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RESUMO 

 

A Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) é um efeito tardio da poliomielite, sendo 

classificada como neuronopatia motora, em virtude dos quadros clínicos e 

histológicos estarem intimamente relacionados com disfunção dos neurônios 

motores inferiores. Novos sintomas ou piora dos sintomas residuais, 

principalmente a nova fraqueza, fadiga muscular, nova atrofia, dor muscular, dor 

articular e intolerância ao frio, ocorrem de 30 a 50 anos após a poliomielite aguda. 

As causas desses novos sintomas permanecem desconhecidas, 

entretanto, parecem estar relacionados com uma disfunção da unidade motora 

pela deterioração axonal periférica e da junção neuromuscular. Dentre as várias 

causas, a mais aceita é o “overuse” (sobrecarga ou supertreinamento). 

Não há um consenso em relação à realização de atividade física ou a 

inatividade quanto ao aparecimento dos novos sintomas.  

Por este motivo, este trabalho vem contribuir para o conhecimento do perfil 

do gasto energético em indivíduos com história de poliomielite paralítica prévia, 

apresentando ou não sintomas de SPP, sendo avaliado o histórico de suas 

atividades físicas habituais (AFH) pelo questionário de Baecke. 

Dos 410 pacientes matriculados no Setor de Investigação de Doenças 

Neuromusculares da UNIFESP/EPM, foram selecionados, para esse estudo, 28 

pacientes com seqüela de poliomielite (SP), 52 com SPP e outros 36 indivíduos 

fazendo parte do grupo controle (GC), totalizando 116 indivíduos avaliados. 

Os pacientes com SPP apresentaram em sua história tendência de 

aumento de suas AFH dos 10 aos 20 anos de idade (AV1), em comparação aos 

sequelados de pólio e ao grupo controle. Já no período dos 21 aos 30 anos (AV2) 

há um aumento significativo de suas atividades físicas ocupacionais (AFO), em 

relação ao grupo SP (SP=2.500 e SPP= 3.000; Teste de Kruskal-Wallis, p<0,035), 

e o AFO-AV2 apresentou correlação com a idade do início da SPP (Pearson, r = - 

0,2796, p<0,0447). Maior presença de fadiga (SPP=92,3%; SP=42,9% e GC=7% - 

Teste de Kruskal-Wallis, p<0,0001), menor qualidade de vida (domínios Físico e 

Psicológico, Teste de Anova, p<0,0001; Meio Ambiente, Teste de Kruskal-Wallis, 

p=0,0312) e menor índice de AFH no Escore Total (ET: SPP=9.625; SP=11.130 e 

GC=11.000, Teste de Kruskal-Wallis, p<0,0001) do grupo SPP em relação aos 

outros, mostra seu estado atual da doença. Foi notado que a presença ou não de 
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fadiga não influencia o aparecimento da SPP. Observou-se aumento do Índice de 

Massa Corporal (IMC) na população com SPP em relação ao grupo SP nas 

categorias de adequado e sobrepeso (p=0,0165; teste de Qui-quadrado), e que é 

um fator agravante para estes. 

 Concluímos com este trabalho que pacientes com SPP apresentam uma 

entidade nosológica com características próprias, destacando-se: histórico de 

maior gasto energético durante a vida, sobretudo na atividade física ocupacional, 

dos 21 aos 30 anos de idade, sugerindo ser esta década crítica para o 

desenvolvimento desta enfermidade; presença de um estado clínico atual 

diferenciado em relação aos grupos Seqüela de Pólio (SP) e Controle (GC), com 

uma maior freqüência de fadiga, menores escores nas Atividades Físicas 

Habituais e, conseqüentemente, uma pior qualidade de vida; maior tendência à 

sobrepeso, que pode ser um fator agravante para o desenvolvimento ou 

intensificação destas limitações, mas não sendo possível identificar se o IMC 

elevado diminuiu a capacidade física para as AFH, ou se o estado clínico atual 

promoveu um aumento do IMC; quanto mais tardia a pólio aguda, pior a 

recuperação funcional, menor potencialidade de engajamento em atividades 

físicas mais intensas, maior risco de desenvolvimento de SPP. O 

desenvolvimento mais freqüente de SPP em pacientes com pólio aguda mais 

tardia indica que a unidade motora sobrevivente apresenta processo de 

reinervação (plasticidade) mais instável, sendo mais vulnerável aos processos 

que levam ou ao envelhecimento celular ou a processo degenerativo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Poliomielite 
 

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda descrita desde a 

antiguidade, porém reconhecida como problema de saúde pública somente no 

final do século XIX, quando epidemias começaram a ser registradas em vários 

países do mundo. Sua etiologia infecciosa foi descoberta em 1908. 

 

O agente patogênico é o poliovírus, existem três sorotipos (1, 2 e 3). O 

contágio se dá pelo ciclo feco-oral através da água e alimentos contaminados. 

Praticamente todas as pessoas infectadas (99%) desenvolvem a imunização 

natural, porém uma mesma pessoa pode ser infectada mais de uma vez (Gawne 

e Halstead, 1995). 

 

A transmissão pode ocorrer de pessoa a pessoa, através de secreções 

nasofaríngeas, ou de objetos, alimentos e água, contaminados com fezes de 

doentes ou portadores. O período de incubação varia de 2 a 30 dias, em geral 27 

dias (CVE, 2008). Demonstra-se a presença do poliovírus nas secreções 

faríngeas e nas fezes, respectivamente 36 e 72 horas após a infecção, tanto nos 

casos clínicos quanto nas formas assintomáticas. O vírus persiste a orofaringe 

cerca de uma semana e, nas fezes, por 3 a 6 semanas. 

 

De 1% a 2% das pessoas infectadas pelo vírus selvagem com invasão do 

sistema nervoso central terão comprometimento neurológico e funcional, 

principalmente nas células do corno anterior da medula, e assim as fibras 

musculares inervadas por estas, ficarão desnervadas. A recuperação neurológica 

se inicia em semanas até alcançar um platô em 6 a 8 meses.  

 

A extensão da recuperação neurológica e funcional é determinada por três 

fatores: 1) número de motoneurônios que recuperaram e retornaram com suas 

funções normais; 2) número de motoneurônios que desenvolveram brotamentos 

de axônios terminais para a reinervação das fibras musculares órfãs pela morte 

do seu motoneurônio e 3) hipertrofia muscular. 
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O fenômeno do brotamento dos axônios terminais dos neurônios motores 

não afetados ou parcialmente afetados resulta na reinervação das fibras 

musculares desnervadas. As células do neurônio motor podem reinervar 

geralmente de 5 a 7 vezes mais fibras musculares que as inervadas 

originalmente, ou ocasionalmente 20 vezes mais (Gawne e Halstead, 1995).  

 

Sendo assim, os sobreviventes da Poliomielite apresentam unidades 

motoras gigantes, que realizam o trabalho que anteriormente era feito por muitas 

unidades motoras. Um único neurônio motor que originalmente inervava 100 

fibras musculares passaria a inervar de 700 a 2000 fibras. (Dalakas et al., 1985). 

 

Como resultado, os sobreviventes da poliomielite aguda podem aumentar 

as unidades motoras, em menor ou maior proporção, alcançando um 

desempenho semelhante ao trabalho de muitas unidades (Dalakas et al., 1985). 

 

No entanto, pesquisas recentes mostram que parte dos sobreviventes da 

poliomielite paralítica relata novos problemas de saúde relacionados com sua 

doença original (Windebank et al., 1995). 

 

Indivíduos que tiveram poliomielite no passado poderão apresentar, anos 

mais tarde, novos sintomas, caracterizando uma nova situação clínica 

denominada Síndrome Pós-Poliomielite (Codd et al., 1985; Halstead e Rossi, 

1987; Bruno, 1991; Ramlow et al., 1992; Chetwynd e Hogan, 1993). 

 

1.2 Síndrome Pós-Poliomielite 
 

A Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) é um efeito tardio da poliomielite, sendo 

classificada como neuronopatia motora, em virtude dos quadros clínicos e 

histológicos estarem intimamente relacionados com disfunção dos neurônios 

motores inferiores (NMI) (Oliveira e Maynard, 2002). 

 

As pessoas que sofreram poliomielite paralítica no passado tinham 

seqüelas consideradas crônicas e estáveis, referentes à perda da motricidade na 

fase aguda. Após a doença aguda ocorreria um período de recuperação e os 



INTRODUÇÃO 

3 
 
pacientes geralmente alcançavam um platô de estabilidade neurológica e 

funcional, que se acreditava ser permanente (Johnson e Alexander, 1995). 

 

Anos mais tarde, estes indivíduos apresentam novos sintomas ou piora dos 

sintomas residuais, principalmente a nova fraqueza, fadiga muscular, nova atrofia, 

dor muscular, dor articular e intolerância ao frio; ocorrendo de 30 a 50 anos após 

a poliomielite aguda (Codd et al., 1985; Dalakas et al., 1986; Halstead e Rossi, 

1987; Bruno, 1991; Ramlow et al., 1992; Chetwynd e Hogan, 1993). 

 

As causas desses novos sintomas permanecem desconhecidas, 

entretanto, parecem estar relacionados com uma disfunção da unidade motora 

pela deterioração axonal periférica e da junção neuromuscular (Gawne e 

Halstead, 1995). 

 

Diferentes hipóteses têm sido propostas para a fisiopatologia da SPP 

(Jubelt e Cashman, 1987):  

 

1) Disfunção das unidades motoras devido ao “overwork” (trabalho 
excessivo) ou envelhecimento prematuro das unidades motoras afetadas 
pela poliomielite;  
 
2)  “Overuse” muscular;  
 
3)  Desuso muscular;  
 
4)  Perda normal das unidades motoras com a idade;  
 
5) Predisposição da degeneração do neurônio motor devido ao dano glial, 
vascular e linfático;  
 
6)  Reativação do vírus ou infecção persistente;  
 
7)  Síndrome imuno mediada;  
 
8)  Efeito do hormônio de crescimento;  
 
9)  Efeito combinado do “overuse”, desuso, dor, ganho de peso ou outras 
doenças.  
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Porém, a mais aceita dentre elas é a do “overuse” (sobrecarga ou 

supertreinamento) proposta por Charcot e defendido por Dalakas (1995), Perry et 

al. (1988), Borg et al. (1987,1988), Grimby (1996). 

 

Esta hipótese de Charcot sugere que uma doença prévia na medula 

espinhal deixaria um individuo mais suscetível à uma disfunção espinhal 

subseqüente, e a nova fraqueza seria secundária ao “overuse” muscular 

(Dalakas, 1995). 

 

Muitos músculos previamente afetados pela poliomielite são fracos e 

alguns desses músculos trabalham no limiar do seu esforço máximo. O “overuse” 

pode acumular efeitos ao longo do tempo, afetando os neurônios motores alfa e 

as fibras musculares. O estresse mecânico crônico nas articulações, ligamentos e 

tecidos moles produz um ciclo vicioso promovendo complicações 

ininterruptamente (Windebank et al., 1995; Halstead et al., 1991; Agre et al., 

1990). Quanto às fibras musculares, o “overuse” pode ser corroborado pelas 

anormalidades biomecânicas que indicam uma crise energética celular na SPP 

(Nordgren et al., 1997). 

 

Dentre as várias hipóteses sobre o início dos novos sintomas da SPP, uma 

combinação multifatorial (principalmente o desuso muscular, “overuse” 

musculoesquelético e a disfunção das unidades motoras) seria uma das mais 

aceitas (Halstead, 1987), levando a um ciclo vicioso entre os sintomas de fadiga, 

ganho de peso, descondicionamento, dores musculares e articulares, cãibras e 

atrofia. 

 

Os fatores de risco potenciais para a SPP incluem uma idade mais 

avançada da poliomielite aguda, (Halstead et al, 1987; Klingman et al., 1988) uma 

maior gravidade da poliomielite aguda inicial, (Halstead et al., 1987; Windebank et 

al., 1987; Klingman et al. 1988; Windebank et al., 1991) uma recuperação maior 

da força muscular (Klingman et al., 1988), seqüelas permanentes após 

recuperação, sexo feminino, maior período de tempo desde o quadro agudo da 

poliomielite (Ramlow et al., 1992), e um possível aumento recente da atividade 

física (Klingman et al., 1988; Trojan et al., 1994). 
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Muitos fatores como idade, sexo, grau inicial de paralisia, dor, grau de 

exercício muscular, atividade física (Klingman et al., 1988; Trojan et al., 1994) 

entre outros, podem contribuir para o surgimento e ou gravidade dos efeitos 

tardios da poliomielite. Possíveis relações entre estes fatores e o metabolismo 

energético são de suma importância (Nordgren et al., 1997). 

 

Os sinais e sintomas da SPP são muitos, os mais importantes são a nova 

fraqueza, nova atrofia, fadiga, dor articular e muscular, intolerância ao frio e 

alterações do sono (CVE, 2008). 

 

O principal aspecto da SPP é a nova fraqueza. Esta nova fraqueza pode 

afetar músculos que foram previamente afetados ou músculos que anteriormente 

não foram afetados. É importante levar em consideração que durante a infecção 

inicial da poliomielite, apesar da extensão da paralisia, mais de 95% das células 

do corno anterior da medula foram afetadas. Os músculos que se pensava serem 

“normais” realmente foram afetados e podem agora estar susceptíveis à nova 

fraqueza. Aquelas pessoas que originalmente tiveram o tipo de poliomielite não-

paralítica podem desenvolver nova fraqueza e outros sintomas da SPP. Essa 

nova fraqueza, inevitavelmente conduz a um aumento do gasto energético para 

realizar suas atividades físicas habituais (AFH) (Silver, 2000). 

 

Poucos são os trabalhos no Brasil que abordam o tema da SPP. Um estudo 

realizado na UNIFESP/EPM mostrou que 68% dos 52 pacientes avaliados pelo 

Setor de Doenças Neuromusculares apresentaram nova fraqueza muscular 

(Oliveira e Maynard, 2002). Um segundo estudo realizado pelo mesmo setor, com 

138 pacientes, revelou que 80% deles se queixavam de nova fraqueza (Quadros 

et al., 2003), mostrando assim que é um sintoma muito comum nos pacientes que 

apresentam sintomas tardios da poliomielite. Os percentuais variam entre os 

estudos de acordo com a definição da SPP usada, o critério diagnóstico utilizado 

e a população estudada (Dalakas, 1995). 

 

Em outros países, esses números são relevantes. Codd et al. (1985), 

avaliaram 28 pacientes e identificaram 71% dos pacientes com a nova fraqueza. 

Chetwynd e Hogan (1993), avaliaram 694 pacientes e dentre eles 47% 
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apresentaram nova fraqueza. Agre et al. (1989),  com 79 pacientes avaliados, 

mostrou nova fraqueza em 69%. 

 

A conservação de energia é indicada para prevenir ou combater a nova 

fraqueza muscular e a fadiga, originadas pelo “overuse”. Protocolos de 

reabilitação precisam levar em conta que indivíduos com SPP, que apresentam 

nova fraqueza, inevitavelmente têm um aumento do gasto energético (Silver, 

2000). 

 

1.3 Atividade Física 
 

A atividade física é conceituada como todo movimento corporal produzido 

por músculo esquelético que resulta em gasto de energia, enquanto que o 

exercício físico é conceituado como toda atividade planejada, estruturada e 

repetida que tem como objetivo melhorar a aptidão física relacionada à saúde. A 

aptidão física relacionada à saúde é conceituada como um conjunto de variáveis 

do condicionamento físico (força, flexibilidade, aptidão aeróbia e composição 

corporal) que contribuem para a execução das tarefas do cotidiano (Caspersen et 

al., 1985). A atividade física habitual é caracterizada como a soma total de 

atividades físicas e exercícios físicos (Florindo et al., 2000). 

 

É importante reconhecer que os termos atividade física e gasto energético 

não são sinônimos. A atividade física é um comportamento que resulta em gasto 

energético, e é tipicamente quantificada em termos de freqüência (número de 

sessões) e duração (minutos por sessão). O gasto energético (GE) reflete o custo 

de energia ou a intensidade associada a uma determinada atividade física, e é 

uma função direta de todos os processos metabólicos envolvidos no processo de 

mudança do requerimento de energia, para suportar a contração muscular 

associada a esta atividade (Lamonte e Ainsworth, 2001). 

 

Dois fatos nos ajudam a diferenciar a atividade física e o gasto energético: 

1) Apesar do gasto energético ser uma conseqüência da atividade física, quando 

falamos do gasto energético total incluímos outros componentes como a taxa de 

metabolismo basal e o efeito térmico induzido pela assimilação e digestão dos 
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alimentos.  2) A quantidade de energia gasta por um indivíduo é entendida 

sempre como um valor relativo, equacionado em função da sua massa corporal. 

Um indivíduo com dimensões pequenas (baixa estatura) que seja extremamente 

ativo pode gastar, diariamente, a mesma quantidade de Quilocalorias que um 

indivíduo com dimensões maiores (estatura alta) e que seja sedentário. Por isso 

não podemos aceitar que os termos gasto energético e atividade física sejam 

confundidos e mal interpretados (Oliveira e Maia, 2001). 

 

1.4 Avaliação do Gasto Energético 
 

Existe um crescente interesse dos pesquisadores da saúde, principalmente 

nos estudos epidemiológicos, em buscar métodos eficazes para medir a atividade 

física e sua interação com a aptidão física e a qualidade de vida, seja nas 

atividades de lazer ou no trabalho. Várias são as técnicas de qualificação da 

atividade física habitual que, através da mensuração do gasto energético, tentam 

predizer a intensidade da atividade realizada, relacionando-a com os níveis de 

saúde do indivíduo (Amorim e Gomes, 2003). 

 

As técnicas para uma avaliação laboratorial mais objetiva do gasto 

energético são: a calorimetria direta (câmara calorimétrica), a calorimetria indireta 

através da estimativa do consumo máximo de oxigênio-VO2 máx. (método de 

circuito fechado, método de circuito aberto), os métodos biomecânicos (filmagem 

das atividades, plataformas de força) e os métodos de análise da energia 

consumida nos alimentos. Dentre as técnicas de campo, destaca-se a água 

duplamente marcada (ADM). As demais técnicas de campo utilizadas são: o auto-

relato (questionários e método diário), estimativa do gasto energético através das 

respostas fisiológicas na atividade (temperatura corporal, pressão sangüínea, 

ventilação pulmonar, eletromiografia, freqüência cardíaca e etc), observação de 

comportamento e análise do tempo de movimento (métodos de observação 

simples e complexa), sensores de movimento (pedômetro, acelerômetro portáteis 

etc) (Amorim e Gomes, 2003). 

 

A estimativa do gasto energético das atividades físicas, bem como da 

atividade física habitual, de maneira precisa, através do aprimoramento e 
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validação das técnicas de medida, é de grande importância. Qualquer medida de 

intervenção, que possa interferir positivamente na saúde através de mudanças de 

hábitos, deve ser baseada em pressupostos científicos, tanto no que diz respeito 

à análise dos resultados, como na adesão aos programas de atividades físicas, 

implementando a busca do desenvolvimento e manutenção da saúde e da 

segurança dos indivíduos, seja nos trabalhos caseiros, na indústria ou no lazer 

(NIH, 2003). 

