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RESUMO 

 

 

SALATA, M. C. Avaliação da marcha de mulheres com dor pélvica crônica. 2016. 126f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

 

INTRODUÇÃO: A dor pélvica crônica (DPC) é uma condição comum, de etiologia 

complexa e pouco compreendida. Há evidências de que o sistema musculoesquelético possa 

estar comprometido, embora estudos que avaliem o padrão de movimento deste grupo ainda 

sejam escassos. OBJETIVO: Avaliar objetivamente a marcha de mulheres com DPC através 

de variáveis cinemáticas e espaço-temporais, e verificar possíveis correlações das alterações 

encontradas. MÉTODOS: Estudo de coorte transversal, incluindo 20 mulheres com 

diagnóstico de DPC, que foram recrutadas no Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo, e 20 voluntárias saudáveis (grupo controle). Utilizou-se a análise de marcha 

tridimensional para obtenção dos dados referentes à amplitude de movimento, arco de 

movimento, momento e potência dos segmentos de pelve, quadril, joelho, tornozelo e pé, 

além de variáveis espaço-temporais. O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado 

para comparar a distribuição dos grupos em relação às variáveis quantitativas, e a correlação 

de Spearman foi utilizada entre as variáveis que apresentaram diferença significativa e as 

variáveis com tampa, escala visual analógica (EVA), tempo de dor, escala de medida de 

ansiedade e depressão (HAD) e índice McGill de dor (McGill). RESULTADOS: Mulheres 

com DPC apresentaram alterações na marcha quando comparadas ao grupo controle. As 

variáveis cinemáticas comprometidas foram: momento de extensão, flexão e rotação interna 

de quadril; flexão, extensão, rotação interna e externa de joelho; dorsiflexão e adução de 

tornozelo e rotação interna e externa de pé; potência de quadril e tornozelo; amplitude de 

movimento de desvio valgo e varo de joelho, dorsiflexão e flexão plantar de tornozelo e arco 

de movimento de flexão à extensão de joelho e de dorsiflexão à flexão plantar de tornozelo. Já 

as variáveis espaço-temporais alteradas foram: velocidade da marcha, comprimento da perna 

e do passo. Notamos ocorrência de correlação eventual, mas não sistemática. CONCLUSÃO: 

Mulheres com DPC apresentam alterações na marcha quando comparadas a mulheres 

saudáveis, sendo que as mais expressivas referem-se às variáveis cinemáticas e espaço-

temporais. Notamos correlações eventuais, mas não sistemáticas em nossa amostra. Estes 

achados sugerem a necessidade de uma avaliação mais detalhada, para que se obtenha 

melhores diagnósticos e tratamentos mais eficazes. 

Palavras Chaves: marcha, dor pélvica crônica, disfunção musculoesquelética 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

SALATA, M. C. Gait assessment of women with chronic pelvic pain. 2016. 126f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

 

INTRODUCTION: Chronic pelvic pain (CPP) is a common condition of complex etiology 

and poorly understood. There is evidence that the musculoskeletal system may be 

compromised although studies evaluating the motion pattern of this group are poorly. 

OBJECTIVES: To evaluate objectively the progress of women with CPP throught kinematic 

and spatiotemporal variables and verify possible correlations of the changes found. 

METHODS: A cross-sectional cohort study included 20 women with CPP diagnosis, who 

were recruited at the Hospital of the University of São Paulo, and 20 healthy volunteers 

(control group). We used the three-dimensional gait analysis to obtain data on the range of 

motion, range of movement, momentum and power of the pelvis segments, hip, knee, ankle 

and foot, and spatiotemporal variables. The nonparametric Mann-Whitney test was used to 

compare the distribution of the groups in relation to quantitative variables, and the Spearman 

correlation was used between the variables that showed a significant difference and the 

variables with tampa, VAS (visual analogue scale), time pain, McGill and HAD (measure 

scale anxiety and depression). RESULTS: Women with CPP present changes in gait when 

compared to the control group. Kinematic variables compromised were: moment extension, 

flexion and internal rotation of the hip; flexion, extension, internal and external rotation of the 

knee; dorsiflexion and adduction of the ankle and internal and external rotation of the foot; 

Power hip and ankle; deviation of motion valgus and varus knee, dorsiflexion and plantar 

flexion of the ankle and range of movement knee extension to flexion and dorsiflexion plantar 

flexion of the ankle. Already spatio-temporal variables altered were: gait speed, leg length and 

Step. We note occurrence of any correlation, but unsystematic. CONCLUSION: Women 

with CPP have gait changes compared to healthy women, and the most significant refer to 

kinematic and spatiotemporal variables. We note possible correlations, but not systematic in 

our sample. These findings suggest the need for further evaluation, in order to get better more 

effective diagnosis and treatment. 

