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RESUMO

Objetivos: Analisar o comportamento da frequência respiratória e saturação periférica
de oxigênio em quadriplégicos espásticos durante a realização de fisioterapia motora.
Métodos: Estudo Transversal com a participação de crianças quadriplégicas espásticas, de
ambos os sexos, as quais comparecem e são atendidas no setor de neurologia infantil, na
Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Católica de Brasília. Todos os participantes
foram submetidos a uma avaliação da funcionalidade do sistema respiratório antes de começar
o atendimento, seguido de coleta da freqüência respiratória e saturação periférica de oxigênio
antes, durante e após o tratamento com fisioterapia motora. Resultados: Fizeram parte deste
estudo 15 crianças com quadriplegia espástica com média de idade de 4,83 ± 3,48 anos. Os
resultados indicam que a diferença significativa entre as variáveis f e SpO2 devem- se ao
acaso, X²(2)=3,10 (p>0,05). Portanto, infere-se que a diferença seja ocasionada ao acaso e não
em função do tratamento motor ocorrido em paralelo. Conclusão: Faz-se necessário novos
estudos com maiores amostras a cerca das sequelas incapacitantes decorrentes da lesão
cerebral e sua influência no sistema respiratório, f e SpO2, sendo de grande importância uma
intervenção terapêutica globalizada voltada para a otimização das funções respiratórias e
motoras desses pacientes, visando assim, promover medidas preventivas para melhorar a
qualidade de vida e diminuir a morbidade dessas crianças.

Palavras- chave: Paralisia Cerebral, quadriplegia espástica, distúrbios do sistema
respiratório, f, SpO2.

ABSTRACT

Objectives: Analyze the behavior of the respiratory rate and oxygen saturation in
spastic quadriplegic during the course of physical therapy. Methods: Transversal study with
the participation of spastic quadriplegic children of both sexes, which appear and are assisted
in the field of pediatric neurology in the School of Physiotherapy Clinic, Catholic University
of Brasilia. All participants underwent an assessment of respiratory function before starting
treatment, followed by collection of respiratory rate and oxygen saturation before, during and
after treatment with physical therapy. Results: Were part of this study 15 children with spastic
quadriplegic with a mean age of 4.83 ± 3.48 years. The results indicate that the significant
difference between variables f and SpO2 are due to chance, X ² (2) = 3.10 (p> 0.05). So it
appears that the difference is caused at random and not according to the engine treatment
occurred in parallel. Conclusion: It is necessary to further studies with larger samples of
about disabling sequelae resulting from brain damage and its influence on the respiratory
system, f and SpO2 being a major therapeutic intervention aimed at the global optimization of
respiratory and motor functions of these patients, thus aiming at, promote preventive
measures to improve the quality of life and reduce morbidity of these Children.

Keywords: cerebral palsy, spastic quadriplegia, respiratory system disorders, f , SpO2.
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1. INTRODUÇÃO

A Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância popularmente conhecida como
Paralisia Cerebral (PC), é uma condição incapacitante, causada por uma lesão não progressiva
no cérebro imaturo, que pode ocorrer no período pré, peri ou pós-natal.1,2,3,4,5,6
A PC caracteriza-se por uma desordem da postura e do movimento, manifestando-se
por alterações tônicas, da motricidade e sensoriais e em alguns casos dependendo da extensão
da lesão, intelectivas e emocionais.1,2,3,4,9
A quadriplegia espástica é a forma mais grave da PC.1 Os quadriplégicos espásticos
tendem a desenvolver, com o tempo, deformidades comuns que são: escoliose, cifoescoliose e
deformidades em flexão de quadril e joelhos. 1,2,3
A cifoescoliose é capaz de modificar a biomecânica do tórax devido às ações inversas
que ocorrem em cada hemitórax. O que se observa é a região convexa muito alongada,
desencadeando aumento dos espaços intercostais e, no lado côncavo, encurtamento da
musculatura intercostal, diminuindo assim o hemigradil costal. 1,2,3
Os quadriplégicos espásticos apresentam também disfagia e alterações importantes
que comprometem o sistema respiratório como: tórax em tonel, assimetrias torácicas, que são
causadas devido à diferença de expansão dos hemitoráxes, elevação das últimas costelas e
distorções torácicas.1,2,5,6
Em decorrência da pobreza de movimentos e do mau posicionamento do corpo por
períodos prolongados, as trocas gasosas comprometer-se-ão, ocasionando baixo suprimento
de oxigênio ao organismo. 1,2
Sabe-se que devido à essas alterações morfodinâmicas e por não conseguirem realizar
inspirações profundas, os quadriplégicos espásticos não realizam uma boa expansão
toracopulmonar, tendo como padrão respiratório característico incursões superficiais e
rápidas, mobilizando, assim, pouca quantidade de ar para os pulmões 2.
A curto prazo, desenvolve-se, então, uma hipoventilação alveolar, diminuindo a
capacidade residual funcional (CRF), predispondo a shunts pulmonares e atelectasias que,
associados ao padrão superficial da respiração, favorecerá a retenção de secreções e
desenvolvimento de quadros de hipoxemia. 1,2
A manutenção de uma única postura por muito tempo causa assimetrias e o uso
acentuado de medicações como anticonvulsivantes diminuem a mobilidade ciliar dificultando
a depuração do muco, ocorrendo, assim, quadros de infecções respiratórias repetitivas. 1,3