 

Diferentes métodos são usados para a avaliação subjetiva das atividades 

físicas habituais, sendo a maioria questionários de estudos epidemiológicos 

(Paffenbarger et al., 1993).  

 

A avaliação da atividade física por questionários é um método que é 

influenciado principalmente pela capacidade de recordação das pessoas 

(Montoye e Taylor, 1984). 

 

1.5 Avaliação da Atividade Física Habitual 
 

Para a avaliação da atividade física habitual, pode-se utilizar o questionário 

proposto por Baecke e col. (1982), o qual foi traduzido para o português e 

adaptado pelos pesquisadores brasileiros (Florindo e Latorre, 2003). 

 

O questionário de Baecke foi primeiramente utilizado e validado em 

população de país de primeiro mundo (EUA). Apesar de o Brasil ser um país em 

desenvolvimento, a validação do questionário de Baecke em indivíduos brasileiros 

mostrou ser de fácil aplicabilidade para população de homens adultos e idosos.  

 

Este é considerado como o melhor meio para se avaliar a atividade física 

habitual devido ao baixo custo financeiro, pela facilidade, por poder atingir 

grandes populações (Laporte et al. 1985; Washburn e Montoye 1986; Voorrips et 

al. 1991; Paffenbarger et al. 1993; Nahas, 1996) e por ser a única forma de se 

avaliar as atividades físicas do passado .  
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1.6 Atividade Física, um Fator de Risco para SPP? 

 

 Há poucas pesquisas epidemiológicas que estudaram fatores de risco que 

possivelmente influenciam no aparecimento dos novos sintomas na poliomielite. 

 

Rekand et al., em 2004,  realizaram investigação sobre os fatores de risco 

para o desenvolvimento da SPP avaliando fatores indicativos de estilo de vida 

sedentário (peso corporal, atividade física) em pacientes da Estônia e da 

Noruega, com história de poliomielite e que apresentassem, tardiamente, novos 

sintomas. A pesquisa foi baseada nas informações dos arquivos de pacientes 

entre 1950-1954, de 243 pacientes hospitalizados com poliomielite aguda no 

hospital da Universidade de Haukeland - Noruega, e 334 pacientes 

hospitalizados, em 1958, no hospital da Universidade de Tartu – Estônia. Em 

1998, 371 destes pacientes (175 noruegueses e 196 estonianos) estavam vivos, 

sendo possível sua identificação e contato. Um total de 276 (74,4%) pacientes 

respondeu ao questionário; 65,3% na Estónia e 84,6% na Noruega. Assim, 148 

pacientes noruegueses e 128 estonianos foram analisados. Os dados sobre peso 

corporal permitiram o cálculo do índice de massa corporal (IMC); em relação ao 

fumar utilizou-se repostas SIM e NÃO; e quanto à prática de exercício físico no 

lazer, esta foi classificada em três categorias: 1) nunca: nenhum exercício físico 

no lazer; 2) intermediário: exercício ocasional no lazer; 3) regularmente: prática 

semanal de exercício no lazer. A média de idade para desenvolver os novos 

sintomas característicos de SPP estava entre 42-46 anos. Quase a metade de 

todos os pacientes (49%) relatou inatividade em relação à prática de exercícios 

físicos no lazer (na Noruega, cerca de 40%; na Estónia, 59%). O exercício físico 

regular foi relatado menos frequentemente, somente em seis pacientes 

estonianos (5%) e em 28 noruegueses (19%). 

  

Este estudo mostrou que a atividade física no lazer diferiu entre pacientes 

com SPP estonianos e noruegueses, fato este que reflete características 

populacionais e de hábito nestes países, onde os estonianos são mais 

sedentários. O grupo de pacientes mais ativos apresentava menos dor muscular 

relacionada à poliomielite e menos fadiga. Com o aumento da idade, os pacientes 
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tiveram um aumento significante de nova fraqueza muscular, de fadiga e 

alteração respiratória.  

 

Este estudo sugere que os pacientes com inatividade física apresentam um 

risco consideravelmente mais elevado para desencadear os novos sintomas 

relacionados à SPP, e um estilo de vida mais ativo deve ser recomendado para 

pacientes com seqüela de poliomielite, incluindo-se perda de peso e realização 

regular de exercícios.  

 

Estes achados diferem daqueles descritos por Trojan et al. 1994, onde 

diferenças significantes não foram encontradas entre atividade física, ganho de 

peso recente e nova fraqueza muscular.  

 

Estudos mais aprofundados relacionando atividade física e 

desenvolvimento de nova fraqueza muscular e sintomas relacionados são 

necessários para esclarecer essa discordância da literatura.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 - Geral:  
 

Identificar o perfil do gasto energético em indivíduos com história de 

poliomielite paralítica prévia, apresentando ou não sintomas de Síndrome 

Pós-Poliomielite. 

 

2.2  -  Específicos: 
 

- Avaliar distintamente três grupos de indivíduos: 1) Seqüela 

de Poliomielite (SP), 2) Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) e 

3) Grupo Controle (GC); 

- Avaliar o gasto energético em diferentes etapas pregressas 

da vida de cada indivíduo; 

- Avaliar o gasto energético de cada indivíduo nos últimos 12 

meses; 

- Avaliar a fadiga; 

- Avaliar a qualidade de vida; 
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* Mulder DW, Rosenbaum RA, Layton DD. Late progression of poliomyelitis or forme fruste amyotrophic lateral sclerosis 
(1972) apud Jubelt B, Drucker J. Poliomyelitis and the Post- Polio Syndrome. Reprinted from Motor Disorders – chapter 34. 
edited by David S. Younger. Lippincott Williams & Winkins, Philadelphia, 1999. 

3 CASUÍSTICA E MÉTODO 
 

3.1 Indivíduos 
 

No início da pesquisa, havia 410 pacientes com diagnóstico prévio de 

poliomielite matriculados no Ambulatório de Doenças Neuromusculares da 

UNIFESP-EPM, fazendo acompanhamento pelo ambulatório de SPP, que tem 

uma atenção de orientação multidisciplinar. Os pacientes são orientados a 

fazerem avaliações, sob forma rotineira, com consultas periódicas, pelo menos a 

cada três meses.  

 

Foram analisados os dados dos pacientes que constam no arquivo médico, 

visando identificar os casos que preenchiam critérios diagnósticos por Mulder* em 

1972, de seqüela tardia de Poliomielite e de SPP (citado por Jubelt e Druncker, 

1999): 1 – Episódio prévio de poliomielite paralítica com perda residual do 

neurônio motor (que pode ser confirmado através de história típica do paciente, 

exame neurológico e, se necessário, exame de eletroneuromiografia). 2 – Período 

de recuperação neurológica seguido de um intervalo (usualmente de 15 anos ou 

mais) de estabilidade neurológica e funcional. 3 – Início gradual ou abrupto de 

nova fraqueza ou fadiga muscular anormal (diminuição do “endurance”), atrofia 

muscular, ou fadiga generalizada. 4 – Exclusão de condições médicas, 

ortopédicas e neurológicas que possam estar causando os sintomas 

mencionados no item 3. 

 

3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 
 

  Critérios de Inclusão 

- Indivíduos com idade entre 30 a 59 anos;  

- Investigação clínica e laboratorial completa, de acordo com 

protocolo de investigação; 

- Presença de marcha totalmente independente ou com auxílio 

e/ou órtese; 
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Foi utilizado esse corte de idade, pois pacientes com idade acima 

de 60 anos, caracterizados como na terceira idade, apresentam 

efeitos tardios da idade, confundindo assim sintomas compatíveis 

com a SPP. Pacientes com idade abaixo de 30 anos são raros, 

excluídos para não ocasionar viés. 

 

Critérios de Exclusão 

- Indivíduos com outras doenças que prejudicassem o rendimento 

motor; 

- uso de medicamentos que pudessem afetar a condição motora e 

o gasto energético. 

 

Pacientes 

Todos os pacientes encontravam-se, regularmente, matriculados no 

Ambulatório de SPP, onde realizavam avaliações periódicas, sob uma 

forma de protocolo de atendimento e de investigação laboratorial, que 

consiste na realização de exames subsidiários:  

Hemograma completo;  

Avaliações Endócrinas: Glicemia,T4 livre e TSH;  

Função Renal: Uréia, Creatinina e Urina tipo I;  

Função Hepática: TGO, TGP e Gama GT;  

Função Cardíaca: ECG e Raio X de Tórax;  

Função neuromuscular: CK e Eletroneuromiograma;  

Avaliação Ortopédica: Radiografia (coluna e de articulações);  

Estudo do Sono: Polissonografia com Oximetria noturna. 

 

Grupo Controle:  

 Critérios de Inclusão   

 Indivíduos: 

- Com idade entre 30 e 59 anos; 

- Que se encontravam acompanhando os pacientes durante as 

suas consultas; 
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- Que apresentavam marcha totalmente independente ou com 

auxílio; 

- Saudáveis, sem doenças que pudessem comprometer o 

rendimento motor; 

- Não usando medicamentos que pudessem afetar a condição 

motora e o gasto energético. 

 

Este trabalho foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo / Hospital São Paulo – número 1336/04, e 

atendeu as recomendações conforme a resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (anexo 6). 

 

Todos os participantes deste estudo foram informados e aceitaram 

participar dessa pesquisa, confirmando positivamente a sua participação 

assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 5). 

 

3.3 Método 
  

 Na avaliação geral foram coletados os seguintes dados: idade, sexo, peso, 

altura, IMC, história da poliomielite e da SPP (anexo 4). 

 

3.3.1 Avaliação da Atividade Física Habitual 
 

Foi utilizado o questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, para 

avaliar, retrospectivamente, a história de atividade física nos pacientes e no grupo 

controle. 

 

O questionário de Baecke abrange três níveis de atividades físicas 

caracterizados por atividades físicas ocupacionais (questões 1 a 8), exercícios 

físicos e atividades físicas de lazer (questões 9 a 12) e atividades físicas de 

lazer e locomoção (questões 13 a 16), as quais compõem a avaliação da 

atividade física habitual. (anexo 1) 
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Para classificação da atividade física habitual, utilizou-se a fórmula 

proposta por Baecke et al. (1982), resultando em 9 escores finais dos 

respectivos períodos avaliados (Os escores foram aplicados da seguinte forma: 

de 10 a 20 anos, de 21 a 30 anos e dos últimos 12 meses).  

 

Para a classificação do perfil do gasto energético das atividades físicas 

ocupacionais e das modalidades de exercícios físicos que não constavam da 

padronização de Baecke et al. (1982), utilizou-se como referência o estudo de 

Ainsworth et al. (1993) e o estudo de McArdle et al. (1992). O primeiro estudo 

versou sobre o compêndio de classificação de gasto energético de atividades 

físicas humanas, e o segundo propõe níveis de classificações do gasto 

energético de atividades físicas humanas, baseadas no múltiplo da taxa 

metabólica em repouso (mets). As respectivas classificações das modalidades 

de exercícios físicos e das atividades físicas ocupacionais estão especificadas 

nas tabelas 1 e 2.  

 

Tabela 1. Modalidades de exercícios físicos e suas respectivas classificações: 
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Tabela 2. Atividades físicas ocupacionais e suas respectivas classificações: 
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Atividades Físicas Ocupacionais (AFO) 

 

As atividades físicas ocupacionais resultaram em 2 escores finais dos 

períodos de vida de 21 a 30 anos e dos últimos 12 meses. As questões 

aplicadas com os respectivos valores, assim como a fórmula para o cálculo 

final dos escores são especificadas na tabela 3.  

 

Tabela 3. Especificação dos cálculos dos valores das questões de atividades físicas 

ocupacionais ao longo da vida e da fórmula para o cálculo dos escores:  

Legenda: AFO: Atividades Físicas Ocupacionais; VQ: Valor da questão. 

 

Exercícios Físicos no Lazer (EFL) 

 

Os exercícios físicos no lazer resultaram em 3 escores finais dos 

períodos de vida de 10 a 20 anos, de 21 a 30 anos e dos últimos 12 meses. 

As questões aplicadas com os respectivos valores, assim como a fórmula 

para o cálculo final dos escores são especificadas na tabela 4. 
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Tabela 4. Especificação dos cálculos dos valores das questões de exercícios físicos e 

atividades físicas de lazer ao longo da vida e da fórmula para o cálculo dos escores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Legenda: EF/L: Exercícios Físicos e Atividades Físicas no Lazer; VQ: Valor da questão. 

 

Atividades Físicas de Lazer e Locomoção (ALL) 

 

As atividades físicas de locomoção resultaram em 3 escores finais dos 

períodos de vida de 10 a 20 anos, de 21 a 30 anos e dos últimos 12 meses.  As 

questões aplicadas com os respectivos valores, assim como a fórmula para o 

cálculo final dos escores são especificadas na tabela 5. 



CASUÍSTICA E MÉTODO 

19 
 

 

Tabela 5. Especificação dos cálculos dos valores obtidos nas respostas das questões de 

atividades físicas de locomoção ao longo da vida e da fórmula para o cálculo dos escores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: AFLOC: Atividade Física de Locomoção; VQ: Valor da questão. 

 
3.3.2 Avaliação da Fadiga  

 

Foi utilizada a Escala de Severidade de Fadiga (Fatigue Severity Scale - 

FSS) (Krupp, 1989).  A FSS é composta por nove (9) afirmações. Os indivíduos 

devem dar uma nota de 1 a 7, onde 1 significa que ele discorda completamente e 

7 indica que ele concorda plenamente com a afirmação. Sendo que estas 

afirmações referem-se às duas últimas semanas. O escore mínimo final do grau 

de severidade de fadiga deverá ser de 28 (anexo 2).  

 

3.3.3 Avaliação da Qualidade de Vida 
 

Foi utilizado o Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), WHOQOL-Bref. A necessidade de 

instrumentos curtos que demandem pouco tempo para seu preenchimento, mas 

com características psicométricas satisfatórias, fez com que o Grupo de 

Qualidade de Vida da OMS desenvolvesse o WHOQOL-Bref (WHOQOL GROUP, 

1998). Este questionário tem um total de 26 questões, sendo as duas primeiras 

gerais e as outras 24 divididas em 4 domínios: Físico, Psicológico, Relações 

] 
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Sociais e Meio-Ambiente (anexo 3). As questões referentes aos seus respectivos 

domínios são: 

• Físico: q3, q4, q10, q15, q16, q17 e q18; 

• Psicológico: q5, q6, q7, q11, q19 e q26; 

• Relações Sociais: q20, q21 e q22; 

• Meio-Ambiente: q8, q9, q12, q13, q14, q23, q24 e q25. 

 

Para obter os escores correspondentes aos seus domínios, utilizam-se as 

seguintes fórmulas: 

-  Os escores referentes as questões q3, q4 e q26, devem receber 

os seguintes valores: (1 = 5), (2 = 4), (3 = 3), (4 = 2) e (5 = 1). 

- Os escores baseados nas questões de q4 a q20, serão 

computados de acordo com o seu domínio, sendo o D1 (domínio físico), D2 

(domínio psicológico), D3 (domínio das relações sociais), D4 (domínio do 

meio-ambiente) e DG (domínio geral): 

 

 - D1 = (média 6 (q3, q4, q10, q15, q16, q17, q18)).4 ; 

  - D2 = (média 5 (q5, q6, q7, q11, q19, q26)).4 ; 

  - D3 = (média 2 (q20,q21,q22)).4 ; 

  - D4 = (média 6 (q8, q9, q12, q13, q14, q23, q24, q25)).4 ; 

  - DG = (média 2 (q1, q2)).4 ; 

 

Para classificação das amostras nessa pesquisa foram criados três grupos 

distintos de indivíduos: 

 

- Grupo de indivíduos com seqüela tardia de Poliomielite – SP; 

- Grupo de indivíduos com diagnóstico de SPP – SPP; 

- Grupo de indivíduos saudáveis (grupo controle) – GC. 
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Esquema resumido do método para as avaliações dos q uestionários. 

 

Os grupos SP, SPP e GC foram avaliados com o questionário de Baecke, 

referente a três períodos distintos de atividades físicas habituais: 

- dos 10 aos 20 anos – Avaliação 1 (A1); 

- dos 21 aos 30 anos – Avaliação 2 (A2); 

- dos últimos 12 meses – Avaliação 3 (A3). 

 

Quanto à aplicação do questionário de Baecke, as avaliações foram 

aplicadas da seguinte forma: 

- Avaliação 1 (A1): avaliados os níveis de Exercícios Físicos no Lazer 

(EFL) e Atividades Físicas de Lazer e Locomoção (ALL); 

- Avaliação 2 (A2): avaliados todos os 3 níveis - Atividades Físicas 

Ocupacionais (AFO), Exercícios Físicos no Lazer (EFL) e Atividades 

Físicas de Lazer e Locomoção (ALL). 

- Avaliação 3 (A3): avaliados todos os 3 níveis - Atividades Físicas 

Ocupacionais (AFO), Exercícios Físicos no Lazer (EFL) e Atividades 

Físicas de Lazer e Locomoção (ALL). 

 

Os dados obtidos da FSS e WHOQOL foram analisados e correlacionados 

referentes às duas últimas semanas. 

 

A classificação do IMC foi segundo os pontos de corte recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS (WHO, 1995): 

 

1) IMC menor que 18,5 (Baixo peso) 

2) IMC maior ou igual a 18,5 e menor que 25 (Adequado/ Eutrófico) 

3) IMC maior ou igual a 25 e menor que 30 (Sobrepeso) 

4) IMC maior ou igual a 30 (Obesidade) 
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3.4 Análise de Dados 
 

As análises estatísticas foram feitas através dos testes: 

 

- teste de normalidade (Distância – ks), não pareado; 

- qui-quadrado e teste T, para diferença entre os grupos; 

- testes de correlação entre variáveis (Pearson e Spearman); 

- teste de Anova; 

- será considerado o valor de 0,05 para a possibilidade de ocorrer erro alfa (p). 

- para a valorização do coeficiente de correlação (r), será empregada a 

classificação (McGraw, 1992), conforme a tabela 6 abaixo. Serão valorizadas 

as correlações com valor de r a partir de nível moderado. 

 

Tabela 6. Classificação das correlações de acordo com o coeficiente de correlação (r): 
 

Coeficiente de 

correlação ( r ) 
Classificação 

0,0 - 0,1 Muito baixa 

0,1 - 0,3 Baixa 

0,3 - 0,5 Moderada 

0,5 - 0,7 Alta 

0,7 - 0,9 Muito alta 

0,9 - 1,0 Quase perfeita 

 



RESULTADOS 

23 
 

4 RESULTADOS 

 

Dos 410 pacientes matriculados no Setor de Investigação de Doenças 

Neuromusculares da UNIFESP/EPM, foram selecionados para esse estudo 80 

pacientes que apresentavam história de poliomielite e preenchiam os critérios 

estabelecidos, e outros 36 indivíduos fazendo parte do grupo controle, incluídos 

segundo critérios já apresentados, totalizando 116 indivíduos avaliados. 

