor. For specifically requested colour reproduction in print, 

you will receive information regarding the costs from SAGE after receipt of your accepted 

article. 

All submissions should be written in a clear and succinct manner, following the 

style of the journal. The title page should include a descriptive title, authors’ surnames 

and forenames, address of each author and full address, telephone, fax and email contacts 

for the corresponding author. In text: tables and figures are either inserted as part of a 

sentence, for example table 1 or in parentheses for example (figure 1). Each table should 

carry a descriptive heading. Each figure should be submitted either electronically or as 

finalised hard copy with descriptive legends on a separate sheet. In text: references (where 

relevant) by superscript number after punctuation. 

 

Guidelines for submitting supplemental files  
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The journal may be able to host approved supplemental materials online, 

alongside the full-text of articles. Supplemental files will be subjected to peer-review 

alongside the article. Please contact the Editor (clinical.rehabilitation@sagepub.co.uk) in 

the first instance.  For more information please refer to SAGE’s Guidelines for Authors 

on Supplemental Files. 

 

English Language Editing 

Non-English speaking authors who would like to refine their use of language in 

their manuscripts might consider using a professional editing service.  Visit 

http://www.sagepub.co.uk/authors/journal/submission.sp for further information. 
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ANEXO B - PARECER DO CÔMITE DE ÉTICA E PESQUISA  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Proposta de elaboração de tecnologias assistiva e de um programa 

de treinamento funcional orientado a tarefas específicas para indivíduos com Esclerose 

Múltipla. 

Pesquisador: Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz 

Área Temática: Equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no 

País; 

Versão: 3 

CAAE: 06065713.0.0000.0030 

Instituição Proponente: Faculdade de Ceilândia - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE 

BRASILIA 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 365.959 

Data da Relatoria: 29/07/2013 

Apresentação do Projeto: 

O presente projeto de pesquisa propõe um programa de treinamento funcional orientado 

ao cliente, baseado nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF). O programa pretende fazer modificações relacionadas às 

atividades funcionais de pacientes com esclerose múltipla (EM), reduzindo o gasto 
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energético durante as atividades, favorecendo a independência funcional aumentando a 

qualidade de vida. Para a execução, será realizado um estudo do tipo cross-over. 

Primeiramente, serão avaliadas as queixas funcionais dos indivíduos com diagnóstico de 

EM e, a partir da identificação destas, serão analisados os componentes de cada tarefa 

relacionada à queixa principal de cada indivíduo. Após, serão propostas modificações 

relacionadas aos componentes cinemáticos destas tarefas, baseando-se na redução do 

gasto energético através de modificações ambientais e/ou estratégias comportamentais, 

permitindo a manutenção de atividades em ambiente domiciliar e favorecendo a 

qualidade de vida dos indivíduos. Participarão do estudo, indivíduos com diagnóstico de 

EM encaminhados pela comunidade, ambulatórios e associações, que tenham queixas 

relacionadas às atividades de vida diária e atividades ocupacionais. Serão excluídos do 

estudo indivíduos com alterações cognitivas, de acordo com o Mini-exame de Saúde 

Mental. Para a identificação dasqueixas principais será utilizada a Medida Canadense de 

Desempenho Ocupacional (COPM), capaz de mensurar o impacto de uma intervenção 

para um indivíduo, e validado para população brasileira. Para a avaliação da percepção 

da qualidade de vida relacionada à saúde será utilizado o questionário de Determinação 

Funcional da Qualidade de Vida em Esclerose Múltipla (DEFU), cujas propriedades 

psicométricas para a população brasileira já foram publicadas. Para classificar o nível 

funcional do indivíduo, será utilizado a Escala Expandida do Estado de Incapacidade 

(EDSS). Para a avaliação da fadiga e condicionamento físico, serão utilizados, 

respectivamente, a Escala de Severidade da Fadiga e o Teste de Caminhada de Seis 

Minutos. Os equipamentos necessários à realização dos testes incluem cronômetro, trena, 

oxímetro de pulso, monitor de frequência cardíaca, esfigmomanômetro e estetoscópio e 

balança. Após a assinatura do TCLE, serão iniciadas as entrevistas com os participantes. 