5

Como consequência do comprometimento motor global, os quadriplégicos espásticos
tendem a desenvolver distúrbios no processo de deglutição, causada pela incoordenação da
musculatura oral, podendo ocasionar infecções respiratórias por aspiração de partículas de
alimento ou pela presença de refluxo gastroesofágico. 1
Os quadriplégicos espásticos apresentam diversos encurtamentos e algumas retrações
musculares. Destaca-se, o encurtamento da musculatura toracoabdominal, que a torna fraca e
deficiente no mecanismo de tosse, sendo ineficaz, causando uma diminuição da defesa das
vias aéreas inferiores quando ocorre aspiração e inadequada limpeza das secreções
predispondo a infecções respiratórias repetitivas.1,2,11Esses fatores associados levam a um
quadro de desequilíbrio muscular que acarretará em alterações da dinâmica respiratória. 11
Nos quadriplégicos espásticos a expansibilidade pulmonar encontra-se normalmente
restrita, por alteração do gradil costal e dos pulmões. A respiração torna-se mais rápida para
uma melhor troca gasosa. Este padrão de frequência respiratória aumentada desencadeia em
aumento do trabalho respiratório. 1,2
Infere-se, portanto, que os quadriplégicos espásticos têm alteração do seu padrão de
respiração, o que gera aumento do consumo de oxigênio, aumento do trabalho e frequência
respiratória e posteriormente retenção de gás carbônico. Estes pacientes necessitam de
monitoração da frequência respiratória e saturação periférica de oxigênio durante o tratamento
de fisioterapia motora por serem bons indicadores de troca gasosa e de aumento de trabalho
muscular, os quais facilitam o entendimento precoce de qualquer alteração a que estejam
sujeitos e previne-se precocemente quadros de hipoxemia e hipercapnia. 10,14

2. MÉTODOS

Estudo transversal que contou com a participação de 20 crianças portadoras de PC do
tipo quadriplegia espástica as quais comparecem e são atendidas rotineiramente no setor de
neurologia infantil da Universidade Católica de Brasília, em sessões de 50 minutos com
freqüência de duas a três vezes por semana.
Os objetivos deste estudo foram explicados aos pais e, aqueles que concordaram,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica
de Brasília (CEP/UCB 079/2010).
Durante os atendimentos rotineiros de fisioterapia motora, foi analisado o
comportamento da frequência respiratória(f) e a saturação periférica de oxigênio (SpO2).
Cada criança foi submetida a uma avaliação da funcionalidade do sistema respiratório
utilizando-se ficha protocolar. Essa ficha foi preenchida antes do atendimento de fisioterapia
motora e continha informações a respeito da condição motora do paciente, grau de paralisia
cerebral, tipo de comprometimento, grau da espasticidade, presença de deformidade torácica,
tipo de expansão torácica, tipo de tosse e de secreção, estado de hipersecreção
traqueobrônquica, sinais de esforço respiratório, via de entrada de ar, ausculta pulmonar,
frêmito brônquico, padrão respiratório e informações adicionais como uso de medicamentos,
dificuldade de deglutição, meio de alimentação e patologias prévias.
As aferições da frequência respiratória e da SpO2 foram feitas em três momentos:
antes de iniciar a sessão de fisioterapia motora, durante (com 25 minutos de atendimento) e ao
término.
A frequência respiratória (f) foi avaliada por meio de visualização da caixa torácica
durante um minuto. A criança foi colocada em decúbito dorsal no tatame, com a caixa
torácica a mostra. A saturação periférica de Oxigênio (SpO2) foi avaliada utilizando-se um
oxímetro de pulso da marca Moriya, que é um método de aferição não invasivo, com alta
precisão de mensuração da saturação periférica de oxigênio16. A criança foi colocada em
decúbito dorsal no tatame e o oxímetro de pulso foi colocado no dedo indicador, fixado por
uma fita adesiva para que ficasse estável durante a coleta.
O tratamento estatístico foi realizado no programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 17.0 e dividido em cinco etapas: Análise exploratória dos dados para
descrição das características gerais da amostra; verificação dos pressupostos, para considerar
a viabilidade do uso de testes paramétricos ou não-paramétricos utilizando-se os testes de
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Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Sminorv; teste de hipótese, para verificar se há diferenças entre
os grupos através do teste de análise de variância (ANOVA), teste de esfericidade de Mauchly
(p<0,05) para verificar igualdade de variância nas variáveis SpO2 (Momentos 1, 2, 3) e
análise descritiva dos dados referentes à avaliação funcional do sistema respiratório.
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3. RESULTADOS