 

4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS (GC, SP E SPP) 
 
4.1.1 Idade 
 

A média de idade por grupo foi de 42,86 ± 9,22 anos (variando de 30 a 

59 anos) para o GC, o grupo SP apresentou média de 43,31 ± 6,91anos 

(variando de 31 a 55 anos) e SPP com média de 43,83 ± 6,65 anos (variando 

de 30 a 59 anos), não apresentando diferença significante (Teste de ANOVA, 

p= 0,838). A distribuição da idade, por faixa etária, está representada no gráfico 

X. Não houve diferença, entre os três grupos, no número de indivíduos em 

cada faixa etária (na tabela 7). 

 

Gráfico 1: Distribuição da idade dos grupos GC, SP e SPP. 
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Tabela 7: Valores médios e desvios-padrão da idade, por faixa etária, dos grupos  

GC, SP e SPP. 

 
IDADE 
(anos) 

GC 
(N = 36) 

SP 
(N = 28) 

SPP 
(N= 52) 

 
Valor de p 

Faixa Etária  Nº %  Nº %  Nº %  

30 – 39 33,27 ± 2,91 15 41,7 34,33 ± 3,08 9 32,2 35,40 ± 1,99 15 28,8 (ns) 0,1004 

40 – 49 45,40 ± 2,22 10 27,8 45,77 ± 2,55 13 46,4 44,85 ± 2,64 26 50,0 (ns) 0,5493 

50 – 59 53,64 ± 3,00 11 30,5 51,17 ± 1,32 6 21,4 52,91  ± 1,57 11 21,2 (ns) 0,1117 

 
Total 

 
42,86 ± 9,22 

 
36 

 
100 

 
43,25 ± 7,03 

 
28 

 
100 

 
43,83 ± 6,65 

 
52 

 
100 

 
(ns) 0,8383 

Nota: Teste de ANOVA. 

 
 
4.1.2 Sexo 
 

A distribuição da amostra por sexo no GC foi de 19 mulheres (52,7%) e 

17 homens (47,3%), o grupo SP apresentou 17 mulheres (60,7%) e 11 homens 

(39,3%) e o grupo SPP com 26 mulheres (50%) e 26 homens (50%), não 

apresentando diferença significante (Teste de Qui-quadrado – 2x2, GC vs SP 

p=0,4031, GC vs SPP p=0,0656, SP vs SPP p=0,8404). A distribuição do sexo, 

por grupo, está representada no gráfico 2.  
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Gráfico 2: Distribuição do sexo por grupo. 
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4.1.3 Etnia 
 

A distribuição da amostra pela etnia no GC foi de 30 brancos (83,3%) e 6 

negros (16,7%), o grupo SP apresentou 24 brancos (85,7%) e 4 negros 

(14,3%) e o grupo SPP com 38 brancos (73,1%) e 14 negros (26,9%), não 

apresentando diferença significante (Teste de Qui-quadrado – 2x2, GC vs SP 

p=0,8923, GC vs SPP p=0,239, SP vs SPP p=0,2368). A distribuição do sexo, 

por grupo, está representada no gráfico 3. Havia três pacientes da etnia 

amarela (2 no SP, 1 no SPP), que não foram incluídos na comparação pelo 

pequeno número de indivíduos. 
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Gráfico 3: Distribuição da etnia por grupo. 

 

4.1.4 Escolaridade 
 A distribuição geral dos indivíduos avaliados, segundo o grau de 

escolaridade, está demonstrada na tabela 8. 

 
Tabela 8: Número e percentil da população estudada, segundo o grau de escolaridade. 

 

Grau de Escolaridade Nº % 
Analfabeto 1 0,8 
Primário 3 2,6 
Fundamental 17 14,6 
Médio 34 29,3 
Superior Incompleto 
Superior 

14 
36 

12,1 
31,1 

Pós-Graduação 11 9,5 

Total 116 100 
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 A análise para a distribuição da escolaridade entre os grupos GC, SP e 

SPP foi feito com a transformação do grau de escolaridade em anos de estudo, 

(tabela 9), não havendo diferença significante (Teste de Kruskal-Wallis, p= 

0,2060). O gráfico 4 ilustra a distribuição dos anos de estudo, por grupo. 

 
Tabela 9: Distribuição dos anos de estudo por grupo. 

 

 ANOS DE ESTUDO  

 GC % SP %  SPP % TOTAL % 

De 0 a 7 0 0 3 10,6  1 1,9 4 3,5 

De 8 a 10 5 13,9 9 32,2  9 17,3 23 19,8 

De 11 a 14 19 52,8 8 28,6  17 32,7 44 37,9 

De 15 ou mais 12 33,3 8 28,6  25 48,1 45 38,8 

Total 36 100 28 100  52 100 116 100 

Nota: Teste de Kruskal-Wallis, (ns) p = 0,2060. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribuição dos anos de estudo por grupo. 

 

 Ao analisar os anos de estudos em dois momentos, abaixo de 15 anos 

de estudo e acima, verifica-se que não há diferença significante entre os 

grupos, apesar de haver tendência de maior escolaridade no grupo com SPP e 

menor escolaridade no grupo com SP (tabela 10). 
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Tabela 10: Distribuição dos anos de estudo (abaixo e acima de 15 anos de estudo) por grupo. 

 

 ANOS DE ESTUDO  

 GC % SP %  SPP % TOTAL % 

< que 15 anos 24 66,7 20 71,4  27 51,9 71 61,2 

> que 15 anos 12 33,3 8 28,6  25 48,1 45 38,8 

Total 36 100 28 100  52 100 116 100 

Nota: teste de Qui-quadrado 
GC x SP: p = 0,6835 
GC x SPP: p = 0,1683 
SP x SPP: p = 0,0910 

 

Perfil Profissional: 

 As tabelas 11,12 e 13 abaixo mostram as características encontradas 

quanto ao perfil profissional dos pacientes e indivíduos estudados nesse 

estudo. 

Tabela 11: Distribuição por tipo de trabalho realizado no passado. 

 PERFIL PROFISSIONAL DOS 21 AOS 30 ANOS  

 GC % SP %  SPP % TOTAL % 

Leve 26 72,2 22 78,6  35 67,3 83 71,5 

Repetitivo 8 22,2 3 10,7  13 25 24 20,7 

Braçal 2 5,6 3 10,7  4 7,7 9 7,8 

Total 36 100 28 100  52 100 116 100 

 Nota: teste de Qui-quadrado não significante (p > 0,05) 

 

Tabela 12: Distribuição por tipo de trabalho realizado atualmente. 

 PERFIL PROFISSIONAL ATUAL  

 GC % SP %  SPP % TOTAL % 

Leve 29 80,5 15 53,6  44 84,6 88 75,8 

Repetitivo 7 19,5 12 42,8  8 15,4 27 23,3 

Braçal 0 0 1 3,6  0 0 1 0,9 

Total 36 100 28 100  52 100 116 100 

 Nota: teste de Qui-quadrado 
  GC x SP (leve x repetitivo): p = 0,0324 

SP x SPP (leve x repetitivo): p = 0,0018 
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Tabela 13: Distribuição mediante a mudança do tipo de trabalho. 

 MUDANÇA DO TIPO DE PROFISSÃO  

 GC % SP %  SPP % TOTAL % 

Sim 15 41,7 20 71,4  49 94,3 84 72,4 

Não 21 58,3 8 28,6  3 5,7 32 27,6 

Total 36 100 28 100  52 100 116 100 

 Nota: teste de Qui-quadrado 
GC x SP: p = 0,0177 
GC x SPP: p < 0,0001 
SP x SPP: p = 0,0047 

 

 Na faixa dos 21 aos 30 anos, não houve diferença entre aos grupos 

quanto à qualidade da profissão exercida (leve, repetitiva e braçal) (qui-

quadrado; p > 0,05). Na fase atual, aparece aumento da percentagem de 

profissões repetitivas no grupo SP em relação tanto ao grupo controle como ao 

grupo SPP (GC x SP (leve x repetitivo): p = 0,0324 ; SP x SPP (leve x 

repetitivo): p = 0,0018). Assim, entre a fase dos 21 - 30 anos e a idade atual, 

ocorreram algumas alterações de profissões quanto à qualidade, sendo que os 

grupos SP e SPP tiveram significantemente mais mudança em relação ao 

grupo controle, enquanto que o grupo SPP apresentou, além disso, 

significantemente mais mudança em relação ao grupo SP.  

 

4.1.5 Características Antropométricas 
 

Medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis 

antropométricas, por grupo avaliado, estão apresentadas na tabela. Os valores 

absolutos encontrados tiveram diferenças significantes nos dados de estatura e 

peso corporal: pacientes com SP e SPP têm menor estatura que o grupo 

controle; pacientes com SP têm menor peso que o grupo controle. A análise 

dos valores absolutos do IMC não apresentou diferença significante. Os 

gráficos 5 e 6 ilustram a distribuição da estatura e peso, respectivamente, por 

grupo. 
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Tabela 14: Valores médios e desvios-padrão das características antropométricas  
dos grupos envolvidos no estudo. 

 
 
 

GC 
 (N = 36) 

SP 
 (N = 28) 

SPP 
 (N = 52) Valor de p 

 
Estatura (cm) 
Peso Corporal (Kg) 
IMC (Kg/m²) 
 

 
  170,5  ±  10,9 * 

  74,6  ±  17,6 
25,5  ±  4,1 

 
161,2  ±  8,0 

       62,7 ± 15,8 ††††    
  23,8  ±  4,9 

 
    163,4  ±  10,3 
     68,7  ±  15,4 
    25,5  ±  4,1 

 

 
p = 0,0007 
p = 0,0124 

(ns) = 0,183 
 

Nota:  Teste de ANOVA.  
*  p = 0,0007 vs SP e SPP 
†††† p = 0,0124 vs GC 
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Gráfico 5: Distribuição da estatura por grupo. 
Nota: Teste de ANOVA – p = 0,0007. 
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Gráfico 6: Distribuição do peso por grupo. 
Nota: Teste de ANOVA – p = 0,0124. 
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O gráfico 7 mostra a distribuição do IMC e sua percentagem em todos os 

grupos (N = 116). A análise intragrupo mostrou diferença significante entre os 

grupos SPP e SP ao comparar a freqüência das classificações Adequado e 

Sobrepeso (p = 0,0165; teste de Qui-quadrado). 

 

a) no grupo GC : 2,7% com baixo peso, 55,5% apresentaram índices 

adequados ao seu peso, 25% com sobrepeso e 16,6% com obesidade;  

b) no grupo SP: 3,5% com baixo peso, 64,2% apresentaram índices 

adequados ao seu peso, 17,8% com sobrepeso e 14,2% com obesidade;  

c) no grupo SPP 1,9% com baixo peso, 38,4% apresentaram índices 

adequados ao seu peso, 42,3% com sobrepeso e 17,3% com obesidade.  
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Gráfico 7. Distribuição, por grupo, segundo classificação do IMC. 
Nota: * p = 0,0165 (teste de Qui-quadrado) entre SP e SPP nas  

categorias de adequado e sobrepeso. 
 

 

As características antropométricas, por faixa etária, entre os grupos 

avaliados estão representadas na tabela 15, apresentando diferença 

significante na faixa etária de 30 a 39 anos, em relação à estatura e peso, p = 

0,0001 (GC vs SP e SPP) e p = 0,0242 (GC vs SPP), respectivamente (Teste 

de ANOVA). Assim, os dados mostram que o GC controle possui maior 

estatura que os grupos SP e SPP, maior peso que o grupo SPP. Houve 

diferença significante em relação à altura na análise intra-grupo apenas no GC, 
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p = 0,0057, (30-39 vs 40-49 e 50-59), de forma que a faixa etária dos 30 aos 39 

anos possui maior estatura do que as faixas etárias dos 40 aos 49 anos e dos 

50 aos 59 anos. 

 
Tabela 15: Valores médios e desvios-padrão das características antropométricas, por faixa 

etária, dos grupos envolvidos no estudo. 

Nota:  Teste de ANOVA (com pós-teste de Tukey).  
*  p = 0,0057 (30-39 vs 40-49 e 50-59) 
†††† p < 0,0001 (GC vs SP e SPP) 
‡‡‡‡ p = 0,0242 (GC vs SPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GRUPO CONTROLE (GC) 
N = 36 

 

Faixa etária 
Nº 
% 

30 – 39  
15  

(41,7%) 

40 – 49  
10  

(27,8%) 

50 – 59  
11  

(30,5%) 
Valor de p 

Estatura (cm) 
Peso (Kg) 
IMC (Kg/m²) 

177,0 ± 9,76 
  81,1 ± 20,5 

25,7 ± 5,3 

167,1 ± 9,21 
  73,5 ± 15,1 
26,1 ± 3,4 

164,6 ± 9,83 
  67,6 ± 13,1 
24,7 ± 2,7 

*  0,0057 
    0,1480 
    0,7402 

SEQUELA DE POLIOMEILITE (SP)  
N = 28 

Faixa etária 
Nº  
% 

30 – 39  
9  

(32,2%) 

40 – 49  
13 

(46,4%) 

50 – 59  
6 

(21,4%) 
Valor de p 

Estatura (cm) 
Peso (Kg) 
IMC (Kg/m²) 

165,3 ± 7,55 
  63,6 ± 19,8 

23,0 ± 5,7 

158,1 ± 7,85 
  61,2 ± 12,6 
24,4 ± 4,4 

162,8 ± 7,60 
  63,5 ± 19,5 
23,6 ± 5,6 

0,1039 
0,9343 
0,8150 

SÍNDROME PÓS-POLIOMEILITE (SPP)  
N = 52 

Faixa etária 
Nº  
% 

30 – 39  
15 

(28,8%) 

40 – 49  
26 

(50,0%) 

50 – 59  
11 

(21,2%) 
Valor de p 

Estatura (cm) 
Peso (Kg) 
IMC (Kg/m²) 

160,5 ± 9,89 
  63,8 ± 14,7 

24,7 ± 4,5 

  164,2 ± 10,82 
  68,6 ± 16,5 
25,2 ± 3,8 

165,4 ± 10,9 
  75,5 ± 11,9 
27,6 ± 3,5 

0,4272 
0,1643 
0,1631 

 Valor de p  
Estatura 

Peso 
IMC 

†††† 0,0001 
‡‡‡‡ 0,0242 
   0,4625 

 

0,0784 
0,1592 
0,6096 

 

0,8721 
0,2205 
0,0934 
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4.2 COMPARAÇÃO ENTRE SP E SPP 
 
 
4.2.1 Idade do Contágio da Poliomielite 
 

A menor idade em que ocorreu a pólio aguda da casuística foi de 23 dias 

(0,76 meses) e a maior idade foi de 8 anos, a média foi de 19,71 meses (1 ano 

e 7 meses), com desvio padrão de ± 16,8 meses (± 1,4 anos), mediana de 18 

meses (9 --- 24). 

 

Tabela 16: Distribuição do número e percentagem segundo a faixa etária 
em que ocorreu a poliomielite aguda. 

Idade da Poliomielite Aguda Nº de casos % 

< 1 mês 1 1,25 

1 mês a 11 meses 28 35 

1 ano a 11 meses 21 26,25 

2 anos a 11 meses 20 25 

3 anos a 11 meses 5 6,25 

4 anos a 11 meses 2 2,5 

> 5 anos 3 3,75 

Total 80 100 
 

 Ao analisar a idade de contágio entre SP e SPP e o ano em que a 

poliomielite ocorreu, não houve diferença significante (teste de Mann Whitney, 

p = 0,627 e p = 0,727, respectivamente). 

 
 
Tabela 17: Valores médios e desvio padrão, mínimos e máximos quanto à idade de contágio da 
poliomielite dos grupos com seqüela de poliomielite e síndrome pós-poliomielite. 

Geral  
(n = 80) 

SP 
(n = 28) 

SPP 
(n = 52) 

Contágio  
(meses) Ano Contágio  

(meses) Ano Contágio  
(meses) Ano 

      
19,71 ± 16,0 
0,76 --- 96 

1963 ± 6,6 
1950 --- 1978 

21,50 ± 19,2 
1 --- 96 

1964 ± 7,0 
1950 --- 1978 

18,75 ± 14,2 
0,76 --- 84 

1963 ± 6,4 
1950 --- 1974 

      
 
 



RESULTADOS 

33 
 

 
Ano de Contágio da Polioliomielite

N = 80

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anos

N
º 

de
 c

as
os

 
Gráfico 8: Distribuição do ano de contágio da poliomielite. 

 
4.2.2 Membros Afetados Pela Poliomielite 
 
 Considerando-se os pacientes com história de Pólio (SP e SPP), houve 

diferença significante entre o número de membros afetados (1 a 4) com 

comprometimento motor na Pólio aguda (comprometimento devido à afecção 

direta pelo vírus da pólio) 2,52 ± 1,2, quando comparados com a fase atual 

(com recuperação funcional parcial em grande parte dos pacientes) 1,75 ± 0,8, 

com p = 0,0001 (Teste de Mann Whitney), como demonstrado na tabela 18 que 

mostra a distribuição das seqüelas. Assim, a freqüência de 

Quadriparesia/Diparesia predominou na fase aguda e Diparesia/Monoparesia 

na fase atual.  

Tabela 18: Distribuição do comprometimento motor, na fase aguda e 
na fase atual, nos pacientes com história de Poliomielite (SP + SPP). 

COMPROMETIMENTO MOTOR 
SP + SPP 

 Pólio Aguda Fase Atual 

Plegia/Paresia Nº % Nº % 
1 - Mono  20 25 37 46,25 
2 - Di 27 33,75 32 40 
3 - Tri  4 5 5 6,25 
4 - Quadri  29 36,25 6 7,5 
     

Total 80 100 80 100 

   Nota: Teste de Mann Whitney, p = 0,0001. 
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 A distribuição do comprometimento motor na fase aguda e na fase atual 

no grupo SP mostrou diferença significante, média de 2,42 ± 1,1 na Pólio 

aguda e 1,50 ± 0,6 na fase atual, com p = 0,0025 (Teste de Mann Whitney), 

como demonstrado na tabela 19. Assim, os pacientes do grupo SP na Pólio 

aguda apresentavam maior freqüência do comprometimento de 

Diparesia/Quadriparesia, e cronicamente Monoparesia/Diparesia. 

Tabela 19:Distribuição do comprometimento motor,na fase aguda e na fase atual, no grupo SP. 

SEQÜELA DE POLIOMIELITE (SP) 

 Pólio Aguda Fase Atual 

Plegia/Paresia Nº % Nº % 
1 - Mono  6 21,4 16 57,1 
2 - Di 13 46,4 11 39,3 
3 - Tri  0 0,0 0 0,0 
4 - Quadri  9 32,2 1 3,6 
     

Total 28 100 28 100 

   Nota: Teste de Mann Whitney, p = 0,0025. 
A distribuição do comprometimento motor na fase aguda e na fase atual 

no grupo SPP mostrou diferença significante, média de 2,57 ± 1,2 na Pólio 

aguda e 1,88 ± 0,9 na fase atual, com p = 0,0083 (Teste de Mann Whitney), 

como demonstrado na tabela 20. Assim, nos pacientes do grupo SPP na Pólio 

aguda apresentavam maior freqüência do comprometimento de Quadriparesia, 

e cronicamente Diparesia/Monoparesia. 