 

Key Words: gait, chronic pelvic pain, musculoskeletal disorders 
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1.1 Dor Pélvica Crônica  

 

 

 A dor pélvica crônica (DPC) é uma condição comum, de etiologia complexa e pouco 

compreendida. Segundo o IASP (International Association for Study of Pain), ela pode ser 

definida como dor em estruturas pélvicas (sistema urinário, digestivo, genital, neurológico ou 

miofascial), com características cíclicas e acíclicas e de duração igual ou superior a seis 

meses, podendo-se considerar até três meses em casos de queixas não agudas e que cursam 

com mecanismo de sensibilização central, principalmente a hiperalgesia (IASP, 2007; 

NOGUEIRA; ROSA E SILVA; POLI NETO, 2016). Diversas doenças compõem esta 

condição, como endometriose, aderências, constipação, síndrome da bexiga dolorosa e 

síndrome do intestino irritável (BULLETINS--GYNECOLOGY, 2004), embora um número 

considerável de mulheres permaneça sem um diagnóstico etiológico (MONTENEGRO et al., 

2008). 

 A DPC é altamente prevalente, podendo-se considerá-la como um problema de saúde 

pública (SOUZA et al., 2011).  A prevalência estimada é de 3,8% em mulheres com idade 

entre 15-73 anos, uma taxa comparável com a de asma (3,7%) e dor lombar crônica (4,1%) 

(ZONDERVAN et al., 1999). Na cidade de Ribeirão Preto - SP, a prevalência é de 11,5%, 

considerando mulheres na idade reprodutiva (SILVA et al., 2011).  

 São atribuídas a esta condição altos custos aos serviços de saúde, no qual ultrapassam 

os 2 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, sendo que ela é responsável por  10% das 

consultas ginecológicas, 40% das laparoscopias e 15% das histerectomias (MATHIAS et al., 

1996). Além disso, as mulheres com DPC foram submetidas cinco vezes mais a cirurgias, 

além de terem buscado tratamento quatro vezes mais comparadas a mulheres sem dor (IASP, 

2007).  

 Embora DPC seja uma doença altamente prevalente, a falta de conhecimento dos 

profissionais da saúde acerca da complexidade que envolve esta disfunção torna o processo de 

avaliação e diagnóstico difícil, e o tratamento limita-se ao alívio temporário e insatisfatório 

dos sintomas, gerando frustração para o paciente e o terapeuta (CHEONG; SMOTRA; 

WILLIAMS, 2014; GURIAN et al., 2015; LEONG, 2014; QUAGHEBEUR; WYNDAELE, 

2015; ROMÃO et al., 2011; STEIN, 2013). As consequências refletem negativamente nas 

atividades habituais e em questões emocionais, sexuais e cognitivas (ENGELER et al., 2013; 

QUAGHEBEUR; WYNDAELE, 2015), além de estar associada com significativa morbidade 

e perda da função física (MILBURN; REITER; RHOMBERG, 1993), o que cursam com 
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redução significativa da qualidade de vida dessas pacientes (ROMÃO et al., 2011). Por isso 

uma avaliação minuciosa de todos os sistemas envolvidos, e uma abordagem 

multiprofissional, podem nos auxiliar em condutas mais eficazes e melhores prognósticos 

(HAUGSTAD et al., 2006b; MONTENEGRO et al., 2008; PETERSEN; GIRALDI, 2008). 

 

 

1.2 Dor pélvica crônica e o sistema musculoesquelético 

 

 

 Indivíduos com dor se movimentam diferente (HODGES; TUCKER, 2011), apesar de 

os mecanismos que permeiam esta afirmação ainda não estarem bem esclarecidos. Os estudos 

consideram que existe uma adaptação motora frente à dor desde o nível microscópico 

(motoneurônio) até o macroscópico (comportamento muscular) (HODGES; TUCKER, 2011). 

Com isso nota-se que o processo de percepção de dor tem relação direta com o controle motor 

(CLARKE; HARRIS, 2004; GUYTON; HALL, 2002; HODGES; TUCKER, 2011; ; LUND 

et al., 1991; TUCKER et al., 2009; TUCKER; HODGES, 2009). 