Fizeram parte deste estudo 20 pacientes portadores de PC do tipo quadriplegia
espástica, sendo 10 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com a média de idade de 4,83 ±
3,48 anos. Foram excluídas 4 crianças por não ter sido possível contatar os responsáveis e 1
criança que encontrava-se internada com pneumonia.
Todos os pacientes do estudo passaram por uma avaliação funcional do sistema
respiratório antes de começarem as coletas da f e Sp02, não havendo intercorrências durante os
procedimentos de coleta de dados.
Os critérios adotados para a inclusão foram: crianças de ambos os sexos, com
diagnóstico clínico de paralisia cerebral do tipo quadriplegia espástica, entre 1 e 12 anos de
idade, que fossem tratadas rotineiramente com fisioterapia motora na Clínica Escola de
Fisioterapia da Universidade Católica de Brasília. Foram excluídas deste estudo: crianças sem
diagnóstico clínico de quadriplegia espástica, crianças que não se encaixem na faixa etária do
estudo e que os pais não concordaram com a participação.
Em uma análise exploratória das variáveis pesquisadas, verifica-se que todas as
variáveis, exceto f (1 momento) apresentam distribuição paramétrica (significância do teste
K-S>0,05). Não foram encontrados casos extremos univariados e casos omissos. Todas as
variáveis apresentam homogeneidade na variância, ou seja, homocedasticidade (p>0,05).
Acerca das variáveis SpO2 (momentos 1, 2 e 3), verifica-se igualdade na variância pelo teste
de esfericidade de Mauchly (p<0,05).
As variáveis f (momentos 1, 2 e 3) foram submetidas ao teste não paramétrico da
ANOVA de Friedman. Os resultados indicam que a diferença significativa entre as variáveis
se deve ao acaso, X²(2)=3,10 (p>0,05).
As variáveis SpO2 (momentos 1, 2 e 3) foram submetidas ao teste paramétrico de
ANOVA para medidas repetidas. Os resultados sugerem que a diferença entre os momentos
se deve também ao acaso, F(2, 28)=0,63 (p>0,05).
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Casos
1º momento
17
21
36
18
15
19
20
18
37
25
33
18
28
48
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frequência respiratória (ipm)
2º momento
18
20
40
14
16
19
20
18
40
48
39
26
30
56
40

3º momento
16
21
40
15
18
18
20
18
38
52
30
38
33
40
42

Evolução da Frequência Respiratória

Frequência respiratória (ipm)

60
55

1

50

2

45

3

40

4

35

5
6

30

7

25

8

20

9

15

10

10

11

5

12

0

13
1º momento

2º momento
Período do tratamento

3º momento

14
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Casos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Saturação periférica de oxigênio (%)
1º momento
2º momento
3º momento
95,00
93,00
93,00
96,00
97,00
97,00
94,00
94,00
95,00
98,00
97,00
96,00
95,00
94,00
97,00
94,00
95,00
95,00
93,00
94,00
96,00
93,00
95,00
95,00
97,00
92,00
99,00
92,00
94,00
95,00
93,00
98,00
96,00
98,00
96,00
94,00
90,00
94,00
92,00
97,00
90,00
93,00
97,00
93,00
95,00

Evolução da Saturação Periférica de
Oxigênio
100,00

Saturação periférica de oxigênio (%)

1
98,00

2
3

96,00

4
5

94,00

6
92,00

7
8

90,00

9
10

88,00

11

86,00

12
13

84,00
1º momento

2º momento
Período de tratamento

3º momento

14

15
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Resultados descritivos referentes ao protocolo de avaliação funcional do sistema
respiratório.