 
Tabela 20: Distribuição das seqüelas aguda e crônica no grupo SPP. 

 

SÍNDROME PÓS-POLIOMIELITE (SPP) 

 Pólio Aguda Fase Atual 

Plegia/Paresia Nº % Nº % 
1 - Mono  14 26,9 21 40,4 
2 - Di 14 26,9 21 40,4 
3 - Tri  4 7,7 5 9,6 
4 - Quadri  20 38,5 5 9,6 

Total 52 100 52 100 

   Nota: Teste de Mann Whitney, p = 0,0083. 
 
 
 A distribuição do comprometimento motor na Pólio aguda entre os 

grupos SP e SPP não mostrou diferença significante, com p = 0,7257 (Teste de 

Mann Whitney), como demonstrado na tabela 21. 
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Tabela 21: Distribuição do comprometimento motor na fase aguda dos grupos SP e SPP. 

PÓLIO AGUDA  

 SP SPP 

Plegia/Paresia Nº % Nº % 
Mono  6 21,4 14 26,9 
Di 13 46,4 14 26,9 
Tri  0 0 4 7,7 
Quadri  9 32,2 20 38,5 

Total 28 100 52 100 

   Nota: Teste de Mann Whitney, p = 0,7257. 
 A distribuição do comprometimento motor na fase atual entre os grupos 

SP e SPP não mostrou diferença significante, com p = 0,0948 (Teste de Mann 

Whitney), como demonstrado na tabela 22. 

Tabela 22: Distribuição do comprometimento motor na fase atual dos grupos SP e SPP. 

FASE ATUAL 

 SP SPP 

Plegia/Paresia Nº % Nº % 
1 - Mono 16 57,2 21 40,4 
2 - Di 11 39,2 21 40,4 
3 - Tri  0 0 5 9,6 
4 - Quadri  1 3,6 5 9,6 

Total 28 100 52 100 

   Nota: Teste de Mann Whitney, p = 0,0948. 
 

As tabelas 23 e 24 mostram a distribuição do comprometimento motor 

na Pólio aguda e na fase atual por membros afetados, respectivamente. 

Tabela 23: Distribuição do comprometimento motor na fase aguda dos grupos SP e SPP, por 
membro afetado. 

COMPROMETIMENTO MOTOR 
FREQUÊNCIA – PÓLIO AGUDA 

 SP SPP 

 Nº % Nº % 
MMII+MMSS 10 35,7 20 38,5 
MMII 12 42,8 11 21,3 
MID 4 14,3 6 11,5 
MIE 1 3,6 9 17,3 
MMII+MSD 0 0 3 5,7 
MMII+MSE 0 0 1 1,9 
HEMI 0 0 1 1,9 
MSD+MIE 0 0 0 0 
MSE+MID 0 0 1 1,9 
MSE 0 0 0 0 
MSD 1 3,6 0 0 

Total 28 100 52 100 

Legenda: MMII=membros inferiores; MMSS=membros superiores; MSD=membro superior 
direito; MSE=membro superior esquerdo; MID=membro inferior direito; MIE=membro inferior 
esquerdo; HEMI: hemicorpo. 
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Tabela 24: Distribuição do comprometimento motor na fase atual dos grupos SP e SPP, por 
membro afetado. 

COMPROMETIMENTO MOTOR 
FREQUÊNCIA – FASE ATUAL 

 SP SPP 

 Nº % Nº % 

MMII+MMSS 1 3,6 5 9,7 
MMII 11 39,3 16 30,7 
MID 10 35,7 11 21,2 
MIE 4 14,3 11 21,2 
MMII+MSD 0 0 1 1,9 
MMII+MSE 0 0 4 7,7 
HEMI 0 0 2 3,8 
MSD+MIE 0 0 0 0 
MSE+MID 0 0 2 3,8 
MSE 0 0 0 0 
MSD 2 7,1 0 0 

Total 28 100 52 100 

Legenda: MMII=membros inferiores; MMSS=membros superiores; MSD=membro superior 
direito; MSE=membro superior esquerdo; MID=membro inferior direito; MIE=membro inferior 
esquerdo; HEMI: hemicorpo. 
 

Os dois grupos foram divididos, quanto à posição dos membros afetados 

pela poliomielite, naqueles com comprometimento isolado dos membros 

inferiores (MMII, seja unilateral ou bilateral), e com membros inferiores 

(unilateral ou bilateral) e membros superiores (unilateral ou bilateral) (MMII + 

MMSS).  

Ao analisar toda a população afetada pela poliomielite (SP + SPP) 

quanto aos membros afetados na fase aguda e fase atual, houve diferença 

significante (p=0,0008; Qui-quadrado), demonstrada no gráfico 9, e 

evidenciando um maior número de pacientes com comprometimento associado 

de MS e MI tanto na fase aguda (43 casos) como na fase atual (63 casos); 

entretanto, na fase atual observa-se um aumento desproporcional de pacientes 

com comprometimento de MS e MI (de 37 para 17 casos).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Distribuição dos membros afetados pela poliomielite. 
Nota:  p=0,0008, Qui-quadrado 
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A distribuição dos membros afetados, no grupo SP, está demonstrada 

na tabela 25, apresentando diferença significante, com p = 0,0136 (teste Qui-

quadrado) mostrando tendência de predomínio de comprometimento associado 

de MS e MI nas duas fases, sendo que na fase atual observa-se um aumento 

desproporcional de pacientes com comprometimento de MS e MI. 

 
Tabela 25: Distribuição dos membros afetados pela 

poliomielite no grupo SP. 
 

 SP 

 Agudo Atual 

 Nº % Nº % 

MMII 11 39,3 3 10,7 
MMII + MS 17 60,7 25 89,3 

Total 28 100 28 100 

   Nota: Teste de Qui-quadrado -  p = 0,0136. 
 

A análise da distribuição dos membros afetados, no grupo SPP, mostrou 

diferença significante (p = 0,0156 teste Qui-quadrado), demonstrada na tabela 

26, sendo que na fase atual houve um aumento desproporcional de pacientes 

com comprometimento de MS e MI. 

Tabela 26: Distribuição dos membros afetados pela 
poliomielite no grupo SPP. 

 

 SPP 

 Agudo Atual 

 Nº % Nº % 
MMII 26 50,0 14 26,9 
MMII + MS 26 50,0 38 73,1 

Total 52 100 52 100 

   Nota: Teste de Qui-quadrado -  p = 0,0156. 
 
 Ao comparar as fases agudas e atuais entre os grupos não houve 

diferenças significantes, com valores de p = 0,3593 e p = 0,0910 (Teste de Qui-

quadrado), respectivamente. 
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4.2.3 Idade de Início dos Novos Sintomas da SPP 
 
 
Tabela 27: Valores médios e desvio padrão, mínimos e máximos, quanto à idade e ao ano do 
início dos novos sintomas da síndrome pós-poliomielite. 
 

SPP 
(n = 52) 

Idade 
novos sintomas Ano  

  
37,77 ± 6,3 

24 --- 53 
2000 ± 4,3 

1986 --- 2005 
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Gráfico 10: Distribuição do ano de início dos novos sintomas da SPP. 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA FADIGA 
Fatigue Severity Scale (FSS) – Escala de Severidade  de Fadiga (ESF) 
 

A avaliação geral (GC + SP + SPP) pela escala de severidade de fadiga, 

correspondendo aos últimos 12 meses, mostrou média de 35,11 e desvio 

padrão de ± 21,46, valor mínimo de 9 e máximo de 63, mediana de 36 (10,5 --- 

57,5).  

 
 A avaliação por grupo pela escala de severidade de fadiga mostrou 

diferença significativa p < 0,0001 (Teste de Kruskall-Wallis) entre o grupo GC 

(17,56 ± 11,4) e os grupos SP (27,29 ± 20,5) e SPP (51,48 ± 14,21). O grupo 
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SPP apresentou escore de fadiga mais alto, sendo que 92,3% dos pacientes 

foram classificados com fadiga (índice superior a 28). A distribuição da fadiga, 

por grupo avaliado, pode ser visto no gráfico 11.  

 

 

Tabela 28: Avaliação por grupo da presença de fadiga de acordo com escores da 
FSS (< 28 = não fadiga / > 28 = fadiga). 

 

FSS GC SP SPP 

 Nº % Nº % Nº % 

< 28 29 80,5 16 57,1 4 7,7 

> 28 7 19,5 12 42,9 48 92,3 

Total 36 100 28 100 52 100 

     Teste de Kruskal-Wallis (Pós-teste de Dunn)  p < 0,0001. 
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Gráfico 11: Distribuição do escore da fadiga (FSS) por grupo. 

Nota: Teste de Kruskal-Wallis   p < 0,0001. 
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4.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA  
THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQ OL-BREF) 
QUALIDADE DE VIDA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE ( WHOQOL-BREF) 
 

 

A avaliação da qualidade de vida por grupo avaliado mostrou diferença 

significante nos domínios físico, psicológico e de meio ambiente entre os três 

grupos (tabela 29): o grupo SPP teve escores mais baixos no domínio físico e 

psicológico em relação aos outros dois grupos (GC e SP), e no domínio de 

meio ambiente em relação ao grupo GC. 

 

Tabela 29: Classificação dos escores por grupo dos domínios do WHOQOL-Bref (Qualidade de Vida). 

DOMÍNIOS 
WHOQOL 

GC 
N = 36 

SP 
N = 28 

SPP 
N = 52 

Valor de 
p 

    
Físico 
Psicológico 
Relação Social 
Meio Ambiente 

75,9 ± 14,3 (38-100) 
73,6 ± 13,4 (50-94) 

74,6 ± 20,5 (25-100) 
66,1 ± 17,5 (13-94) 

67,9 ± 17,1 (25-100) 
73,5 ± 15,6 (31-94) 
72,7 ± 21,1 (5-100) 
62,7 ± 17,0 (38-100) 

42,4 ± 16,5 (6-88) 
59,3 ± 16,9 (19-94) 
67,8 ± 18,5 (19-100) 
56,7 ± 15,7 (25-100) 

< 0,0001a 

< 0,0001b 

(ns) 0,128 
= 0,0312c 

     
Notas:  
a Teste de Anova com pós-teste de Tukey, diferença significante do grupo SPP vs SP e GC; 
b Teste de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn, diferença significante do grupo SPP vs SP e GC; 
c Teste de Anova com pós-teste de Tukey, diferença significante do grupo SPP vs GC; 
 
 
 
4.5 AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO 
QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL DE BAECKE  
 
 
 

O grupo controle (GC) apresenta um aumento no gasto energético nas 

suas atividades ocupacionais (profissionais) ao longo do tempo (AFO-AV2 e 

AFO-AV3). Quando analisamos escores EFL e ALL, há uma diminuição do 

gasto energético no período dos 10 aos 20 anos em relação ao período dos 21 

aos 30 anos de idade. Há um aumento gradual do gasto energético em todas 

as décadas avaliadas em relação aos escores totais (ET’s). 
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Tabela 30: Valores expressos em mediana e percentis 25 – 75, dos escores do questionário 
de Baecke dos indivíduos do grupo controle (GC). 

GRUPO CONTROLE (N= 36) 
 
 

AV1 
(10 – 20 anos) 

AV2 
(21 – 30 anos) 

AV3 
(últimos 12 meses) 

 
AFO 

 
  2.688 (2.250 - 3.063)    5.625 (4.938 - 6.000) * 

EFL 3.000 (2.250 - 3.500)    ††††  2.500 (1.750 - 3.000)        2.500 (2.000 - 3.000) 
 

ALL 
 

3.500 (3.250 - 3.750) ‡‡‡‡  3.250 (2.875 - 3.250)    3.000 (2.750 - 3.250)            

ET 6.625 (5.625 - 7.000) ●●●●    8.375 (7.563 - 8.938)    ●●●●    11.000 (10.000-11.940) ●●●●    

Notas:  
*  p < 0,0001 vs AV2 (Teste de Wilcoxon); 
† † † † p = 0,0045 vs AV2  (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn); 
‡ ‡ ‡ ‡ p = 0,0024 vs AV2 e AV3  (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn); 
● ● ● ● p < 0,0001 entre AV1 vs AV2 e AV3; AV2 vs AV3 (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn). 
 

O grupo seqüela de poliomielite (SP) apresenta um aumento no gasto 

energético nas suas atividades ocupacionais (profissionais) ao longo do tempo 

(AFO-AV2 e AFO-AV3). Há uma diminuição do gasto energético, quanto aos 

exercícios físicos no lazer (EFL) e atividades físicas de lazer e locomoção 

(ALL), entre as décadas dos 10 aos 20 anos para 21 aos 30 anos, 

apresentando um aumento referente aos últimos 12 meses. Os escores totais 

(ET’s) das três décadas mostram um aumento gradual do gasto energético com 

o passar dos anos. 

 

Tabela 31: Valores expressos em mediana e percentis 25 – 75, dos escores do 
questionário de Baecke dos indivíduos com seqüela de poliomielite (SP). 

SEQUELA DE POLIOMIELITE (N= 28) 
 
 

AV1 
(10 – 20 anos) 

AV2 
(21 – 30 anos) 

AV3 
(últimos 12 meses) 

 
AFO 

 
 2.500 (2.125 - 3.188)     5.688 (5.250 - 6.188)  * 

EFL 3.000 (2.625 - 3.375)    ††††    2.250 (2.000 - 3.000) 2.500 (1.750 - 3.000) 
 

ALL 
 

3.500 (3.000- 3.875)    ‡‡‡‡    3.125 (2.750 - 3.375) 3.000 (2.750 - 3.250) 

ET 6.200 (5.750 - 7.000)    ●●●●    8.125 (6.938 - 9.250)    ●●●●    11.130 (9.938 - 12.250)    ●●●●    

Notas:  
*  p < 0,0001  vs AV2 (Teste de Wilcoxon); 
† † † † p = 0,0010  vs AV2 e AV3 (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn); 
‡ ‡ ‡ ‡ p < 0,0052  vs AV2 e AV3 (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn); 
● ● ● ● p < 0,0001 entre AV1 vs AV2 e AV3; AV2 vs AV3 (Teste de Friedman com pós-teste 
de Dunn); 
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O grupo síndrome pós-poliomielite (SPP) apresenta um aumento no 

gasto energético nas suas atividades ocupacionais (profissionais) ao longo do 

tempo (AFO-AV2 e AFO-AV3). Tanto as atividades físicas no lazer e 

locomoção (ALL) quanto aos exercícios físicos no lazer (EFL), apresentam uma 

diminuição do gasto energético gradativo com o passar dos anos. Os escores 

totais (ET’s) das três décadas mostram um aumento gradual do gasto 

energético com o passar dos anos. 

Tabela 32: Valores expressos em mediana e percentis 25 – 75, dos escores do 
questionário de Baecke dos indivíduos com síndrome pós-poliomielite (SPP). 

SÍNDROME PÓS-POLIOMIELITE (N= 52) 
 
 

AV1 
(10 – 20 anos) 

AV2 
(21 – 30 anos) 

AV3 
(últimos 12 meses) 

 
AFO 

 
 3.000 (2.313 - 3.625) 5.250 (4.750 - 5.750) * 

EFL 3.250 (2.750 - 3.625)    ††††    2.500 (2.000 - 3.125) ††††    2.000 (1.750 - 2.250)    ††††    

ALL 3.500 (3.250 – 3.750)    ‡‡‡‡ 3.250 (2.750 - 3.500) ‡‡‡‡ 2.500 (2.250 – 2.750)    ‡‡‡‡    

ET 6.750 (6.000 - 7.250) ●●●● 8.688 (7.750 - 9.688)●●●●    9.655 (8.750 -10.750) ●●●●    

Notas:  
*  p < 0,0001 vs AV2 (Teste de Wilcoxon); 
† † † † p < 0,0001 entre AV1 vs AV2 e AV3; AV2 vs AV3 (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn); 
‡ ‡ ‡ ‡ p < 0,0001  entre AV1 vs AV2 e AV3; AV2 vs AV3 (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn); 
● ● ● ● p < 0,0001 entre AV1 vs AV2, AV1 vs AV3 e AV2 vs AV3 (Teste de Friedman com pós-teste de Dunn); 
 
Comparação dos escores entre os grupos avaliados, por década (tabela 33): 

a) O grupo SPP apresenta maior gasto energético que os grupos SP e 

GC quanto às atividades físicas ocupacionais (AFO) dos 21 aos 30 

anos, apresentando diferença significante ao comparar SPP e SP 

(Teste de Kruskal-Wallis, p = 0,0354); 

b) O grupo SPP apresenta menor gasto energético que os grupos SP e 

GC quanto às atividades físicas ocupacionais (AFO) na avaliação dos 

últimos 12 meses, apresentando diferença significante ao comparar 

SPP e SP (Teste de Kruskal-Wallis, p = 0,0350); 

c) O grupo SPP apresenta menor gasto energético que os grupos SP e 

GC quanto aos exercícios físicos no lazer (EFL) na avaliação dos 

últimos 12 meses, apresentando diferença significante ao comparar 

SPP com SP e GC (Teste de Kruskal-Wallis, p = 0,0008); 
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d) O grupo SPP apresenta menor gasto energético que o grupo SP e 

GC quanto às atividades físicas do lazer e locomoção (ALL) na 

avaliação dos últimos 12 meses, apresentando diferença significante 

ao comparar SPP com SP e GC (Teste de Kruskal-Wallis, p = 

0,0003); 

e) O grupo SPP apresenta menor gasto energético que os grupos SP e 

GC quanto aos escores totais (ET’s) na avaliação dos últimos 12 

meses, apresentando diferença significante ao comparar SPP com 

SP e GC (Teste de Kruskal-Wallis, p = 0,0002). 

Tabela 33: Valores expressos em mediana e percentis 25 – 75, dos escores do questionário 
de Baecke entre os grupos analisados, referente ao período dos 10 aos 20 anos (AV1), 21 
aos 30 (AV2) e dos últimos 12 meses de idade (AV3). 

Notas: Todas as análises foram realizadas pelo Teste de Kruskal-Wallis. 

