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Introdução
A postura faz parte integrante da vida de uma pessoa e as alterações posturais são problemas comuns
que podem afetar a população em geral. Por definição representa a posição do corpo ou segmento
corporal no espaço, influenciada pelo comprimento dos ossos, rigidez dos tecidos, fatores psicossociais
e fatores externos. (Yamamoto et al., 2015; Macedo et al., 2017)
Diversos instrumentos de avaliação postural estão disponíveis no mercado para a utilização dos
fisioterapeutas, porém, para que esta avaliação seja efetivada é necessário
conhecimento e precisão dos avaliadores.
O objetivo deste trabalho é exemplificar alguns destes instrumentos e
demostrar a importância dos mesmos na prática clinica.

Kinovea
O kinovea é ususado principalemente nas areas do desporto, da analisa
clinica e como instrumento de comparação da fiabilidade com outros
tecnologia. (Puig-Divi, et al., 2019). Permitiu validar, por exemplo o
PhysioCode (Sabino, et al. 2020). E um software de analisa do movimento
em 2D por computador especializado na edição de videos, e que também
permite avaliar os diferentes segmentos corporais com as variaveis
cinematicas da postura a partir das imagens captadas (Fernández
González, et al., 2020). Ou seja, o Kinovea permite exibir e tratar um
momento específico duma video para avaliar a postura, o que permite
analisar um dado momento da tarefa (Nunos Alves Cirne, 2013). Como o
PhysioCode, o princípio do Kinovea é colocar pontos de referencias
nosdiferentes segmentos corporais mas aqui, os não são pre-registrados
porque os marcadores não são virtuais mas externos/fisicos (Sabino, et al.,
2020). O software Kinovea tem a vantagem de ser totalmento gratuito ao
contrario do PhysioCode.

Fonte : Nunos Alves Cirne V. (2013). Analise
de posturas e de movimento com recurso a um
metodo de analise de imagen. [Tese de
Mestrado]. Universidade do Porto.

PhysioCode (PCP)
O PhysioCode (PCP) é uma aplicação para os
telemoveis e tabletes Android.
O princípio é a fotografia do paciente que está a ser
avaliado e colocar os marcadores anatomicos virtuais
para depois obter as possiveis alterações dos
segmentos do corpo.
Ser uma aplicação permite uma utilização durante
avaliação em qualquer lugar, seja numa clinica ou
num ginasio. Permite ser rapido na aquisição de
imagem para optimizar a avaliação.
O PCP tem marcadores virtuais que permitem ter a
mesma precisão que os marcadores externos que
estão usados ainda nas avaliações mas subjectiva da
postura. Devido esta caracteristica, este instrumento
tecnologica aprimora a presição. Assim no meio
clinico, as avaliações posturais tornas-se mais rapide
e facile.
Este instrumente dá a possibilidade de ter um
relatorio detalhado da avaliação do utente.
O software permite uma melhoria da avaliação
objectiva do utente, e permite então entender melhor
a condição do mesmo para no futuro propor um
tratamento
mais
adequade,
específico
e
personalisado.
A limita de Physiocode é que é uma aplicação
pagada. Pois temos um accesso « free » só para
avaliação das vista anterior e lateral e esquerda
(Sabino, et al. 2020).

PASS - Postural Assessment Scale for Stroke
Patients
O Pass é um instrumento criando para a avaliação postural de um grupo mas específico, as pessoas
com sequelas de AVC.
Nas patologias neurologicas como o AVC, as alterações posturais são relacionadas com o equilibrio.
Composto por 12 items esta escala permite avaliar a capacidade do paciente apos-AVC a manter-se na
posição de pé ou sentado ou a mudar de posição entre o deitado, sentado é de pé (Barros de Oliveira et
al., 2008; Mao et al., 2002). Cada item é avaliado com 4 pontos (0-3) que permitem obter o score final
entre 0 e 36 (Barros de Oliveira et al., 2008).
Esta escala permite ter uma visão global da situação do utente em pouco tempo porque a duração de
preenchimento tem uma media de 10 minutos (Benaim et al., 1999). No entento, o intrumento tem como
limitação de não ser traduzido e validado pela lingua portuguesa de Portugal.

Fonte : Proprio autor

Conclusão
A analise destas evidencias permitiu-nos identificar o fato de que esses instrumentos apresentam vantagens no registo, na duração, precisão e tempo da avaliação
postural na área da fisioterapia facilitando a prática clinica.
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