Grau espasticidade

Válido

Leve
Moderado
Severo
Total

Frequência Percentual
1
6,7
11
73,3
3
20,0
15
100,0

Percentual
Válido
6,7
73,3
20,0
100,0

Percentual
Acumulado
6,7
80,0
100,0

Deformidade torácica

Válido

Cifoescoliose
Escoliose
Achatado
Total
Casos
omissos

Total

Percentual
Válido
14,3
71,4
14,3
100,0

Percentual
Acumulado
14,3
85,7
100,0

Frequência Percentual
2
13,3
11
73,3
2
13,3
15
100,0

Percentual
Válido
13,3
73,3
13,3
100,0

Percentual
Acumulado
13,3
86,7
100,0

Frequência Percentual
4
26,7

Percentual
Válido
100,0

Percentual
Acumulado
100,0

Frequência Percentual
1
6,7
5
33,3
1
6,7
7
46,7
8

53,3

15

100,0

Expansão torácica

Válido

Aumentada
Diminuída
Normal
Total

Tosse

Válido

Total

Produtiva (tipo)
Ineficiência de
tosse

11

73,3

15

100,0
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Sinais de esforço respiratório
Frequência
Retração esternal

1

Batimento das asas do nariz

2

Uso de musc. Acessória

4

Uso de medicamento

Válido

Sim
Não

Total

Frequência Percentual
9
60,0
6
40,0
15
100,0

Percentual
Válido
100,0

Percentual
Acumulado
100,0

Percentual
Válido
100,0

Percentual
Acumulado
100,0

Dificuldade de deglutição

Válido
Total

Sim
Não

Frequência Percentual
10
66,7
5
33,3
15
100,0
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4. DISCUSSÃO

Neste estudo, 73,3% dos quadriplégicos espásticos apresentaram grau de espasticidade
moderado e 20% apresentaram grau de espasticidade severo, sendo somente 6,7%
considerados com grau de espasticidade leve. Estes achados corroboram com os achados de
Anjos, 2003, no qual, 50% das crianças com paralisia cerebral apresentaram grau moderado e
cerca de 23,4% grau severo de espasticidade.
Barbosa, 2002, afirma que quanto maior o aumento de tônus muscular observado na
quadriplegia espástica, maior é o comprometimento de todas as funções do organismo,
principalmente a função do sistema respiratório.
Na população estudada, observou-se que 53,3% das crianças com quadriplegia
espástica não apresentaram deformidades torácicas, o que pode ser explicado pela diferença
de idade, severidade da doença e, principalmente, pela eficiência do tratamento com
fisioterapia

motora

realizado

precocemente.