 AV 1 (10 – 20 anos)  
 GC SP SPP Valor de p 

EFL 3.000 
2.250  --- 3.500 

3.000 
2.625  --- 3.375 

3.250 
2.750 --- 3.625 

p > 0,05 

ALL 3.500 
3.250  --- 3.750 

3.500 
3.000  --- 3.875 

3.500 
3.250 --- 3.750 

p > 0,05 

ET 6.625 
5.625 --- 7.000 

6.250 
5.750 --- 7.000 

6.750 
6.000 --- 7.250 

p > 0,05 

 AV 2 (21 – 30 anos) 
 GC SP SPP Valor de p 

AFO 2.688 
2.250 --- 3.063 

2.500 
2.125 --- 3.188 

3.000  * 
2.313 --- 3.625 

* p < 0,035 
vs SP 

EFL 2.500 
1.750  --- 3.000 

2.250 
2.000  --- 3.000 

2.500 
2.000 --- 3.125 

p > 0,05 

ALL 3.250 
2.875  --- 3.250 

 
3.150 

2.750  --- 3.375 
 

3.250 
2.750 --- 3.500 

p > 0,05 

ET 8.375 
7.563 --- 8.938 

8.125 
6.938 --- 9.250 

8.688 
7.750 --- 9.688 

p > 0,05 

 AV 3 (Últimos 12 meses) 
 GC SP SPP Valor de p 

AFO 5.625 
4.938 --- 6.000 

5.688 
5.250 --- 6.188 

5.250  * 
4.750 --- 5.750 

* p = 0,036 
vs SP 

EFL 2.500 
2.000  --- 3.000 

2.500 
1.750  --- 3.000 

2.000  ††††    
1.750 --- 2.250 

† † † †  p = 0,0008 
vs SP e GC 

ALL 3.000 
2.750  --- 3.250 

 
3.000 

2.750  --- 3.250 
 

2.500  ‡‡‡‡    
2.250 --- 2.750 

‡ ‡ ‡ ‡ p < 0,0001 
vs SP e GC 

ET 11.000 
10.000 --- 11.940 

11.130 
9.938 --- 12.250 

9.625 ●●●●    
8.750 --- 10.750 

● ● ● ● p < 0,0001 
vs SP e GC 



RESULTADOS 

44 
 
 Os gráficos 12 e 13 ilustram as diferenças significantes dos escores 

observados. 
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Gráfico 12: Comparação longitudinal da AV2 entre os grupos GC, SP e SPP dos escores do 
questionário de Baecke. 
* Valor de p < 0,05 vs SP (Teste de Kruskal-Wallis). 
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Gráfico 13: Comparação longitudinal da AV3 entre os grupos GC, SP e SPP dos escores do 
questionário de Baecke. 
Notas:  Todas análises foram realizadas pelo Teste de Kruskal-Wallis: 

*  p = 0,036   vs SP  
†††† p = 0,0008 vs SP e GC 
‡‡‡‡ p < 0,0001 vs SP e GC 
● p < 0,0001 vs SP e GC 
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4.6 CORRELAÇÕES INTRAGRUPO 
 

 Um dos focos desse estudo é estudar os possíveis fatores que levam a desencadear 

os novos sintomas na SPP, por isso as correlações buscarão entender melhor esta população. 

 

4.6.1 Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) 
 
IDADE 

- Escolaridade: Quanto maior a idade do paciente, mais anos de estudos (Spearman, r 
= 0,2844, p = 0,041). 

- Idade de Início da SPP: Quanto maior a idade do paciente, maior a idade de início da 
SPP (Pearson, r = 0,7549, p < 0,0001). 

 
SEXO 

- Estatura: As mulheres são menores que os homens, 1,59 m (1,51 - 1,62) versus 
1,68m (1,64 - 1,76) respectivamente (Teste-t não pareado p < 0,0001). 

- Peso: As mulheres apresentam peso menor que os homens, 60,0 Kg (50 - 68) versus 
74,7 Kg (68,5 - 85,5) respectivamente (Teste-t não pareado p < 0,0001). 

- QV-F: As mulheres apresentam maior Qualidade de Vida - domínio Físico do que os 
homens, 50 (31 – 66) versus 38 (31 – 44) respectivamente (Teste-t não pareado p = 0,0017). 
 
ETNIA 

Escolaridade: Negros apresentam menos anos de estudo que os brancos, 9,5 (8 - 13,5) 
versus 13 (11 - 16) respectivamente (Teste de Mann Whitney, p = 0,0170).  

 
ANOS DE ESTUDO 

- Idade de Início da SPP: Quanto mais anos de estudo, maior a idade de início da SPP 
(Spearman, r = 0,2844, p = 0,041). 

- AFO-AV2: Quanto menos anos de estudo, maior o gasto energético nas Atividades 
Físicas Ocupacionais dos 21 aos 30 anos de idade (Spearman, r = - 0,3495, p < 0,0111). 

- QV-MA: Quanto mais anos de estudo, maior sua Qualidade de Vida – domínio Meio 
Ambiente (Spearman, r = 0,3493, p < 0,0111).  

 
GRAU DE ESCOLARIDADE  
 - AFO-AV2: Quanto menor o grau de escolaridade, maior o gasto energético nas 
Atividades Físicas Ocupacionais dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = - 0,3720, p = 0,0066). 
 - EFL-AV1: Quanto maior o grau de escolaridade, maior o gasto energético nos 
Exercícios Físicos no Lazer dos 10 aos 20 anos (Spearman, r = 0,2960, p = 0,0331). 

 
ESTATURA 

- Peso: Quanto maior a estatura, maior o peso (Pearson, r = 0,7059, p < 0,0001). 
- EFL-AV1: Quanto maior a estatura, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 

no Lazer dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,3920, p < 0,0041). 
- ET-AV1: Quanto maior a estatura, maior o Escore Total do gasto energético dos 10 

aos 20 anos (Pearson, r = 0,3795, p < 0,0055). 
- QV-MA: Quanto maior a estatura, menor sua Qualidade de Vida – domínio Meio 

Ambiente (Pearson, r = - 0,3204, p < 0,0206). 
 
PESO 

- IMC: Quanto maior o peso, maior o IMC (Pearson, r = 0,8022, p < 0,0001). 
- EFL-AV1: Quanto maior o peso, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos no 

Lazer dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,2790, p < 0,0452). 
 
IMC 

- ALL-AV1: Quanto menor o IMC, maior o gasto energético nas Atividades Físicas no 
Lazer e Locomoção dos 10 aos 20 anos (Spearman, r = - 0,2787, p = 0,0454). 
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IDADE DA OCORRÊNCIA DA POLIOMIELITE 
 - ALL-AV2: Quanto menor a idade da ocorrência da poliomielite, maior o gasto 
energético nas Atividades Físicas no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = - 
0,2618, p = 0,0190). 
 
ANO DA OCORRÊNCIA DA POLIOMIELITE 

- Idade de Início da SPP: Quanto menor o ano da ocorrência da poliomielite, maior a 
idade de início da SPP (Pearson, r = - 0,7499, p < 0,0001). 

- AFO-AV2: Quanto menor o ano da ocorrência da poliomielite, maior o gasto 
energético nas Atividades Físicas Ocupacionais dos 21 aos 30 anos de idade (Spearman, r = - 
0,2803, p = 0,0442). 
 
IDADE DE INÍCIO DA SPP 

- Ano de Início da SPP: Quanto maior a idade de início da SPP, maior o ano de início 
da SPP (Spearman, r = 0,2871, p = 0,0390). 

- AFO-AV2: Quanto menor a idade de início da SPP, maior o gasto energético nas 
Atividades Físicas Ocupacionais dos 21 aos 30 anos de idade (Pearson, r = - 0,2796, p < 
0,0447).  

- AFO-AV3: Quanto maior a idade de início da SPP, menor o gasto energético nas 
Atividades Físicas Ocupacionais dos últimos 12 meses (Pearson, r = - 0,4111, p < 0,0025). 

- ET-AV3: Quanto maior a idade de início da SPP, menor o gasto energético no Escore 
Total do gasto energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = - 0,3643, p < 0,0079). 
 
ANO DE INÍCIO DA SPP 

- Ano da Ocorrência da Poliomielite: Quanto menor o ano de início da SPP, menor o 
ano da ocorrência da poliomielite (Spearman, r = 0,2974, p = 0,0323). 

- AFO-AV3: Quanto maior o ano de início da SPP, menor o gasto energético nas 
Atividades Físicas Ocupacionais dos últimos 12 meses (Spearman, r = - 0,3066, p = 0,0271). 

- ALL-AV3: Quanto maior o ano de início da SPP, menor o gasto energético nas 
Atividades Físicas no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Spearman, r = - 0,3073, p = 
0,0267). 

- QV-Físico: Quanto maior o ano de início da SPP, maior a Qualidade de Vida – 
domínio Físico (Spearman, r = 0,3825, p = 0,0051). 

- QV-RS: Quanto maior o ano de início da SPP, maior a Qualidade de Vida – domínio 
Relacionamento Social (Spearman, r = 0,2739, p = 0,0494). 
 
ATIVIDADE FÍSICA OCUPACIONAL DOS 21 AOS 30 ANOS (AF O-AV2) 

- GE: Quanto maior o AFO-AV2, menor o Grau de Escolaridade (Spearman, r = - 
0,3720, p = 0,0066). 

- AFO-AV3: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
Ocupacionais dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3783, p = 0,0057). 

- ET-AV2: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,7206, p < 0,0001). 

- QV-MA: Quanto maior o AFO-AV2, menor a Qualidade de Vida – domínio Meio 
Ambiente (Pearson, r = - 0,2789, p = 0,0452). 
 
ATIVIDADE FÍSICA OCUPACIONAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES ( AFO-AV3) 

- EFL-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,7323, p < 0,0001). 

- ALL-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3547, p = 0,0099). 

- ET-AV2: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,3276, p = 0,0178). 

- ET-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,8956, p < 0,0001). 

- QV-RS: Quanto maior AFO-AV3, menor a Qualidade de Vida – domínio 
Relacionamento Social (Spearman, r = - 0,2982, p = 0,0318). 
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EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS 10 AOS 20 ANOS (EFL-A V1) 

- EFL-AV2: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,4964, p = 0,0002). 

- ALL-AV1: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,4154, p = 0,0022). 

- ET-AV1: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,8708, p < 0,0001). 

 
EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS 21 AOS 30 ANOS (EFL-A V2) 

- EFL-AV3: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,3205, p = 0,0205). 

- ALL-AV2: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,3050, p = 0,0279). 

- ET-AV1: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,4602, p = 0,0006). 

- ET-AV2: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,6508, p < 0,0001). 
 
EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS ÚLTIMOS 12 MESES (EFL -AV3) 

- ET-AV2: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,3312, p = 0,0165). 

- ET-AV3: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,8309, p < 0,0001). 
 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS 10 AOS 20  ANOS (ALL-AV1) 

- ALL-AV2: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,4845, p = 0,0003). 

- ALL-AV3: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3555, p = 0,0097). 

- ET-AV1: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,8089, p < 0,0001). 

- ET-AV2: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,3253, p = 0,0186). 
 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS 21 AOS 30  ANOS (ALL-AV2) 

- ET-AV1: Quanto maior o ALL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Spearman, r = 0,3556, p = 0,0097). 

- ET-AV2: Quanto maior o ALL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,6565, p < 0,0001). 

 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS ÚLTIMOS 1 2 MESES (ALL-AV3) 

- ET-AV2: Quanto maior o ALL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,3085, p = 0,0261). 

- ET-AV3: Quanto maior o ALL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,6003, p < 0,0001). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS 10 AOS 20 ANOS  (ET-AV1) 

- ET-AV2: Quanto maior o ET-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,3451, p = 0,0122). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS 21 AOS 30 ANOS  (ET-AV2) 

- ET-AV3: Quanto maior o ET-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3817, p = 0,0052). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS ÚLTIMOS 12 MES ES (ET-AV3) 

- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
FADIGA  
 - Não houve correlação. 
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QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO FÍSICO (QV-F) 
 - QV-P: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Psicológico 
(Spearman, r = 0,5606, p < 0,0001). 
 - QV-RS: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Relacionamento 
Social (Spearman, r = 0,4807, p = 0,0003). 
 - QV-MA: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente 
(Pearson, r = 0,4902, p = 0,0002). 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO PSICOLÓGICO (QV-P) 

- QV-RS: Quanto maior a QV-P, maior a Qualidade de Vida – domínio Relacionamento 
Social (Spearman, r = 0,5173, p < 0,0001). 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO RELACIONAMENTO SOCIAL ( QV-RS) 

- QV-MA: Quanto maior a QV-RS, maior a Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente 
(Spearman, r = 0,3119, p = 0,0244). 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO MEIO AMBIENTE (QV-MA) 

- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
 
4.6.2 Seqüela de Poliomielite (SP) 
 
IDADE 

- Idade da Ocorrência da Poliomielite: Quanto mais velho o paciente, maior a idade da 
ocorrência da poliomielite (Spearman, r = 0,3801, p = 0,0460). 

- Ano da Ocorrência da Poliomielite. Quanto mais velho o paciente, menor o ano da 
ocorrência da poliomielite (Pearson, r = - 0,9318, p < 0,0001). 

- ALL-AV3: Quanto mais velho o paciente, menor o gasto energético nas Atividades 
Física no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Spearman, r = - 0,5097, p = 0,0056). 

- ET-AV3: Quanto mais velho o paciente, menor o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = - 0,3892, p = 0,0406). 
 
SEXO 
 - Peso: As mulheres apresentam peso menor que os homens, 48,5 Kg (48,5 – 67,2) 
versus 71,0 Kg (61,0 - 77,5) respectivamente (Teste-t não pareado, p = 0,0354). 

- AFO-AV2: As mulheres apresentaram menor gasto energético que os homens nas 
Atividades Físicas Ocupacionais dos 21 aos 30 anos de idade, 2.316 ± 0,67 versus 3.011 ± 
0,85, respectivamente (Teste-t não pareado, p = 0,0236). 
 
ETNIA 

- Não houve correlação. 
 
ANOS DE ESTUDO 

- GE: Quanto mais anos de estudos, maior o grau de escolaridade (Spearman, r = 
0,9363, p < 0,0001). 

- AFO-AV2: Quanto menos anos de estudos, maior o gasto energético nas Atividades 
Físicas Ocupacionais dos últimos 12 meses (Spearman, r =       - 0,5636, p = 0,0018). 

- AFO-AV3: Quanto menos anos de estudos, maior o gasto energético nas Atividades 
Físicas Ocupacionais dos últimos 12 meses (Spearman, r =       - 0,3777, p = 0,0475). 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE  
 - AFO-AV2: Quanto menor o grau de escolaridade, maior o gasto energético nas 
Atividades Físicas Ocupacionais dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = - 0,4995, p = 0,0068). 
 
ESTATURA 

- Peso: Quanto maior a estatura, maior o peso (Pearson, r = 0,5992, p = 0,0008). 
 
PESO 

- IMC: Quanto maior o peso, maior o IMC (Pearson, r = 0,9227, p < 0,0001). 
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- EFL-AV2: Quanto menor o peso, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos no 
Lazer dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = -0,4832, p = 0,0092). 

 
IMC 

- EFL-AV2: Quanto menor o IMC, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos no 
Lazer dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = -0,5868, p = 0,0010). 

- QV-RS: Quanto maior o IMC, maior a Qualidade de Vida – domínio Relacionamento 
Social (Spearman, r = 0,3805, p = 0,0458). 
 
IDADE DA OCORRÊNCIA DA POLIOMIELITE 

- ALL-AV2: Quanto maior a idade da ocorrência da poliomielite, menor o gasto 
energético nas Atividades Físicas no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = - 
0,3934, p = 0,0383). 

 
ANO DA OCORRÊNCIA DA POLIOMIELITE 

- ALL-AV1: Quanto menor o ano da ocorrência da poliomielite, menor o gasto 
energético nas Atividades Físicas no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 
0,3813, p = 0,0453). 

- ALL-AV3: Quanto menor o ano da ocorrência da poliomielite, menor o gasto 
energético nas Atividades Físicas no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = 
0,4954, p = 0,0074). 
 
ATIVIDADE FÍSICA OCUPACIONAL DOS 21 AOS 30 ANOS (AF O-AV2) 

- AFO-AV3: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
Ocupacionais dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,4296, p = 0,0225). 

- ALL-AV1: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,4078, p = 0,0312). 

- ET-AV1: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,4536, p = 0,0153). 

- ET-AV2: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,7990, p < 0,0001). 
 - QV-F: Quanto maior o AFO-AV2, menor a Qualidade de Vida – domínio Físico 
(Pearson, r = - 0,3922, p = 0,0390). 
 
ATIVIDADE FÍSICA OCUPACIONAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES ( AFO-AV3) 

- EFL-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,5910, p = 0,0009). 

- ALL-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,6092, p = 0,0006). 

- ET-AV2: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,5167, p = 0,0049). 

- ET-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,8983, p < 0,0001). 

 
EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS 10 AOS 20 ANOS (EFL-A V1) 

- ET-AV1: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,8187, p < 0,0001). 

- QV-F: Quanto maior o EFL-AV1, menor a Qualidade de Vida – domínio Físico 
(Pearson, r = - 0,3747, p = 0,0495). 

 
EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS 21 AOS 30 ANOS (EFL-A V2) 

- EFL-AV3: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,3857, p = 0,0427). 

- ET-AV2: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,7151, p < 0,0001). 

- ET-AV3: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,4189, p = 0,0265). 
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EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS ÚLTIMOS 12 MESES (EFL -AV3) 

- ALL-AV2: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,4031, p = 0,0334). 

- ET-AV2: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,4527, p = 0,0156). 

- ET-AV3: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,8582, p < 0,0001). 

- FADIGA: Quanto maior o EFL-AV3, menor o índice de fadiga (Spearman, r = - 0,4117, 
p = 0,0295). 
 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS 10 AOS 20  ANOS (ALL-AV1) 

- ET-AV1: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,7627, p < 0,0001). 

- ET-AV2: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,4052, p = 0,0324). 

- QV-MA: Quanto maior o ALL-AV1, maior a Qualidade de Vida – domínio Meio 
Ambiente (Spearman, r = 0,3902, p = 0,0401). 
 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS 21 AOS 30  ANOS (ALL-AV2) 

- ALL-AV3: Quanto maior o ALL-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,3978, p = 0,0360). 

 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS ÚLTIMOS 1 2 MESES (ALL-AV3) 

- ET-AV3: Quanto maior o ALL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,6999, p < 0,0001). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS 10 AOS 20 ANOS  (ET-AV1) 

- ET-AV2: Quanto maior o ET-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,4209, p = 0,0257). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS 21 AOS 30 ANOS  (ET-AV2) 

- ET-AV3: Quanto maior o ET-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,5461, p = 0,0026). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS ÚLTIMOS 12 MES ES (ET-AV3) 

- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
FADIGA  
 - Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO FÍSICO (QV-F) 
 - QV-P: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Psicológico 
(Spearman, r = 0,6297, p = 0,0003). 
 - QV-MA: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente 
(Pearson, r = 0,5707, p = 0,0015). 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO PSICOLÓGICO (QV-P) 

- QV-RS: Quanto maior a QV-P, maior a Qualidade de Vida – domínio Relacionamento 
Social (Spearman, r = 0,3773, p = 0,0478). 

- QV-MA: Quanto maior a QV-P, maior a Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente 
(Spearman, r = 0,7770, p < 0,0001). 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO RELACIONAMENTO SOCIAL ( QV-RS) 

- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO MEIO AMBIENTE (QV-MA) 

- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
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4.6.3 Grupo Controle (GC) 
 
IDADE 
 - Estatura: Quanto mais novo o indivíduo, maior a estatura (Pearson, r = 0,5402, p = 
0,0007). 

