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Introdução e objetivos: O movimento sentado para de pé (STS) é uma
tarefa usualmente realizada por todos os indivíduos, sendo um precursor dos
demais movimentos e é essencial para a autonomia funcional. O padrão
motor do STS influencia na execução dos movimentos seguintes, portanto é
importante compreender quais estratégias são utilizadas pelos indivíduos.
Logo, o objetivo do estudo foi analisar os componentes cinemáticos do
movimento STS em pacientes com Esclerose Múltipla (EM).

Métodos: Foram recrutados oito indivíduos com EM, sem alteração
cognitiva e que conseguiam realizar o STS sem apoio. Foi realizada a análise
cinemática dos STS e posicionados marcadores reflexivos em pontos
anatômicos específicos de tronco e membros inferiores. A variável primária
foi o tempo de movimento durante as diferentes fases do STS. O início e final
do movimento foram definidos pelos momentos em que o esterno atingiu
velocidade superior a 10 mm/s e em que o esterno atingiu o máximo
deslocamento vertical respectivamente. O momento de início da extensão de
tronco (LO) foi definido como o momento em que a posição vertical do
marcador quadril aumentou em 10% em relação à posição inicial

Resultado: Participaram deste estudo 8 indivíduos, com média de idade
(39,18±9,37) e classificados de acordo com a Escala Expandida do Estado
de Incapacidade (EDSS) entre 3,0 e 6,0. Os indivíduos foram divididos em
dois grupos, de acordo com a EDSS, como leve e moderado com EM. O
grupo classificado com EDSS leve (entre 3,0 e 3,5) foi composto por 5
indivíduos e o grupo moderado (entre 4,5 e 6) foi composto por 3 indivíduos.
Houve diferença em relação aos padrões de movimento durante o STS entre
estes grupos. O grupo leve apresentou fase pré LO correspondendo a
46,30%±9,75%, enquanto o grupo moderado apresentou fase pré LO igual a
60,90±,86% (p=0,03).

Discussão e conclusão: Após análise, observou-se variação do tempo total
de movimento e das porcentagens das fases do STS entre os grupos de EM e
em relação ao descrito na literatura para indivíduos sem comprometimento
neurológico. Estes indivíduos apresentaram diferentes padrões de



movimentos relacionados ao controle postural durante a execução desta
tarefa, com variação das estratégias preparatórias e compensatórias. A
identificação destas alterações permite elaborar intervenções específicas
orientadas à tarefa.
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