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Introdução: Crianças com Paralisia Obstétrica do Plexo Braquial (POPB) apresentam restrições para a execução de 

tarefas de alcance (1), as quais são realizadas frequentemente em atividades de vida diária (2). Objetivo: Comparar as 

contribuições articulares da escapulotorácica e membro superior entre crianças com POPB e típicas, durante uma tarefa 

de alcance alto. Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição 

em questão (processo n° 16172/2015). Foram avaliadas 13 crianças com POPB (GPOPB, 10±2 anos, 47,6±15,9kg, 

1,47±0,15 m, das quais 6 apresentavam paralisias de Erb e 7 paralisias de Erb extendida) e 13 crianças típicas (GT, 

10±2 anos, 41,2±12,6 kg, 1,45±0,14m) pareadas por sexo e idade. A tarefa estudada foi tocar uma bola, com a palma 

da mão, a uma altura que exigisse 110º de elevação anterior do braço em relação ao tronco. Para a aquisição dos 

dados cinemáticos tridimensionais foi utilizado o sistema Liberty® (Polhemus, Colchester, VT) e a análise foi realizada 

pelo The Motion Monitor. Os sistemas de coordenadas locais dos segmentos foram baseados nas recomendações da 

International Society of Biomechanics (3). Para a análise angular dos movimentos de rotação superior/inferior e rotação 

interna/externa da escápula, os movimentos de flexão/extensão, adução/abdução do ombro e flexão de cotovelo, foi 

realizada estatística descritiva com distribuição de média, desvio padrão da média e pelas diferenças das médias entre 

os grupos com intervalo de confiança de 95%, foi verificada a normalidade dos dados por meio verificada por meio do 

teste Shapiro-Wilk, a homogeneidade de variâncias foi testada por meio do Teste de Levene e então, foi feita a 

MANOVA para os ângulos discretos das variáveis cinemáticas para verificar o efeito dos grupos e calculado o tamanho 

de efeito Resultados: Na tarefa estudada, a MANOVA indicou o efeito do grupo (Wilks Lambda F6,34=8,1 p<0,001). 

Foram observadas diferenças significativas entre os grupos, sendo que o GPOPB apresentaram menor rotação interna 

da escápula (4,22±15,72) e flexão de ombro (86,34±11,66), e maior inclinação posterior da escápula (15,80±9,79) 

quando comparado ao GT 19,89±7,11, 95,82±9,90 e 2,97±6,64, respectivamente. Os tamanhos de efeitos para essas 

variáveis foram entre 0,88 e 1,53. Conclusão: As crianças com POPB apresentaram diferentes contribuições articulares 

da escapulotorácica e de membro superior quando comparadas as crianças típicas, indicando o uso de diferentes 

padrões motores para execução da tarefa de alcance alto.


