
Análise Cinemática Durante Tarefas de Alcance em uma Criança com Paralisia Obsté-
trica do Plexo Braquial

Daiane Lazzeri de Medeiros1, Tenysson Will de Lemos2, Anamaria Siriani de Oliveira1

1.Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - FMRP/USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil
2.Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônico Degenerativas - NAP-DCD, Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - FMRP/USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil
*e-mail:daialazzeri@hotmail.com

Introdução. A paralisia obstétrica do plexo braquial (POPB) gera restrição do movimento do membro supe-
rior, consequentemente dificuldade para realizar tarefas de alcance. Devido a ação conjunta das articulações 
escapulotorácica e glenoumeral no complexo do ombro e a limitação de movimento das crianças com POPB, o 
conhecimento do padrão de movimento dessas articulações é necessário. Objetivo. Comparar o padrão de 
movimento da articulação escapulotorácica e glenoumeral durante tarefas de alcance entre uma criança com 
POPB e típica. Método. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
FMRP-USP (processo n° 16172/2015). Foi avaliada uma criança com POPB do tipo Erb, oito anos, 28,5 kg e 
1,28 m e uma criança típica, nove anos, 32 kg e 1,29 m. Para a aquisição dos dados cinemáticos tridimensionais 
foi utilizado o sistema Liberty®. O posicionamento dos sensores, construção do modelo biomecânico e digi-
talização das estruturas anatômicas seguiram as recomendações do ISB. Foi realizada a avaliação cinemática 
durante movimentos de colocar a mão na boca, levar a mão no bolso traseiro e alcançar a bola acima do plano 
da cabeça. Os dados foram processados no programa The MotionMonitor. Os movimentos da escápula e el-
evação do úmero ambos relacionado ao tórax foram analisados por meio da sequência de ângulos Euler YX’Z’’ 
e XZ’Y’, respectivamente. Para a análise angular dos movimentos da escápula (inclinação anterior/posterior, 
rotação superior/inferior e rotação interna/externa) e o movimento de flexão/extensão do ombro foi utilizada 
estatística descritiva com distribuição de média e desvio padrão. Resultados. Nas tarefas avaliadas foi pos-
sível observar diferentes contribuições das articulações escapulotorácica e glenoumeural entre a criança com 
POPB e típica. No entanto, padrões de movimentos contrários foram encontrados nas tarefas de colocar a mão 
na cabeça e colocar a mão no bolso, na primeira a criança com POPB finalizou o movimento com inclinação 
posterior da escápula 1,48 ± 0,38, enquanto a criança típica com inclinação anterior -4,64 ±0,78. Na tarefa de 
colocar a mão no bolso a criança com POPB iniciou o movimento com rotação interna da escápula 31,66 ±4,71 
e a criança típica 28,48 ±1,36 e finalizaram com 33,14 ±3,91 e 21,07 ±1,26 respectivamente. Conclusão. A 
criança com POPB apresentou diferentes padrões de movimento comparado à criança típica durante as tarefas 
avaliadas, entre os quais foi possível observar padrões de movimento contrários. No entanto, esses resultados 
não podem ser generalizados para a população com POPB, pois trata-se de um estudo de caso.
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