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Introdução e objetivos: A biofotogrametria computadorizada constitui-se
de uma ferramenta quantitativa com níveis satisfatórios de confiabilidade na
avaliação postural de indivíduos na posição em pé. No entanto, poucas são
as evidências na literatura sobre a aplicabilidade deste instrumento em
cadeirantes. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi definir um
protocolo de avaliação postural através da biofotogrametria
computadorizada em um paciente adolescente com mielomeningocele
usuário de cadeiras de rodas.

Métodos: Estudo de caso realizado com um paciente do gênero feminino,
14 anos e diagnóstico de mielomeningocele nível torácico. Para a aquisição
das imagens, a participante foi fotografada na cadeira de rodas nos planos
sagital, frontal e transverso. Os pontos corporais de referências foram
sinalizados com bolas de isopor. Com o auxílio de um fio de prumo preso ao
teto e um nível a laser, todas as imagens foram calibradas para a análise e
analisadas no software SAPO. Os parâmetros de referência dos ângulos
adquiridos tiveram como base científica o estudo sobre a Medida de
Controle Postural Sentado (Fied; Roxborough, 2011). Pesquisa aprovada
pelo Comitê de Ética da instituição (52077315.8.0000.5348).

Resultado: Na vista anterior, a paciente apresentou leve inclinação lateral
da cabeça para a esquerda (2,9°; normalidade inferior à 1º), elevação do
ombro esquerdo (6,5°; normalidade inferior à 1º) e significativo
desalinhamento da pelve e do tronco para a esquerda (134,3°; normalidade
de 180º), aspectos estes que sugerem uma escoliose lombar convexa a
esquerda. Além disso, no plano transverso, observou-se a presença de
rotação do tronco para a direita (4,5º; normalidade inferior à 1º). As
curvaturas lombares e torácicas não foram estimadas em função da
dificuldade de visualização dos pontos de referência na posição sentada,
necessitando da definição de outros procedimentos para a mensuração.

Discussão e conclusão: Com base nos parâmetros determinados pela
Medida de Controle Postural Sentado, a biofotogrametria computadorizada
demonstrou ser uma ferramenta viável para a aplicação clínica deste



instrumento em cadeirantes. No entanto, para a utilização deste recurso
nesta população, algumas adaptações fazem-se necessárias a fim de
determinar com precisão os desvios posturais, especialmente as alterações
relacionadas à posição da pelve e dos componentes vertebrais.
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