33,3%

apresentaram

escoliose,

6,7%

cifoescoliose e 6,7% tórax achatado.
Kalen, 1992, confirmou em seu estudo que portadores de PC com escoliose
apresentam significante hipoxemia decorrente de broncoaspirações repetitivas e do padrão
ventilatório superficial que esses indivíduos apresentam.
Sabe-se que essas alterações posturais associadas à diminuição de mobilidade
dificultarão o desenvolvimento natural da musculatura, que desencadea uma menor utilização
do diafragma promovendo diminuição da expansão torácica, aumentando o comprometimento
da função pulmonar.
Novamente, observou-se que 73,3% das crianças apresentaram expansão torácica
diminuída, concordando com o trabalho de Anjos, 2003, onde foram encontrados 61,9% dos
pacientes apresentando expansão torácica também diminuída.
Barbosa, 2002, afirma que os quadriplégicos espásticos, através da expansão torácica
diminuída, apresentam redução do seu volume pulmonar, necessitando, por isso, de uma
respiração mais rápida para um melhor intercâmbio gasoso. Este aumento da frequência
respiratória durante a fisioterapia motora foi observado em 8 das 15 crianças analisadas. Em
relação a SpO2 a diminuição da mesma foi detectada em 7 das 15 crianças do estudo.
O padrão respiratório superficial associado à incapacidade de tossir dificulta a
eliminação de secreções propiciando o desenvolvimento de infecções repetitivas e
consequentemente, áreas de atelectasias. Essa retenção de secreção é potencializada quando o
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uso de medicamentos como anticonvulsivantes, ansiolíticos, bem como outras drogas que
agem no sistema nervoso central são utilizadas por essa população.
Neste estudo, além de 73,3% das crianças apresentarem incapacidade de tossir, 60%
faz uso de medicamentos que deprimem o SNC, ocasionando alterações no controle da
respiração e, consequentemente, áreas de hipoventilação. Deste modo, pode desencadear
hipoxemia e aumento do gás carbônico circulante, quando não tratadas.
Associado a isto, tem-se a dificuldade de deglutição encontrada em 66,7% das crianças
avaliadas. Assim, acarretará em dificuldade de manutenção da hidratação da via oral,
aumentando a viscosidade do muco, deixando-o mais espesso. Por deficiência do sistema
imunológico decorrente da quantidade de medicamentos utilizados, diminuirá também a
eficiência do sistema mucociliar, predispondo ao aparecimento de afecções respiratórias.
O tipo de alimentação mais freqüente neste estudo, através de 100% via oral, foi
referente à dieta pastosa (73,3%), concordando com os achados de Anjos, 2003, que
encontrou 77,7% de dieta pastosa/ líquida. Segundo Souza, et al 17, a dieta alimentar sempre
estará relacionada com as condições de mastigação e deglutição, que muitas vezes estarão
alteradas nestes pacientes.
Em relação à via de entrada de ar, observou-se que 53,3% dos portadores de
quadriplegia espástica são respiradores bucais, o que pode sugerir presença de quadro
obstrutivo, que em associação com os sinais de esforço respiratório, onde 4 crianças
apresentaram uso de musculatura acessória, 2 crianças apresentaram batimento de asas do
nariz e 1 apresentou retração esternal, caracterizam aumento de trabalho respiratório e
consequentemente aumento da frequência respiratória sendo importante sua monitoração
durante fisioterapia motora para prevenir precocemente quadros de hipoxemia.
Sabe-se que os problemas respiratórios desempenham um papel fundamental na
qualidade e expectativa de vida de crianças portadoras de quadriplegia espástica

3,4,

por isso,

o objetivo principal do estudo foi analisar o comportamento da freqüência respiratória e
saturação periférica de oxigênio em quadriplégicos espásticos durante fisioterapia motora,
para prevenir precocemente quadros de hipoxemia e hipercapnia. 10,14
A hipótese do estudo não foi confirmada, ou seja, as alterações de freqüência
respiratória e saturação periférica de oxigênio não foram influenciadas pelo tratamento com
fisioterapia motora e sim, devido ao acaso, porém podemos inferir que essas alterações tanto
de freqüência respiratória como de saturação periférica de oxigênio devem-se às
características, ao grau de espasticidade e a presença de deformidades torácicas instaladas
nesta população.
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5. CONCLUSÃO

Apesar da hipótese do estudo não ter sido confirmada, não havendo influência da
fisioterapia motora na alteração de f e SpO2, foi possível observar que existe a relação entre o
grau de deformidade torácica e espasticidade com o aumento do trabalho respiratório e
consequente diminuição da SpO2 em alguns quadriplégicos espásticos.
Faz-se necessário, a associação de fisioterapia respiratória concomitante à fisioterapia
motora para promover benefícios como diminuição do acúmulo de secreções, diminuição do
trabalho respiratório, retardo do aparecimento de patologias respiratórias que deprimem ainda
mais a funcionalidade dos portadores de quadriplegia espástica, promovendo assim, medidas
preventivas para melhorar a qualidade de vida e diminuir a morbidade dessas crianças.

16

ANEXO 1

Protocolo de Avaliação

(Protocolo retirado da monografia “Biomecânica respiratória na Paralisia
Cerebral” – Denise dos Anjos, 2003)
I. Identificação
- Nome:___________________________
Idade: __________ Sexo:  F  M
- Portador de Paralisia Cerebral:  Leve  Moderada
 Grave  Não especificado
II. Avaliação
1. Condição motora do paciente:
- Locais comprometidos:
 01 membro
 02 membros  03 membros
 04 membros
 Cervical
 Tronco
- Tipo de comprometimento:
 Espasticidade
 Plegia
 Rigidez
 Paresia
 Hipotonia
- Grau de espasticidade:
 Leve
 Moderado
 Severo
2. Deformidade torácica:
 Sim
 Cifoescoliose
 Em tonel
 Infundibuliforme
 Hiperlordose
 Achatado
 Raquítico
 Hipercifose
 Escavado
 Peito de Pombo
 Escoliose
 Piriforme
 Outros (.............)
 Não
3. Expansão torácica:
 Aumentada
4. Tosse:
 Sim
 Úmida
 Seca