Será realizada uma avaliação inicial para a identificação das características sócio-
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demográficas e, após, será utilizada a COPM e a Determinação funcional da qualidade de 

vida em esclerose múltipla (DEFU), a avaliação do condicionamento cardiorrespiratório, 

o teste de caminhada de seis minutos e a avaliação dos componentes cinemáticos durante 

a marcha e alcance (utilizando o sistema de análise do movimento da Faculdade UnB 

Ceilândia). Intervenção: Os indivíduos serão distribuídos aleatoriamente em dois grupos: 

controle e experimental. O grupo controle fará 12 sessões de treinamento motor baseado 

em condicionamento físico e alongamento, 3 vezes por semana, por 45 a 60 minutos. O 

grupo experimental realizar 12 sessões de treinamento motor baseado tarefas funcionais 

específicas, 3 vezes por semana, por 45 a 60 minutos. Após período de treinamentos, será 

realizada uma reavaliação e, um mês após, será realizado o follow-up para verificar a 

manutenção do ganho com a retirada dos treinamentos. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Verificar a influência de tecnologias assistivas e de um programa de treinamento 

funcional específico relacionado às queixas dos indivíduos com Esclerose Múltipla (EM) 

sobre o desempenho motor e a percepção de qualidade de vida dos pacientes. 

Objetivos Secundários: 

Avaliar as queixas principais dos indivíduos com EM em relação à realização de 

atividades de vida diária e ocupacionais. 

Avaliar os padrões cinemáticos durante o alcance e a marcha. 

Analisar o condicionamento físico e percepção de fadiga. 

Analisar a percepção de qualidade de vida. 

Analisar os componentes de cada tarefa relacionada à queixa principal de cada indivíduo. 
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Propor modificações relacionadas aos componentes cinemáticos das tarefas analisados, 

baseando-se na redução do gasto energético, modificações ambientais ou estratégias 

comportamentais, permitindo a manutenção destas em ambiente domiciliar. 

Propor tecnologia assistivas (modificações ambientais) que possam favorecer a realização 

das atividades de vida diária dos pacientes. 

Avaliar a influência do programa de treinamento motor funcional específico relacionado 

às queixas dos indivíduos e o uso de tecnologias assistivas sobre o desempenho motor, 

na marcha e alcance, e sobre a percepção de qualidade de vida. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Apesar desse tipo de estudo não apresentar risco adicional para o indivíduo, por se tratar 

de técnicas de treinamento motor e coletas de dados não invasivos, serão mensuradas a 

pressão arterial (PA), previamente e posteriormente à realização das coletas. Somente 

indivíduos com PA inferior a 140X90 mmHg participarão do estudo. Além disso, todo 

material necessário, durante a coleta de dados, será preparado com antecedência à 

chegada do voluntário, para que este permaneça o menor tempo possível no laboratório. 

Benefícios: 

Os indivíduos poderão não obter benefícios imediatos por participar desta pesquisa. No 

entanto, estarão contribuindo para o estudo da necessidade de se analisar as queixas 

principais de indivíduos com EM, o que poderá orientar os fisioterapeutas quanto a 

abordagens clínicas mais eficientes a tarefas específicas. Entretanto, é possível que haja 

melhora do condicionamento físico e desempenho motor em ambos grupos de tratamento. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

As abordagens fisioterápicas descritas na literatura baseiam-se na identificação e 

tratamento fisioterápicos relacionados aos sinais e sintomas e não levam em consideração 
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aos limitações funcionais e queixas dos pacientes relacionadas às capacidade funcional e 

restrição social. O presente projeto pretende aumentar a qualidade de vida dos pacientes 

por meio da redução do gasto energético. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os seguintes documentos: (a) projeto de pesquisa, com cronograma 

e planilha de orçamento; (b) Carta de Encaminhamento do projeto de Pesquisa ao CEP-

FS/UnB; (c) Folha de Rosto, Modelo Plataforma Brasil/Conep, assinada pela Diretora da 

Faculdade UnB Ceilândia; (d) Termo de Responsabilidade e Compromisso assinado pela 

pesquisadora responsável pelo projeto; (f) Currículo Lattes da Pesquisadora (Dra. 

Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz); (g) Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; (h) anexos com cópia dos instrumentos a serem utilizados no projeto. 

Recomendações: 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Na primeira apreciação deste projeto, solicitou-se que o TCLE incluísse a informação de 

que havia sido analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Ciências da 

Saúde da UnB, bem como, que se incluísse e-mail e telefone do CEP-FS/UnB. A autora 

atendeu às solicitações. 