- Peso: Quanto mais novo o indivíduo, maior o peso (Pearson, r = 0,3417, p = 0,0414). 
- AFO-AV3: Quanto mais novo o indivíduo, maior o gasto energético nas Atividades 

Físicas Ocupacionais dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,3359, p = 0,0452). 
- EFL-AV1: Quanto mais novo o indivíduo, maior o gasto energético nos Exercícios 

Físicos no Lazer dos 10 aos 20 anos (Spearman, r = - 0,3336, p = 0,0468). 
- ALL-AV3: Quanto mais novo o indivíduo, maior o gasto energético nas Atividades 

Físicas no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = - 0,4507, p = 0,0058). 
- ET-AV1: Quanto mais novo o indivíduo, maior o Escore Total do gasto energético dos 

10 aos 20 anos (Pearson, r = - 0,3416, p = 0,0414). 
 
SEXO 
 - Idade: Os homens são mais novos que as mulheres, 34 anos (31 – 46) versus 48 
anos (40,5 – 53,5) respectivamente (Teste-t não pareado p = 0,0136). 

- Estatura: As mulheres são menores que os homens, 1,64 m (1,57 - 1,68) versus 1,79 
(1,75 - 1,84) respectivamente (Teste-t não pareado p < 0,0001). 

- Peso: As mulheres apresentam peso menor que os homens, 62,0 Kg (58,0 – 71,5) 
versus 85,0 Kg (76,0 – 96,0) respectivamente (Teste-t não pareado p < 0,0001). 
 
ETNIA 

- Escolaridade: Negros apresentam menos anos de estudo que os brancos, 9,5 (8 - 12) 
versus 12 (11 - 16) respectivamente (Teste de Mann Whitney, p = 0,0439). 

- EFL-AV3: Brancos apresentam maior gasto energético que os negros nos Exercícios 
Físicos no Lazer dos últimos 12 meses, 2.500 (2.000 – 3.000) versus 2.000 (1.625 – 2.250), 
respectivamente (Teste de Mann Whitney, p = 0,0468). 

- ALL-AV1: Brancos apresentam maior gasto energético que negros nas Atividades 
Físicas no Lazer e Locomoção dos 10 aos 20 anos, 3.549 ± 0,45 versus 3.125 ± 0,30 (Teste-t 
não pareado, p = 0,0358). 

 
ANOS DE ESTUDO 
 - Peso: Quanto maior o peso, mais anos de estudos (Spearman, r = 0,3327, p = 
0,0474). 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
 - AE: Quanto maior o grau de escolaridade, mais anos de estudo (Spearman, r = 
0,8879, p < 0,0001). 
 - EFL-AV1: Quanto maior o grau de escolaridade, maior o gasto energético nos 
Exercícios Físicos no Lazer dos 10 aos 20 anos (Spearman, r = 0,4543, p = 0,0054). 
 - ET-AV1: Quanto maior o grau de escolaridade, maior o Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Spearman, r = 0,4136, p = 0,0122). 
 
ESTATURA 
 - Peso: Quanto maior a estatura, maior o peso (Pearson, r = 0,7100, p < 0,0001). 
 - QV-F: Quanto maior a estatura, maior a Qualidade de Vida – domínio Físico (Pearson, 
r = 0,3711, p = 0,0259). 
 
PESO 
 - IMC: Quanto maior o peso, maior o IMC (Pearson, r = 0,8571, p < 0,0001). 
 
IMC 
 - Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
ATIVIDADE FÍSICA OCUPACIONAL DOS 21 AOS 30 ANOS (AF O-AV2) 

- AFO-AV3: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
Ocupacionais dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,3821, p = 0,0215). 
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- ET-AV2: Quanto maior o AFO-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,3947, p = 0,0172). 

- FADIGA: Quanto maior o AFO-AV2, menor o índice de fadiga (Spearman, r = - 
0,4190, p = 0,0110). 
  
ATIVIDADE FÍSICA OCUPACIONAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES ( AFO-AV3) 

- EFL-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,4342, p = 0,0043). 

- ALL-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,6276, p < 0,0001). 

- ET-AV2: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,4588, p = 0,0049). 

- ET-AV3: Quanto maior o AFO-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do 
gasto energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,8705, p < 0,0001). 

 
EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS 10 AOS 20 ANOS (EFL-A V1) 

- EFL-AV2: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,3947, p = 0,00172).  

- ALL-AV1: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,4549, p = 0,0053). 

- ET-AV1: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,9207, p < 0,0001). 

- ET-AV2: Quanto maior o EFL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,3298, p = 0,0495). 

 
EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS 21 AOS 30 ANOS (EFL-A V2) 

- EFL-AV3: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético nos Exercícios Físicos 
no Lazer dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,6102, p < 0,0001). 

- ALL-AV2: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,4647, p = 0,0043). 

- ALL-AV3: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3982, p = 0,0161). 

- ET-AV1: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,3820, p = 0,0215). 

- ET-AV2: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,7647, p < 0,0001). 

- ET-AV3: Quanto maior o EFL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,5674, p = 0,0003). 
 
EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER DOS ÚLTIMOS 12 MESES (EFL -AV3) 

- ET-AV1: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Spearman, r = 0,3667, p = 0,0278). 

- ET-AV2: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,5816, p = 0,0002). 

- ET-AV3: Quanto maior o EFL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,7579, p < 0,0001). 
 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS 10 AOS 20  ANOS (ALL-AV1) 

- ALL-AV2: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,4102, p = 0,0130). 

- ALL-AV3: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3837, p = 0,0209). 

- ET-AV1: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,7664, p < 0,0001). 

- ET-AV2: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,3296, p = 0,0496). 

- ET-AV3: Quanto maior o ALL-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3736, p = 0,0248). 
 
 



RESULTADOS 

53 
 
ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS 21 AOS 30  ANOS (ALL-AV2) 

- ALL-AV3: Quanto maior o ALL-AV2, maior o gasto energético nas Atividades Físicas 
no Lazer e Locomoção dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,6668, p < 0,0001). 

- ET-AV2: Quanto maior o ALL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 21 aos 30 anos (Spearman, r = 0,6268, p < 0,0001). 

- ET-AV3: Quanto maior o ALL-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Spearman, r = 0,4428, p = 0,0068). 

 
 

ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E LOCOMOÇÃO DOS ÚLTIMOS 1 2 MESES (ALL-AV3) 
- ET-AV2: Quanto maior o ALL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 

energético dos 21 aos 30 anos (Pearson, r = 0,6196, p < 0,0001). 
- ET-AV3: Quanto maior o ALL-AV3, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 

energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,7146, p < 0,0001). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS 10 AOS 20 ANOS  (ET-AV1) 

- ET-AV2: Quanto maior o ET-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos 10 aos 20 anos (Pearson, r = 0,3824, p = 0,0214). 

- ET-AV3: Quanto maior o ET-AV1, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,3336, p = 0,0468). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS 21 AOS 30 ANOS  (ET-AV2) 

- ET-AV3: Quanto maior o ET-AV2, maior o gasto energético no Escore Total do gasto 
energético dos últimos 12 meses (Pearson, r = 0,6907, p < 0,0001). 
 
ESCORE TOTAL DO GASTO ENERGÉTICO DOS ÚLTIMOS 12 MES ES (ET-AV3) 

- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
FADIGA  
 - Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO FÍSICO (QV-F) 
 - QV-P: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Psicológico 
(Spearman, r = 0,6892, p < 0,0001). 

- QV-RS: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Relacionamento 
Social (Spearman, r = 0,3586, p = 0,0317). 
 - QV-MA: Quanto maior a QV-F, maior a Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente 
(Pearson, r = 0,3772, p = 0,0234). 
 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO PSICOLÓGICO (QV-P) 

- QV-RS: Quanto maior a QV-P, maior a Qualidade de Vida – domínio Relacionamento 
Social (Spearman, r = 0,5624, p = 0,0004). 

- QV-MA: Quanto maior a QV-P, maior a Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente 
(Spearman, r = 0,4971, p = 0,0020). 

 
QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO RELACIONAMENTO SOCIAL ( QV-RS) 

- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
 

QUALIDADE DE VIDA – DOMÍNIO MEIO AMBIENTE (QV-MA) 
- Houve correlações apenas com dados previamente apresentados. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Histórico da Relação entre Pólio e Atividade Fí sica 
  

 O presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt havia contraído 

pólio em 1921, aos 39 anos de idade. Em 1937, Roosevelt criou a Fundação 

Nacional para Paralisia Infantil, talvez uma das maiores responsáveis pelos 

investimentos maciços na pesquisa da vacina contra a pólio. Em 1945, a 

Fundação Nacional para Paralisia Infantil, colaborando com a Associação 

Americana de Fisioterapia, investiu mais de um milhão de dólares para o avanço 

da fisioterapia no tratamento da poliomielite paralítica. Diversos artigos 

internacionais comparam a importância da pólio como equivalente ou superior à 

das duas grandes guerras mundiais, no que se refere à sua contribuição para o 

desenvolvimento das técnicas de fisioterapia e da profissão de fisioterapeuta no 

mundo. (Barros, 2008) 

O procedimento usado no passado, no tratamento nos estágios iniciais da 

doença, muitas vezes era o uso do exercício tanto quanto fosse possível, 

ignorando a dor e a fadiga. Após a fase aguda, as deformidades apresentadas 

eram corrigidas com múltiplas cirurgias corretivas, para possibilitar maior 

habilidade funcional motora, associadas com processos de reabilitação com 

grande demanda de energia. Os pacientes eram orientados a manterem uma vida 

o mais ativa possível, com necessidade sempre de suplantarem as barreiras 

físicas e arquitetônicas. 

Um grande exemplo do passado é a história de Frida Kahlo. Em 1914, aos 

seis anos, Frida é acometida de poliomielite. Sofre pela doença em si e pelo 

intensivo tratamento de reabilitação que tem que realizar. Não é menor o 

sofrimento ao ser chamada pelas outras crianças de Frida pata de palo (perna de 

pau) ou Frida la coja (Frida a coxa – “aleijada”), o que a magoou profundamente, 

mas também despertou uma raiva, que a impulsionou a se superar nos esportes. 

Na infância, ela praticou vários tipos de esportes, a maioria deles considerados 

masculinos (futebol, boxe, luta), tornou-se campeã em natação e também andava 

de bicicleta, como forma de exercício. Sofrer um acidente automobilístico 

posteriormente deu outro sentido à vida de Frida, que durante o período de 

recuperação ganha dos pais diversas telas, pincéis e tintas. Não podendo se 
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mexer, estando toda engessada, passa a se auto-retratar na cama. Um espelho 

pendurado no alto da cama a auxiliava na hora de compor as imagens.  “Pinto-me 

porque estou muitas vezes sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor” 

(Bastos, 2007). Ela escreve em seu diário: "No curso de minha vida me submeti a 

22 cirurgias, o Dr. Juanito Farill, que considero um grande homem de ciência, é 

também um ser heróico, porque passou toda a sua vida salvando os enfermos 

sendo ele também um enfermo, primeira enfermidade, aos seis anos paralisia 

infantil (poliomielite), 1926 - acidente de trânsito... ". A poliomielite a deixou com 

uma perna mais curta, que ocasionalmente lhe produzia dores e ulcerações e 

que, pouco antes de sua morte, teve de ser amputada. São muitos os desenhos e 

quadros onde esta situação é retratada como, por exemplo, “Mis abuelos, mis 

padres y yo” (1936) onde Frida se desenha como uma criança desnuda, estando 

evidente a lesão na perna, que fica parcialmente encoberta por uma árvore. Em 

várias fotografias podemos perceber como sutilmente Frida oculta sua perna 

defeituosa. (Bastos, 2007; Orsini, 2008). 

Estudos prévios sobre a pólio no Brasil não mostraram nenhuma diferença 

entre os pacientes com SPP e SP quanto às terapias realizadas, orientações 

recebidas, práticas terapêuticas e correções cirúrgicas na fase aguda da pólio 

(Quadros, 2005). 

 

5.2 Histórico das Influências da Virulência e Vacin ação 
 Virulência: 

Sabe-se que a virulência do poliovírus do tipo 1 é mais elevada do que a 

dois outros sorotipos (Nathanson e Martin, 1979). No entanto, somente uma a 

cada 200 infecções pelo vírus da poliomielite resulta em um quadro paralítico. O 

comprometimento neurológico da infecção pelo poliovírus é a exceção, ocorrendo 

em 1 a 1,6% dos casos. Em mais de 90% dos casos a infecção é inaparente. 

Provavelmente, a razão para somente uma pequena porcentagem dos casos 

desenvolverem o quadro paralítico seja influenciada pela quantidade de vírus e 

sua neurovirulência, fatores genéticos do hospedeiro e do vírus que influenciam o 

crescimento, além da velocidade da resposta imunológica. (CVE, 2008).  

A análise bivariada entre as formas graves da SPP e a maior exposição ao 

poliovírus de uma cepa possivelmente mais patogênica, apresentou fraca 

associação em estudo brasileiro prévio (Conde, 2007), não sendo possível 
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identificar se um determinado tipo de vírus pudesse estar relacionado com maior 

ou menor virulência ou com o aparecimento das manifestações de SPP. 

 

Vacinação: 

O isolamento dos poliovírus em culturas de tecidos realizadas por Enders  

et  al.  (1949) propiciou a ampliação rápida do conhecimento  dessa doença e dos 

avanços tecnológicos, levando à produção de vacinas que permitiram a 

eliminação da poliomielite em quase todo o globo (Conde, 2007). 

No Brasil, entre 1975 a 1982, as campanhas nacionais de vacinação em 

massa alcançaram um expressivo declínio do número de casos de poliomielite. As 

últimas cepas de poliovírus selvagem foram isoladas no Brasil em 1989 (MS, 

1994) e o certificado de erradicação (regional) foi assinado em 1994 abrangendo 

toda a região das Américas (Hull et al., 1997).  

Entretanto, há um complicador que surgiu após a vacinação em massa, 

conhecida como pólio vacinal. Independentemente da erradicação da poliomielite 

associada ao poliovírus selvagem, continuaremos a ter casos associados ao vírus 

derivado vacinal, à vacina de vírus atenuado (Kew et al., 2005). 

Estudos anteriores realizados no Brasil não encontraram relação entre o 

tipo de pólio aguda (vírus selvagem ou vacinal) e o comportamento da pólio 

aguda e sua evolução para SPP (Quadros, 2005; Conde, 2007) 

 

5.3 Caracterização Inicial do Presente Estudo  
 As atividades físicas e os exercícios físicos estão, atualmente, entre as 

melhores estratégias de intervenção em Saúde Pública, principalmente por 

atuarem diretamente na prevenção de várias doenças crônico-degenerativas 

como hipertensão arterial, diabetes melito, cardiopatias, câncer e osteoporose 

(Florindo, 2000). 

 O objetivo do presente estudo foi descrever o perfil do gasto energético, 

utilizando o questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, mostrando a 

relação entre as atividades físicas habituais e o surgimento dos novos sintomas 

da SPP. A importância reveste-se em tentar correlacionar se a atividade física 

pode ser um fator predisponente para o desenvolvimento de SPP, ou para 

agravamento dos sintomas. 
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 Os pacientes com história de poliomielite foram classificados em Seqüela 

de Pólio (SP) e Síndrome Pós-Poliomielite (SPP). Foram comparados com 

indivíduos voluntários (Grupo Controle - GC) em seus vários aspectos. Nesse 

estudo, a amostra pode não ser representativa da população com SPP, pois foi 

composta por pacientes que procuraram espontaneamente uma instituição 

pública onde há interesse especial em SPP. Dessa forma, poderíamos estar 

avaliando somente pacientes mais gravemente afetados. Entretanto, essa 

distorção pode ter sido compensada pela avaliação de um grupo com seqüela de 

Pólio, mas que não referia novos sintomas; nesse grupo havia pacientes sem 

SPP e com SPP inicial e leve. 

Além disso, o Estado de São Paulo, que possuía grandes hospitais e 

recursos à saúde para a época, funcionou como pólo aglutinador, levando muitos 

pacientes com pólio aguda - que buscavam terapias e tratamento adequados - a 

se mudarem para e estabelecerem na grande São Paulo.  

 

5.4 Pólio Aguda 
 Desde os primeiros relatos de casos esporádicos no Brasil, feitos no início 

de 1911, em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo Dr. Oswaldo Oliveira, houve 

aumento do número de casos, principalmente pelos surtos de poliomielite, no 

Brasil e no estado de São Paulo, até o início das campanhas de vacinação (CVE, 

2006).  

O primeiro surto registrado no Brasil foi em 1917, detectado pelo Dr. 

Francisco de Salles Gomes, em Americana – SP. Após alguns anos outros 

grandes surtos aconteceram neste estado. (CVE, 2006) 

Pode-se perceber o crescimento do número de casos no estado de São 

Paulo por década, e seu decremento após vacinação em massa da população, 

até o último relato de pólio no ano de 1989.  
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Tabela 34: Distribuição do número de casos de poliomielite no estado de São Paulo em anos por 

décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CVE – 2006. 

 

O valor médio do ano em que ocorreu a pólio aguda, na amostra deste 

trabalho, foi 1963 (extremos de 1950 – 1978), sendo concordante com os dados 

da tabela acima.  

Quanto à idade do paciente no momento de contágio da poliomielite, a 

média encontrada neste estudo (19,7 meses) foi semelhante a outros estudos 

internacionais (Ramlow et al., 1992; Ragonese et al., 2005) e nacionais (Quadros, 

2005; Conde, 2007), não havendo diferenças entre os grupos SP e SPP.   

 

5.5 Idade e Sexo do Paciente: correlações 
Não houve diferença estatística nos três grupos em relação à idade e faixa 

etária. 

Idade vs SPP: 

 No presente estudo houve uma correlação direta entre a idade atual do 

paciente e a idade de início da SPP (r = 0,7549, p < 0,0001). Esse dado sugere 

que o paciente com seqüela de pólio procura o serviço apenas no momento em 

que os sintomas de SPP começam a incomodá-lo, e que há diferenças, entre os 

pacientes, no tempo de latência entre a pólio e a SPP. Assim, esses dados 

sugerem que o aparecimento dos novos sintomas na SPP seja “TEMPO – 

DEPENDENTE”, mas que outros fatores externos podem apressar ou postergar o 

início da SPP. Como, por exemplo, o ano da ocorrência da pólio aguda, que 

Décadas 1960 1970 1980 1990 2000 

Ano 0 

Ano 1 

Ano 2 

Ano 3 

Ano 4 

Ano 5 

Ano 6 

Ano 7 

Ano 8 

Ano 9 

1684 

1318 

868 

1058 

1059 

539 

568 

77 

139 

205 

135 

368 

261 

531 

389 

652 

305 

97 

115 

190 

101 

7 

2 

1 

1 

5 

7 

8 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 7515 3043 139 0 0 
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apresentou correlação negativa muito alta com a idade de início da SPP, 

sugerindo que os pacientes com pólio tardia apresentam mais precocemente a 

SPP (r = - 0,7499, p < 0,0001), este dado vem de encontro a outro trabalho 

internacional que mostrou os mesmos resultados (OR 0.33; CI 0.14–0.79) 

(Ragonese et al., 2005). 