 Diminuída

 Produtiva
 Improdutiva

 Não evidenciada
5. Tipo de secreção:
 Mucopurulenta
 Purulenta

 Serosa
 Mucóide

 Normal

 Eficaz
 Ineficaz

 Outros (...............)

6. Estado de hipersecreção traqueobrônquica:
 Sim
 Não
7. Sinais de esforço respiratório:
 Gemido expiratório
 Tiragem
 Retração esternal
 Batimento das asas do nariz

 Uso de musc. Acessória
 Outros (.....................)
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8. Sinais e sintomas detectados à avaliação:
- Via de entrada de ar:
 Nasal

 Oral

- Ausculta pulmonar:
 Roncos
 Creptos

 Mista

 Sibilos I

 Sibilos E

 Normal

- Frêmito brônquico:
 Sim
 Não
- Freqüência respiratória (detectada durante 1 min):
 Taquipnéia  Eupnéia
 Bradpnéia
- Ritmo respiratório:
 Cheyne-Stokes
 Biot
 Outros (…………………..)
- Padrão respiratório:
 Torácico
 Abdominal

 Kussmal
 Normal
 Toracoabdominal

9. Informações adicionais:
- Uso de medicamento (s):
 Não.
 Sim. Qual (is)? _________________________________________
- Dificuldade de deglutição:
 Sim  Não
- Meio de alimentação:
 Sonda Nasogástrica
 Sonda Nasoentérica
 Via Oral
- Tipo de alimentação
 Líquida

 Pastosa

 Diversificada

- Patologias prévias:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- Tipo de fisioterapia realizada:
 Respiratória
 Motora
 Respiratória e Motora

Modificado:
f (1 momento): ___________

f (2 momento): __________

f (3 momento): ___________

SpO2 (1 momento): ___________ SpO2 (2 momento): ___________ SpO2 (3 momento): ________
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Considerações Éticas e Legais: evitar o uso de iniciais,
nomes ou números de registros hospitalares dos pacientes.
Um paciente não poderá ser identificado em fotografias,
exceto com consentimento expresso, por escrito,
acompanhando o trabalho original.
Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com
os padrões éticos e com o devido consentimento livre e
esclarecido dos participantes (reporte-se à Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde que trata do Código de Ética
para Pesquisa em Seres Humanos).
Para os experimentos em animais, considerar as diretrizes
internacionais (por exemplo, a do Committee for Research
and Ethical Issues of the International Association for the
Study of Pain, publicada em PAIN, 16:109-110, 1983).
Para as pesquisas em humanos e em animais, deve-se incluir,
no manuscrito, o número do Parecer da aprovação das
mesmas pela Comissão de Ética em Pesquisa, que deve ser
devidamente registrado no Conselho Nacional de Saúde do
Hospital ou Universidade ou no mais próximo de sua região.
A RBF/BJPT reserva-se o direito de não publicar trabalhos que
não obedeçam às normas legais e éticas para pesquisas em
seres humanos e para os experimentos em animais.
É recomendável que estudos relatando resultados
eletromiográficos sigam os "Standards for Reporting EMG
Data", recomendados pela ISEK.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se o artigo for encaminhado aos autores para revisão e não
retornar à RBF/BJPT dentro de 6 (seis) semanas, o processo
de revisão será considerado encerrado. Caso o mesmo artigo
seja reencaminhado, um novo processo será iniciado, com
data atualizada. A data do aceite será registrada quando os
autores retornarem o manuscrito após a correção final aceita
pelos Editores.
As provas finais serão enviadas aos autores por e-mail, no
endereço indicado na submissão, para revisão final (dúvidas
e/ou discordâncias de revisão), não sendo permitidas
quaisquer outras alterações. Manuscrito em prova final não
devolvido em 48 horas poderá, a critério dos editores, ser
publicado na forma em que se apresenta ou ter sua

publicação postergada para um próximo número.
Após publicação do artigo ou processo de revisão encerrado,
toda documentação referente ao processo de revisão será
incinerada.