Situação do Parecer: 

Aprovado. 

Considerações Finais a critério da CONEP: 

O presente projeto, seguiu nesta data para análise da CONEP e só tem o seu início 

autorizado após a aprovação pela mesma. 
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11 - APÊNDICES 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Orientadora: Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz 

Projeto de Pesquisa: Proposta de elaboração de tecnologias assistivas e de um programa 

de treinamento funcional orientado a tarefas específicas para indivíduos com Esclerose 

Múltipla. 

 

Você está sendo convidado a participar de um Projeto de Pesquisa que será desenvolvido 

pela Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, cujo responsável é Clarissa 

Cardoso dos Santos Couto Paz.  

Detalhes do estudo: Proposta de elaboração de tecnologias assistivas e de um programa 

de treinamento funcional orientado a tarefas específicas para indivíduos com Esclerose 

Múltipla 

 

Descrição dos procedimentos: 

Você fará parte de um estudo que avaliará as queixas de pacientes com diagnóstico de 

Esclerose Múltipla. Serão realizadas duas avaliações: uma em forma de entrevista, que 

consta de perguntas relacionadas ao seu desempenho funcional durante as suas atividades 

de vida diária, e outra composta por testes de caminhada e alcance. Todas as avaliações 

serão realizadas em dias e horários previamente agendados. Após a análise das 

dificuldades relacionadas às atividades de vida diária, serão elaboradas propostas 
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modificações ambientais e treinamento motor para facilitar a realização destas atividades 

no seu dia a dia. 

 

Benefícios: 

Você não obterá benefícios imediatos por participar desta pesquisa. No entanto, estará 

contribuindo para o estudo das queixas principais de pacientes com Esclerose Múltipla, o 

que poderá orientar os fisioterapeutas quanto ao tipo de abordagem mais indicada para 

tratamento destes pacientes. 

 

Confidencialidade: 

Esta pesquisa tem um caráter estritamente científico e, portanto, confidencial. Você 

receberá um código e não será reconhecido por seu nome, mas pelo código, o que garante 

a confidencialidade dos seus dados. Além disso, de maneira alguma, seus dados serão 

analisados e divulgados individualmente, mas em conjunto com os dados dos demais 

participantes desta pesquisa. 

 

Natureza voluntária do estudo/Liberdade para se retirar: 

A sua participação é voluntária e você tem o direito de se retirar por qualquer razão a 

qualquer momento. Não haverá qualquer tipo de penalização caso queira se retirar do 

estudo. 

 

Pagamento: 

Você não receberá nenhuma forma de pagamento por participar desse estudo. Entretanto, 

você receberá um auxílio transporte para se locomover até o local da avaliação. 
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DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

 

Eu, abaixo assinado(a), concordo em participar da pesquisa: Proposta de elaboração de 

tecnologias assistivas e de um programa de treinamento funcional orientado a tarefas 

específicas para indivíduos com Esclerose Múltipla, sob a responsabilidade de Clarissa 

Cardoso dos Santos Couto Paz, professora do Curso de Fisioterapia da Faculdade 

Ceilândia da UnB. 

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido(a) dos objetivos da pesquisa e autorizo 

a utilização dos dados obtidos para análise e conclusão do seu trabalho. Declaro ainda 

que autorizo a utilização de fotos e/ou imagens relacionadas ao projeto, desde que 

preservado a o sigilo dos dados. Realizarei as coletas conforme solicitado pela 

pesquisadora, sabendo do caráter estritamente científico para qual serão utilizados os 

dados. Declaro ainda que a minha participação é totalmente voluntária, que estou ciente 

de que não sofrerei nenhuma penalização caso não queira participar e que os meus dados 

colhidos para fins do estudo em questão, serão tratados anônima e sigilosamente. 

________________________________________________________ 

Assinatura do participante                                          Data 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz –  

Tel: (61) 3257-8472 ou (61) 8292-8472 

Em caso de qualquer dúvida ou reclamação sobre o projeto, procurar a pesquisadora 

responsável, Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz, através do telefone (61) 8292-8472 

ou na Faculdade Ceilândia (Universidade de Brasília – Curso de Fisioterapia – QNN 14 

– Área Especial – Ceilândia Sul - Telefone: (31) 3409 - 3407). 


