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Introdução. Espinha bífida (EB) é uma malformação congênita do tubo neural que causa disfunções sensoriais e 

motoras relacionadas ao nível de lesão medular. Em 54% dos casos, os indivíduos se tornam cadeirantes e adotam um 

estilo de vida inativo, contribuindo para redução da capacidade aeróbia. O Physical Activity Questionnaire para crianças 

e adolescentes (PAQ-C/A), é validada para determinar o nível de atividade física em indivíduos saudáveis, porém sua 

aplicabilidade e relação com nível de atividade física não foi investigada em indivíduos com EB. Objetivo. Comparar a 

capacidade aeróbia de indivíduos com EB e típicos, relacionando com dados refentes ao nível de atividade física 

obtidos pela PAQ-C/A. Método. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos 

(CAAE:60154216.7.1001.5440). A amostra foi constituída por 44 indivíduos (8-16 anos) divididos em dois grupos: EB 

(n=22, sendo 11 deambuladores e 11 cadeirantes) e típicos (CON, n=22). Foram coletados dados antropométricos e 

composição corporal (Biodynamics 450®). O nível de atividade física foi obtido pelo PAQ-C/A e adaptado para adequar 

aos cadeirantes com EB, classificando em extremamente sedentários, sedentários, moderados, ativos e muito ativos. 

Teste de esforço máximo foi realizado em cicloergômetro de braço para obtenção da capacidade aeróbia (VO2pico). Foi 

aplicado teste t’Student para comparação entre grupos e coeficiente de correlação de Pearson (r) para relacionar o 

VO2pico com o nível de atividade física. Em todas as análises foi fixado um nível de significância inferior a 5%. 

Resultados. Não foi observada diferença estatística entre os grupos para idade, estatura e massa corporal (p=NS). O 

grupo EB apresentou maior IMC (23,5 vs. 18,5; p<0,001) e menor massa magra (68,1 vs. 76,8; p=0,02) que o CON. 

72,7% do EB foram classificados como extremamente sedentários e 27,3% como sedentários, diferentemente do CON, 

onde 22,7% eram extremamente sedentários, 68,2% sedentários e 9,1% moderados. O VO2pico do EB foi 

significativamente menor que do CON (21,7 vs. 30,9 ml.kg.min; p<0,001). O nível de atividade física demonstrou 

moderada correlação positiva com o VO2pico (r=0,55; p=0,0001). Entre os deambuladores e cadeirantes do grupo EB, 

não foram encontradas diferenças estatísticas para as variáveis estudadas. Conclusão. Por meio desse estudo 

podemos inferir que os indivíduos com EB têm reduzida capacidade aeróbia em comparação aos típicos, estando 

diretamente relacionada ao nível de atividade física, uma vez que essa foi menor no EB. Este achado chama a atenção 



para a importância de incluir atividades físicas, principalmente aeróbias, na reabilitação de crianças com disfunções 

dessa natureza.