 

 Sexo vs SPP: 

Foi visto que os pacientes com SPP do sexo feminino apresentam menores 

valores de estatura e peso do que o sexo masculino. Essa correlação se repete 

para o grupo controle, em relação tanto à estatura como quanto ao peso; 

entretanto, no grupo SP as mulheres têm peso menor que o dos homens, mas 

estatura semelhante. A tabela abaixo mostra os resultados encontrados neste 

trabalho em comparação à população brasileira, onde as mulheres apresentam 

menores valores de estatura e peso do que o sexo masculino. 

  

Tabela 35: Comparação de peso e altura entre grupos, por sexo, com a população brasileira. 

 MULHERES HOMENS 

 Peso (Kg) Altura (m) Peso (Kg) Altura (m) 

SPP 60,7 1,57 76,7 1,69 

SP 57,4 1,59 70,3 1,64 

GC 64,6 1,62 86,4 1,79 

Brasil Urbano 59,6 1,58 69,4 1,69 

Brasil Rural 59,8 1,59 70,6 1,70 

Fonte: IBEGE,  2008. 

 

5.6  Etnia e Escolaridade: correlações. 
 Não houve diferença estatística nos três grupos em relação à etnia e à 

escolaridade. 

 

Etnia: 

Apesar de não ter havido diferença significante entre os três grupos quanto 

à etnia, dentro dos grupos GC e pacientes com SPP, aqueles indivíduos da etnia 

negra apresentam significantemente menos anos de estudos que os da etnia 

branca. Esse fato é visto no Brasil, onde 2,1% dos negros com idade igual ou 
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maior que 25 anos apresentam nível superior, contrastando com 82,8% de 

brancos (IBGE, 2000). 

 

Escolaridade: 

Como um todo, a nossa amostra (GC, SP e SPP) apresentou mais anos de 

estudos que a população brasileira (tabela 36). No ambulatório de doenças 

neuromusculares da UNIFESP recebemos estes pacientes de forma espontânea, 

e muitos desses nos procuram pelo motivo de estarem apresentando sintomas 

que os incomodam, necessitando de alguma ajuda médica. Por este motivo, não 

podemos caracterizar esta amostra como sendo representativa da população. 

Entretanto, a população com SPP destaca-se por ter uma tendência a 

apresentar mais anos de estudo que os outros grupos (SP e GC), e também em 

relação à população brasileira. Este perfil ainda não foi muito bem detalhado em 

outros estudos com grande número de pacientes, mas Conde, 2007, que estudou 

132 pacientes com SPP, também observou uma alta escolaridade desses 

pacientes. Conde sugere que os pacientes com história de poliomielite são 

freqüentemente exigidos a buscar perfeição em todos os aspectos de suas vidas, 

tanto no âmbito pessoal, profissional como no social. Esse comportamento 

também se encontra descrito em outros estudos internacionais (Bruno e Frick, 

1987; Lonnberg, 1993, Ragonese, 2005). Conde sugere que esses pacientes, por 

apresentarem maior escolaridade, possuem maior acesso à informação, e 

conseqüentemente procurariam os serviços especializados para diagnóstico e 

tratamento de uma doença ainda pouco conhecida no país. 

 
Tabela 36: Distribuição da percentagem dos anos de estudo por grupo vs população brasileira,  

dos 30 aos 59 anos. 

ANOS DE ESTUDO EM % 

 GC SP SPP Total BRASIL 

De 0 a 7 0 10,6 1,9 3,5 61 

De 8 a 10 13,9 32,2 17,3 19,8 13 

De 11 a 14 52,8 28,6 32,7 37,9 18 

De 15 ou mais 33,3 28,6 48,1 38,8 7 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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A idade de início da SPP apresentou baixa correlação de forma positiva 

com a escolaridade, (Spearman, r = 0,2844, p = 0,041), ou seja, quanto mais anos 

de estudo, maior a idade de início da SPP sugerindo que o nível de conhecimento 

possa ser um fator protetor, pois a busca de informações e de pessoal médico 

possa ajudar no retardo do aparecimento da síndrome. 

 

5.7 Características Antropométricas e Ponderais  
Estatura: 

Pacientes com história de poliomielite (SP = 161,2 cm e SPP = 163,4 cm) 

apresentaram menor estatura do que o grupo controle (GC = 170,5 cm) (p = 

0,0007). O grupo de pacientes com SPP apresentou uma tendência de ter uma 

maior estatura que o grupo de pacientes com SP, embora não tenha sido 

verificada uma diferença significativa entre os dois grupos de pacientes. A menor 

estatura pode estar relacionada com deformidades na coluna (escoliose) e com 

menor comprimento dos membros inferiores. Não há dados da literatura sobre 

esse parâmetro. 

 

Peso: 

O peso apresentou a mesma característica da estatura (GC = 74,6 Kg; SP 

= 62,7 Kg e SPP = 68,7 Kg). Os pacientes com história de pólio, além de 

apresentarem as diferenças no comprimento dos membros, apresentam atrofia 

muscular, que poderia afetar diretamente o peso. 

 

Índice de Massa Corpórea (IMC): 

Já o IMC não apresenta diferenças significantes entre os grupos. Há 

igualdade entre o grupo SPP e GC (25,5 Kg/m²), e o grupo SP com 23,8 Kg/m². 

Entretanto, os pacientes com história de poliomielite, ao longo do tempo, foram 

adquirindo características funcionais diferenciadas, na tentativa de suprir as 

perdas de massa muscular, desequilíbrio quanto à estatura, peso e deformidades. 

Membros mais funcionais tornaram-se membros “âncora”, ganhando força e 

trofismo. Estes são fatores que contribuem para uma normalização do IMC do 

grupo como um todo. 

O grupo SPP apresenta uma maior freqüência de sobrepeso (42,3%) em 

relação ao grupo SP (17,8%) (p=0,0165; Qui-quadrado). É referido 
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freqüentemente pelos pacientes que o aumento de peso havia ocorrido na última 

década de vida.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE - 2002-2003, 

47,1% da população brasileira com idade entre 30 a 64 anos possuem sobrepeso, 

valor superior ao encontrado neste estudo. E que pese o fato de que nossa 

amostra não é populacional, é importante enfatizar que o grupo com maior índice 

de sobrepeso foi o de pacientes com SPP.  

 

5.8 Comprometimento Motor nos Pacientes com Poliomi elite 
 Os pacientes com história de poliomielite, na sua fase aguda, apresentam 

significantemente maiores comprometimentos motores (no de membros afetados) 

do que na fase atual da doença, mostrando a intensidade e gravidade no 

momento do contato com o vírus da pólio. Porém, ao classificar os membros 

afetados na fase aguda como comprometimento isolado dos MMII ou MMII + 

MMSS, observou-se que há uma significante migração do comprometimento 

isolado dos MMII para uma distribuição associada de MMII + MMSS na fase atual, 

tanto para o grupo SP como para o grupo SPP. Estes dados concordam com 

outros estudos nacionais (Quadros, 2005; Conde, 2007). Conde mostra que o fato 

de apresentar seqüela crônica em dois membros é um fator associado à 

gravidade para a SPP (OR=3,6;IC95%:1,5-8,7). É importante ressaltar que 

também houve aparecimento de novo comprometimento motor no grupo SP, mas 

que eles ainda não preenchem critérios para a SPP (a nova fraqueza deve se 

manter por no mínimo 1 ano – CVE, 2008); entretanto podemos hipotetizar que, 

se acompanhados por tempo suficiente e se não sofrerem intervenções – 

orientações adequadas, esses pacientes poderão apresentar SPP. 

 Não houve nenhuma correlação entre o comprometimento motor e as 

outras variáveis desse estudo. 
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5.9 Fadiga 

A avaliação por grupo pela escala de severidade de fadiga mostrou 

diferença significativa entre os grupos (Teste de Kruskall-Wallis; p < 0,0001). O 

grupo SPP apresentou maior freqüência de fadiga (92,3%) que os outros grupos; 

essa alta freqüência em nosso estudo pode estar relacionada à exclusão de 

pacientes cadeirantes. 

Esta freqüência foi mais elevada que a referida pela revisão de Trojan e 

Cashman, 2005 (59-85 %) e pelo estudo brasileiro de Quadros, 2005, (76%), 

porém foi semelhante à referida por Bruno et al.,1995 (91%) na (país) e por outro 

estudo brasileiro de Conde, 2007 (87,1%). Conde destaca que a fadiga, nos 

pacientes com SPP, não está relacionada ao período do dia (matutino ou 

vespertino), mas sim ao tipo de atividade realizada. 

Em contraste, não foi observado, nos grupos SP e SPP, nenhuma relação 

entre a fadiga e os demais critérios avaliados neste estudo (dados demográficos, 

antropométricos, história da pólio aguda, qualidade de vida e gasto energético). 

Isso poderia ser explicado por duas hipóteses: a fadiga é um sintoma 

independente que merece manejo específico, ou a fadiga não é um bom 

marcador da SPP. Esse dado é inesperado, mas estudo prévio em pacientes com 

doença do neurônio motor (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA) (Ramirez et al., 

2008) também não encontrou correlações, com exceção de correlação inversa 

entre fadiga e idade, mostrando resistência à fadiga na população idosa com ELA, 

fato também referido em indivíduos idosos saudáveis (Krupp e La Rocca, 1997; 

Chan et al., 2000).  

 

5.10 Qualidade de Vida (QV) 
O grupo de pacientes com SPP apresenta um índice de qualidade de vida 

significantemente pior, nos domínios Físico, Psicológico e Meio Ambiente, quando 

comparado com os outros grupos (SP e GC). Não houve diferença quanto ao 

domínio relacionamento social. A distribuição dos escores nos pacientes com 

SPP apresentou similaridade com outro trabalho nacional de SPP (Quadros, 

2005). 

Algumas correlações foram encontradas da qualidade de vida dos 

pacientes com SPP com outras variáveis, que ajuda a entender melhor a 

condição atual desses pacientes. 
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QV vs Sexo: 

Com relação ao sexo foi observado que as mulheres (com SPP) 

apresentam maior qualidade de vida – domínio físico em relação aos homens. 

Este domínio é composto por sete questões, com ênfase nas seguintes facetas: 

dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da 

vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos e capacidade de 

trabalho.  

Algumas características das facetas do domínio físico da QV (capacidade 

de trabalho, mobilidade, atividade da vida cotidiana, energia e fadiga) foram 

avaliadas pelo Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke (QAFHB) e 

pelo Escala de Severidade de Fadiga (FSS), porém não tiveram correlações com 

a variável “sexo”. Quanto às outras facetas como sono e repouso, dor e 

desconforto, e dependência de medicação ou de tratamento, não foram 

analisadas neste trabalho. Entretanto, Conde, 2007, mostrou que o sexo feminino 

não está relacionado com maior freqüência de queixas como dor e distúrbio do 

sono. Talvez a maior QV em mulheres no domínio físico possa estar relacionada 

com menor dependência de tratamento médico / medicamentoso; esse fato está 

em aparente contradição com a maior percentagem de mulheres em serviços 

ambulatoriais, entretanto, poderia ser explicado por maior aderência ao 

tratamento não ser vista por essas mulheres como dependência (Gomes, 2007). 

Apesar das mulheres apresentarem menor estatura, peso e IMC que os 

homens com SPP, essas diferenças antropométricas não podem ser usadas para 

explicar as diferenças na QV, pois não apresentaram correlação com a variável 

QV.  

Da mesma forma, como será mostrado adiante, mulheres apresentam 

menor gasto energético (GE) que os homens no AFO-AV2 (atividade física 

ocupacional dos 21 aos 30 anos). Apesar desse dado sugerir que mulheres 

apresentam um histórico de economia de energia em suas atividades 

profissionais, em relação aos homens, essa diferença não pode ser usada para 

explicar as diferenças na QV, pois não apresenta correlação com a variável QV.  
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QV vs Escolaridade e Anos de Estudo: 

Pacientes com SPP apresentam correlação positiva moderada da 

Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente tanto com o nível educacional como 

com anos de estudo, ou seja, quanto mais nível educacional/anos de estudo, 

maior sua Qualidade de Vida – domínio Meio Ambiente. Um nível educacional 

elevado (grupo SPP) resulta num melhor acesso à saúde, transporte e recreação 

hoje (facetas do domínio Meio Ambiente). Assim, o estudo incentivaria a busca de 

uma melhor qualidade de vida através da cultura, arte, contato com a natureza. 

QV vs Início dos Novos Sintomas (SPP): 

Pacientes que apresentam tardiamente o início dos sintomas da SPP têm 

maior Qualidade de Vida, nos domínios Físico e Relacionamento Social, ou seja, 

quanto maior for o tempo de “platô de estabilidade” clínica melhor QV física e 

social hoje. A análise do histórico das atividades físicas habituais, apresentada a 

seguir, explicita outros fatores que ajudam a entender melhor essa correlação.  

 

5.11 Histórico das Atividades Físicas Habituais 
(10-20 anos – AV1) (20-30 anos – AV2) (Últimos 12 m eses – AV3) 

Os três grupos avaliados (GC, SP e SPP) apresentam aumento gradativo 

significante do GE nos escores das Atividades Físicas Ocupacionais (AFO) e 

Escores Totais (ET), ao longo dos 3 períodos analisados. Há uma diminuição 

gradual e significativa ao longo dos anos nos escores dos Exercícios Físicos no 

Lazer (EFL) e nas Atividades Físicas no Lazer e Locomoção (ALL). Porém essa 

diminuição nos grupos GC e SP é mais marcante entre o 1o e o 2o períodos 

avaliados, inexistindo entre o 2o e o 3o períodos; por outro lado, no grupo SPP, 

essa diminuição ocorre nos dois intervalos. (ver tabela 33).  

A queda do GE em EFL e ALL, por si só, ao longo do tempo, sugere que 

tanto indivíduos normais como pacientes alcançam um estado de “sedentarismo” 

em sua vida, quando analisados esses escores relacionados ao lazer, o que é 

bem ilustrado pela ausência de diferença entre os grupos no período de 21 a 30 

anos.  

Entretanto, no momento clínico atual (últimos 12 meses), a piora clínica 

apresentada pelos pacientes com SPP justifica o fato de não poderem realizam as 

atividades de lazer, talvez não pela falta de oportunidade, falta de vontade ou 

outro fator ligado ao lazer. Tanto o grupo SP e SPP possuem história de seqüelas 
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e deficiências físicas, mas apenas o grupo SPP apresenta uma queda significante 

em todas suas Atividades Físicas Habituais (AFO, EFL, ALL, ET) nos últimos 12 

meses.  

Por outro lado, um valor significantemente maior do GE nas Atividades 

Físicas Ocupacionais (AFO), do grupo SPP versus os outros dois grupos (ver 

gráfico 12), no período dos 21 aos 30 anos, foi o único fator encontrado  que 

corrobora a hipótese do “overuse”. Sabendo que um alto GE, em qualquer área 

da Atividade Física habitual, poderia levar a uma maior sobrecarga da unidade 

motora, é possível que o alto esforço profissional no passado dos pacientes com 

poliomielite ocasione um novo quadro clínico compatível com a SPP.  

 

Atividades Físicas Ocupacionais (AFO): correlações no grupo SPP 

 

Os fatores que se correlacionaram com as Atividades Físicas Ocupacionais 

(AFO), nos pacientes com SPP, são discutidos a seguir: 

 

* Anos de estudos e Grau de escolaridade apresentaram correlação 

inversa e moderada com o AFO-AV2 no grupo SPP, ou seja, aqueles que 

apresentam baixo nível educacional hoje, são aqueles que mais se esforçaram 

em suas atividades profissionais no passado. Portanto, a educação (alto índice 

educacional), ao permitir menor gasto, poderia funcionar como um fator protetor 

para a SPP. Esta correlação moderada inversa também ocorreu neste mesmo 

período (AFO-AV2) e nos últimos 12 meses (AFO-AV3) para o grupo SP, 

sugerindo que todos os pacientes com história de poliomielite apresentam um 

índice de gasto energético aumentado para o trabalho dos 21 aos 30 anos; porém 

os pacientes com SPP tiveram um valor desproporcionalmente alto no AFO-AV2, 

o que talvez tenha desencadeado a SPP e impedido a manutenção deste nível 

elevado de AFO nos últimos 12 meses.  

 

* O ano da ocorrência da poliomielite apresentou correlação inversa e baixa 

com AFO-AV2 no grupo SPP, ou seja, aqueles que tiveram a poliomielite mais 

tardiamente, foram aqueles que menos tiveram gasto energético em suas 

atividades profissionais entre os 21 e 30 anos. Portanto, a época de contágio da 
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pólio afetou diretamente no desempenho profissional dos pacientes de forma 

negativa, reforçando a questão sobre a gravidade dos pacientes com poliomielite 

tardia, onde não foi necessária sobrecarga (“overuse”) para o desencadeamento 

da SPP – ou a SPP se desenvolveu mesmo com um menor gasto energético em 

AFO-AV2. 

 

* A idade de início da SPP apresentou correlação inversa e baixa com 

AFO-AV2, assim, aqueles que tiveram a SPP mais tardiamente, foram aqueles 

que menos se esforçaram em suas atividades profissionais entre os 21 e 30 anos. 

Portanto, o menor índice de GE no trabalho neste período está diretamente 

relacionado com início mais tardio das manifestações da SPP. 

 

* O ano de início da SPP apresentou correlação inversa e moderada com 

AFO-AV3, assim, aqueles que tiveram SPP mais cedo se esforçam mais em suas 

atividades profissionais atuais. Possivelmente esses pacientes apresentam um 

tempo maior de tratamento e reabilitação entre o início da SPP até o dia da 

avaliação, quando foi respondido o questionário sobre a atividade física 

ocupacional (profissional) dos últimos 12 meses (AFO-AV3). Dessa forma, isso 

pode ter impactado na maior capacidade profissional atual.  

 

* Para corroborar com esses dados, a única correlação encontrada neste 

trabalho referente à fadiga foi em relação à correlação inversa moderada entre 

AFO-AV2 do GC e Fadiga do Grupo Controle. No grupo GC, aqueles indivíduos 

que apresentaram maior gasto energético, no período dos 21 aos 30 anos, em 

suas atividades profissionais são aqueles que possuem hoje menor índice de 

fadiga. Ou seja, esforço no trabalho pode estar relacionado com condicionamento 

corporal para evitar a fadiga, mas somente no grupo controle de indivíduos 

saudáveis. Assim, isso talvez seja verdadeiro para aqueles que não têm doenças 

que comprometam a função motora. Verifica-se que o índice de fadiga atual no 

grupo SPP é estatisticamente maior que nos outros grupos e como característica 

importante demonstra-se que nesse grupo a AFO-AV2 foi estatisticamente maior 

quando comparada com os outros grupos. Historicamente, os pacientes de pólio 

envolveram-se em muitas atividades, especialmente no período de maior melhora 
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funcional, o que coincidiu com a segunda década de vida. Aqueles pacientes que 

tiveram uma maior atividade nessa época são aqueles, hoje, mais afetados por 

uma nova fraqueza muscular (SPP) e com mais fadiga.  

 

Exercícios Físicos no Lazer (EFL): correlações no grupo SPP 

 
Os fatores que se correlacionaram com Exercícios Físicos no Lazer (EFL), 

nos pacientes com SPP, são discutidos a seguir. 

 

A composição corpórea, em especial o peso atual, para o grupo SPP 

apresenta baixa correlação positiva com o EFL-AV1, sugerindo que pacientes 

com SPP, com maior peso hoje, apresentaram condições físicas para a maior 

prática de lazer na sua infância; é possível que o esforço físico excessivo, mesmo 

em época tão precoce, predisponha ao desenvolvimento posterior de SPP com 

sobrepeso. Por outro lado, os pacientes com SP que apresentam maior peso e 

IMC hoje, tiveram menor gasto energético no EFL-AV2, como correlação 

moderada.  

Corroborando as correlações descritas, o grupo SPP apresenta a maior 

taxa de sobrepeso, e o grupo SP às menores médias de peso corporal entre os 

três grupos. Além disso, os pacientes com SPP, no período dos 21 aos 30 anos, 

apresentaram tendência a alto nível de gasto energético (GE), ao comparar com 

os outros grupos SP e GC, nas suas quatro diferentes facetas físicas. Esse 

período geralmente corresponde a um momento especial na vida do ser humano, 

da conquista profissional, estabilidade e independência financeira, constituição 

familiar, e o ápice do potencial físico (metabólico, fisiológico, estrutural).  

Por apresentarem uma tendência de maior estatura, os pacientes com SPP 

apresentaram condições físicas mais apropriadas para a realização de atividades 

profissionais e físicas no passado que os pacientes com SP. A diminuição da 

atividade física desses indivíduos, especialmente, nos últimos 12 meses de vida, 

poderia explicar o maior ganho ponderal nesse grupo de pacientes, quando 

comparado com SP e Controle. 

Foi observado que há uma relação importante entre a evolução gradativa 

do peso corporal, e uma diminuição gradativa das atividades físicas habituais, em 
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todos os grupos avaliados, mas principalmente para o grupo SPP, apresentando 

como fatores principais a condição clínica atual e o sedentarismo.  

Aproximadamente 60% dos pacientes com SPP estão acima do peso, 

ocasionando uma sobrecarga muscular e articular. Não há informação de quando 

ocorreu o ganho de peso, se antes ou após o início dos novos sintomas. 

Independente disto, a evolução gradativa da perda de atividades físicas coincide 

com os três grupos avaliados, sendo que há extremas perdas em todos os 

escores do Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, para os 

pacientes com SPP devido a sua nova condição física atual. (ver gráfico 13) 

 

Atividade Física no Lazer e Locomoção (ALL): correlações no grupo SPP 

 

As correlações na variável ALL, nos pacientes com SPP, mostraram que 

existem relações inversas quanto ao IMC quando comparado com as ALL nos 10 

aos 20 anos de idade (baixa correlação), sugerindo que ao praticar atividades de 

lazer na adolescência influencia diretamente em seu estado físico atual. Sabe-se 

que exercícios físicos na infância ajudam no crescimento ósseo (Silva, 2004), e a 

ausência desta prática pode ajudar a entender o não desenvolvimento esperado 

da estatura e da alta taxa de sobrepeso no grupo SPP, justificando então o 

aumento de seu IMC atual. 

Foi observado que pacientes com SPP que tiveram tardiamente a 

poliomielite apresentaram menor índice na prática das ALL no período dos 21 aos 

30 anos de idade. Dado que vem corroborar com a gravidade maior daqueles que 

apresentaram tardiamente a poliomielite, dado já comentado anteriormente. 

Houve uma correlação (moderada) inversa entre ALL-AV3 (referente aos 

últimos 12 meses) e o ano de início da SPP, mostrando que a prática da atividade 

física no lazer e locomoção atual tem influências de quando se iniciou a SPP. Foi 

visto que a média de idade para o aparecimento dos novos sintomas (SPP) foi de 

37,7 anos de idade, e a média de idade no dia da avaliação foi de 43,8 anos de 

idade. Há, portanto, uma diferença de aproximadamente 6 anos entre estas duas 

idades. O início tardio da SPP diminui esta diferença, chegando próximo ao 

período do ALL-AV3 (últimos 12 meses). Portanto, poucos anos após o início dos 



DISCUSSÃO 

71 
 
novos sintomas já há diminuição em suas atividades físicas no lazer e na 

locomoção. 

Houve várias outras correlações das ALL com outros escores como: EFL-

AV1, EFL-AV2, AFO-AV3 e os próprios escores subseqüentes, por exemplo, ALL-

AV1 x ALL-AV2 e ALL-AV2 x ALL-AV3, todas de forma positiva de classificação 

moderada, mostrando um aumento de suas atividades físicas ao longo do tempo 

ou relação direta com outros escores de mesmo período. 

Escore Total (ET): correlações no grupo SPP 

 
As correlações que envolveram o Escore Total (ET), nos pacientes com 

SPP, mostraram primeiramente que existe uma relação inversa, de forma 

moderada, entre o ET-AV3 (últimos 12 meses) e a idade no início da SPP. Este 

dado vem mostrando também, assim como o tópico anterior (ALL), que existem 

perdas nas atividades físicas habituais (AFH) de forma geral alguns anos após o 

início da SPP. 

Houve várias outras correlações dos ET’s com outros escores, todas de 

forma positiva, mostrando um aumento de suas atividades físicas ao longo do 

tempo ou relação direta com outros escores de mesmo período, ilustrado no 

esquema abaixo: 

 
ET-AV1  x EFL-AV2 e ALL-AV2 (moderada) 

EFL-AV1 e ALL-AV1 (muito alta) 
 

ET-AV2  x ALL-AV1,ET-AV1, ALL-AV3, AFO-AV3, EFL-AV3 e ET-AV3 (moderada) 
  EFL-AV2 e ALL-AV2 (alta) 
  AFO-AV2 (muito alta)  

 
ET-AV3  x ALL-AV3 (alta) 
   AFO-AV3 e EFL-AV3 (muito alta) 
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6 CONCLUSÕES 
 

O estudo do perfil do gasto energético em indivíduos com história de poliomielite 

paralítica prévia, permitiu concluir que: 

1) A Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) é uma entidade nosológica com 

características próprias, tendo o uso excessivo das unidades motoras 

durante a vida como um dos principais fatores causais;  

2) A SPP está ligada diretamente com o histórico do gasto energético durante a 

vida;  

3) Pacientes com SPP apresentaram um maior gasto energético, sobretudo na 

atividade física ocupacional, dos 20 aos 30 anos de idade, sugerindo-se ser 

esta década crítica para o desenvolvimento desta enfermidade; 

4) No momento atual, os pacientes com SPP possuem um estado clínico 

diferenciado em relação aos grupos Seqüela de Pólio (SP) e Controle (GC), 

apresentando uma maior freqüência de fadiga, menores escores nas 

Atividades Físicas Habituais e, conseqüentemente, uma pior qualidade de 

vida; 

5) O sobrepeso pode ser um fator agravante para o desenvolvimento ou 

intensificação destas limitações;  

6) Não foi possível identificar se foi o IMC elevado que diminuiu a capacidade 

física para as AFH, ou se o estado clínico atual que promoveu um aumento 

do IMC; 

7) Quanto mais tardia a pólio aguda, pior a recuperação funcional, menor 

potencialidade de engajamento em atividades físicas mais intensas, maior 

risco de desenvolvimento de SPP; 

8) O desenvolvimento mais freqüente de SPP em pacientes com pólio aguda 

mais tardia indica que a unidade motora sobrevivente apresenta processo de 

reinervação (plasticidade) mais instável, sendo mais sensível aos processos 

que levam ou ao envelhecimento celular ou a processo degenerativo; 
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7 ANEXOS 

Anexo 1:  QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL  DE BAECKE 

 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL de BAECKE 
Am J Clin Nutr;36:936-942,1982 Nov. 

Nome:___________________________________________________Data:___/____/____ 
 
 
1) Qual tem sido sua principal ocupação? 
 
 
2) No trabalho eu sento: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre 
 
3) No trabalho eu fico em pé: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre 
 
4) No trabalho eu ando: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre 
 
5) No trabalho eu carrego carga pesada: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre 
 
6) Após o trabalho eu estou cansado: 
muito freqüentemente / freqüentemente / algumas vezes /raramente / nunca 
 
7) No trabalho eu suo: 
muito freqüentemente / freqüentemente / algumas vezes /raramente / nunca 
 
8) Em comparação com outros da minha idade eu penso que meu trabalho é fisicamente: 
muito mais pesado/ mais pesado/ tão pesado quanto/ mais leve/ muito mais leve 
 
9) Você pratica ou praticou esporte ou exercício físico nos últimos 12 meses: 
Sim             Não 
Qual esporte físico você pratica ou praticou mais freqüentemente? 
  

 
- quantas horas por semana? 
 
- quantos meses por ano? 

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo – EPM 
SPDM – Hospital São Paulo 

Por favor, circule a resposta apropriada para cada questão, de acordo com suas atividades nos 
últimos 12 meses: 
 

 

 

<1    1-3    4-6    7-9    >9 

<1    1-2    2-3    3-4    >4 

5      4      3      2      1 

5      4      3      2      1 

5      4      3      2      1 

1      2      3      4      5 

1      2      3      4      5 

1      2      3      4      5 

5      4      3      2      1 

1              3              5 

1      2      3      4      5 

1              3              5 

1      2      3      4      5 
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Se você faz ou fez um segundo esporte ou exercício físico, qual o tipo? 

 

- quantas horas por semana? 
 

- quantos meses por ano? 

 

10) Em comparação com outros da minha idade eu penso que minha atividade 
física durante as horas de lazer é: 
muito maior / maior / a mesma / menor / muito menor 
 
11) Durante as horas de lazer eu suo: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente 
 
12) Durante as horas de lazer eu pratico esporte ou exercício físico: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente 
 
13) Durante as horas de lazer eu vejo televisão: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente 
 
14) Durante as horas de lazer eu ando: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente 
 
15) Durante as horas de lazer eu ando de bicicleta: 
nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente 
 
16) Durante quantos minutos por dia você anda a pé ou de bicicleta indo e voltando 
do trabalho, escola ou compras? 
<5 / 5-15 / 16-30 / 31-45 / >45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<1    1-2    2-3    3-4    >4 

<1    1-3    4-6    7-9    >9 1      2      3      4      5 

1              3              5 

1      2      3      4      5 

 Total em minutos 

1      2      3      4      5 

1      2      3      4      5 

1      2      3      4      5 

1      2      3      4      5 

1      2      3      4      5 

5      4      3      2      1 

1      2      3      4      5 
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Anexo 2: QUESTIONÁRIO DE FADIGA 
 
 
 
 
 
 
 

FFAATTII GGUUEE  SSEEVVEERRII TTYY  SSCCAALL EE  
((FFSSSS)) 

Arch Neurol. 1989; (46): 1121 – 1123 
 
NOME: _______________________________________________________________ 
DATA   _____/_____/______ 

 
Instruções: 
“Farei agora 9 afirmações. Você deverá dar uma nota de 1 a 7, onde 1 significa  que você 
discorda completamente e, 7 indica que você concorda plenamente com a afirmação. Lembre-se 
que estas afirmações referem-se as suas 2 últimas semanas”. 
 
 
AFIRMAÇÕES 

 1. Minha motivação é menor quando eu estou fatigado. 

 2. Exercícios me deixam fatigado. 

 3. Eu fico facilmente fatigado. 

 4. A fadiga interfere em meu desempenho. 

 5. A fadiga causa problemas freqüentes para mim. 

 6. Minha fadiga impede um desempenho físico constante. 

 7. A fadiga interfere na execução de certas obrigações e responsabilidades. 

 8. A fadiga é um dos três sintomas mais incapacitantes que tenho. 

 9. A fadiga interfere em meu trabalho, família ou vida social. 

 
 

Escore: _________________ 
 
 
 
 
 

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo – EPM 
SPDM – Hospital São Paulo 
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Anexo 3: QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA – WHOQOL : 
 
 
 
 
 
 

WHOQOL-Bref 
Psychol Med;28:551-8; 1998 

 
NOME: _______________________________________________________________ 
DATA   _____/_____/______ 
 

 
 

 
 

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo – EPM 
SPDM – Hospital São Paulo 
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Anexo 4: AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO / FISIO 

 
 
 

FIXA DE AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO 
 
Nº ID: _______       G1           G2           G3       

RGHSP: _________________________ 

RG:_____________________________   CPF:______________________________ 

Nome: ______________________________________________________________________ 

DN: ____/____/_______  Idade: ____________  Sexo:       Masc.  Fem. 

Profissão: _________________________________________         

Peso (Kg): _________ Altura (metros): ________           

 

 

 

Grau de Escolaridade:         Analf.        Básico            Fundamental          Ensino Médio/Técnico      

              Ensino Superior      Superior Incompleto         Pós-Graduado 

História da Pólio:_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Seqüela Aguda da PÓLIO:       Quadri       Di + 1M      Hemi      Di      Mono 

Seqüela da SPP      Quadri       Di + 1M      Hemi      Di      Mono 

Medicamentos em Uso: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Patologias Associadas: _______________________________________________________________ 
 
FM:  
 
 
 
 
 

Tônus:_____________________________________________________________________ 
Trofismo: __________________________________________________________________ 
Obs: _______________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
          Ft. Roberto Dias B. Pereira 
  CREFITO 3/43135-F 

 

 

 PROXIMAL DISTAL 
MSD   
MSE   
MID   
MIE   

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo – EPM 
SPDM – Hospital São Paulo 

    ETNIA 
    Branca 
    Negra 
    Parda 
    Amarela 
    Indígena 

Data : ____/____/_____ 
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Anexo 5: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO EM INDIVÍDUOS COM 
SÍNDROME PÓS-POLIO (SPP): UTILIZAÇÃO DO QUESTIONÁRI O DE 

ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL DE BAECKE 
 

 A Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) é uma doença que afeta tardiamente os indivíduos 
que anteriormente tiveram contato com o vírus da Pólio, apresentando ou não seqüelas nos 
membros na sua idade atual. 
 Este trabalho tem como objetivo identificar o perfil do gasto energético nos pacientes com 
Síndrome Pós-Polio, ao longo da vida. Para isso será utilizado um questionário específico para 
identificar aproximadamente o quanto de energia você gastou nos períodos dos 10 aos 20 anos, 
21 aos 30 e referente aos últimos 12 meses. Também, referente aos últimos 12 meses, queremos 
avaliar sua qualidade de vida e sua fadiga, ambas avaliadas através de questionários. 
 Nesta pesquisa teremos a participação de três grupos distintos: um grupo formado com 
pacientes que apresentam apenas a Poliomielite, outro com pacientes com SPP e finalmente outro 
com indivíduos que não apresentam nenhuma doença (chamado, Grupo Controle). A qualquer 
momento você poderá ter acesso aos dados obtidos, e também receber ao final desta pesquisa 
informações referente ao seu perfil do gasto energético. 
 Não há despesas pessoais para você como participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo as avaliações e consultas. Também não haverá compensações financeiras relacionadas 
à sua participação.  
 Acredito ter sido suficiente informado pelo pesquisador Ft. Roberto Dias, pelo Dr Acary 
Souza Bulle Oliveira e/ou pela equipe do ambulatório de Síndrome Pós-Polio da UNIFESP/EPM. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de 
qualquer beneficio que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 
 
.......................................................................................................      Data: ____/____/_____ 
Nome completo, por extenso 

 
....................................................................................................... 
Assinatura do participante 

 
....................................................................................................... 
Assinatura da testemunha 

 
.......................................................................................................      Data: ____/____/_____ 
Assinatura do pesquisador 
Ft. Roberto Dias B. Pereira CREFITO 3/43135-F 
Obs: qualquer dúvida entrar em contato com Ft. Roberto Dias (11) 5571-3324 
 
 
 

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo – EPM 
SPDM – Hospital São Paulo 
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Anexo 6: Aprovação do Comitê de Ética 
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ABSTRACT 

 

The Post-Polio Syndrome (PPS) is a late effect of polio, being classified as 

motor neuropathy, because of the clinical and histological features are closely 

related to dysfunction of lower motor neurons. New symptoms or worsening of 

residual symptoms, especially the new weakness, muscle fatigue, new atrophy, 

muscle pain, joint pain and intolerance to cold, develop 30 to 50 years after acute 

poliomyelitis.  

The causes of these new symptoms remain unknown, however, seem to be 

related to a dysfunction of the motor unit by axonal damage and peripheral 

neuromuscular junction. Among the various causes, the most accepted is the 

"overuse" (overload or supertraining).  

There is no consensus on the implementation of physical activity or 

inactivity on the appearance of new symptoms.  

Therefore, this work will contribute to the knowledge of the profile of energy 

expenditure in individuals with a history of prior paralytic polio, presenting or not 

symptoms of PPS, and assessed the history of their Habitual Physical Activity 

(HPA) for the Baecke questionnaire. 

Of the 410 patients enrolled in the Sector of Investigation of Neuromuscular 

Diseases, UNIFESP / EPM, 28 patients with poliomyelitis sequelae (PS), 52 with 

PPS and other 36 individuals as part of the control group (CG), totaling 116 

individuals assessed, were selected for this study. 

Patients with PPS in their history had tended to increase their HPA between 

10 to 20 years of age (AV1), compared to the sequelae of polio and the control 

group. Already in the period of 21 to 30 years (AV2) there was a significant 

increase in their Occupational Physical Activity (OPA) in relation to the PS group 

(PS=2500 and PPS=3000, Kruskal-Wallis test, p <0.035), and the OPA-AV2 

showed correlation with age of onset of PPS (Pearson, r = - 0.2796, p <0.0447). 

Increased presence of fatigue (PPS=92.3%, PS=42.9% and CG=7% - Kruskal-

Wallis test, p <0.0001), lower quality of life (physical and psychological domains, 

Anova Test , p <0.0001; Environment domain, Kruskal-Wallis test, p = 0.0312) and 

lowest total score (TS) of HPA (TS: PPS=9625; PS=11130 and CG= 11000, test of 

Kruskal-Wallis , p <0.0001) of the PPS group for the other, shows their current 
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state of the disease. It was noted that the presence or absence of fatigue did not 

influence the appearance of the PPS. There was increase in Body Mass Índex 

(BMI) in the population with PPS and PS in the categories of appropriate and 

overweight (p=0.0165, chi-square test), which is an aggravating factor for them.  

This work concluded that patients with PPS have a nosological entity with 

its own characteristics, such as: history of higher energy expenditure during the 

life, especially in occupational physical activity, from 21 to 30 years of age, 

suggesting that the critical decade for the development of this disease; presence 

of the differential current clinical status in relation to polio sequelae (PS) and 

Control (CG) groups, with a higher frequency of fatigue, lower scores on HPA and, 

consequently, a poorer quality of life; increased tendency to overweight, which can 

be an aggravating factor for the development or intensification of these limitations, 

but it is not possible to identify whether it was the high BMI that decreased 

physical capacity for HPA, or if was the current clinical state that promoted an 

increase in BMI; the later the acute polio, worse functional recovery, lower 

potential for engagement in physical activities more intensive, higher risk of 

developing PPS. The development of SPP more frequent in patients with acute 

polio later indicates that the surviving motor unit reinnervation process presents 

(plasticity) more unstable, more vulnerable to processes that lead to aging or 

cellular or a degenerative process.  