 Há evidências que o sistema musculoesquelético possa estar comprometido em 

mulheres com DPC (STEEGE, 1997), não só primariamente, no caso da síndrome miofascial, 

mas também em consequência do processo doloroso, como espasmo do assoalho pélvico e 

posturas antálgicas. O sistema musculoesquelético encontra-se comprometido em 85% dos 

casos de DPC (PRENDERGAST; WEISS, 2003). 

 Há dados na literatura mostrando que mulheres com DPC apresentam padrões de 

movimento corporal e postura significativamente piores que mulheres saudáveis 

(HAUGSTAD et al., 2006b). Esta diferença nos padrões de movimento e postura são 

decorrentes da adoção de posturas antálgicas, como forma de defesa à dor (GUNTER, 2003; 

HAUGSTAD et al., 2006b; MONTENEGRO et al., 2009). Estas alterações podem acarretar 

em aumento na tensão muscular, encurtamentos e espasmos, além de contribuir para 

exacerbação e perpetuação da dor (PRENDERGAST; WEISS, 2003).  

 Achados decorrentes de avaliação musculoesquelética mostram que mulheres com 

DPC apresentam alterações posturais em diversos segmentos corporais, como: coluna 

cervical, escápula (MONTENEGRO et al., 2009), ombros, pelve (HAUGSTAD et al., 2006b), 

coluna lombar e joelhos (BAKER, 1993). Além disso, também foram encontradas neste grupo 

alterações de coordenação motora, no padrão respiratório e na marcha (HAUGSTAD et al., 

2006b). 
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 O estudo de Haugstad e col. (2006a) foi o único a analisar a marcha de mulheres com 

DPC. As alterações encontradas foram diminuição do passo, redução da propulsão do pé com 

redução de extensão de quadril nesta fase, além do decréscimo na rotação pélvica quando 

comparadas a mulheres saudáveis. O método utilizado para análise foi por meio da 

observação em vista frontal, lateral e posterior dos indivíduos caminhando por uma pista de 

10 metros (HAUGSTAD et al., 2006a). Mesmo sendo um método válido e amplamente 

utilizado na prática clínica, o inconveniente dessa avaliação é a subjetividade inerente à 

análise (GOR-GARCÍA-FOGEDA et al., 2016).   

 Uma vez que a dor provoca alterações musculoesqueléticas e biomecânicas 

(HODGES; TUCKER, 2011; LU; CHANG, 2012), acredita-se que a DPC tenha potencial de 

comprometimento da marcha, secundário à dor ou às alterações posturais, embora estudos 

ainda sejam escassos.  

 

 

1.3 Marcha 

 

 

 A marcha é uma das habilidades mais importantes da espécie humana. O caminhar 

parece ter sido um fator decisivo no desenvolvimento cerebral e no sucesso evolutivo do 

homo sapiens. A perda da capacidade de deambulação foi letal durante a maior parte da 

história humana, e hoje é considerada um grande fator para piora da qualidade de vida. É, 

portanto, um desafio científico descrever e compreender os mecanismos básicos deste padrão 

de movimento (SIMONSEN, 2014). 

 A marcha envolve uma sequência de movimentos complexos e coordenados de 

membros inferiores, superiores e tronco que projetam o corpo para frente na velocidade 

desejada enquanto mantém a postura estável. Conforme o indivíduo movimenta-se, há uma 

alternância dos membros inferiores, que oscilam entre a fase de apoio e balanço. Para que isso 

ocorra, existem mudanças constantes entre o alinhamento do corpo e o pé de suporte, 

resultando em inúmeros padrões de movimento realizados pelo quadril, joelho e tornozelo. 

(HARKEMA, 2008; PERRY, 2005a). 

 Cabe ressaltar que a fase de apoio e balanço compreende o ciclo de marcha, sendo que 

a fase de apoio corresponde ao período em que o pé está em contato com o solo e a fase de 

balanço ao tempo em que o pé permanece no ar para avanço do membro, contando a partir do 

desprendimento dos dedos da superfície (PERRY, 2005a). Embora essa explicação seja útil, 
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ela é, por si, muito simplista. Sabe-se que cada uma dessas fases apresentam momentos 

diversos que envolvem recrutamento neurológico e muscular distintos, que são importantes 

para avaliar o processo da marcha como um todo e fundamentais para propor qualquer tipo de 

intervenção que se faça necessária (JAHN et al., 2004).  

 A marcha compreende ações sensório-motoras complexas baseadas no automatismo, 

que envolve reflexos espinhais, além da modulação de vários centros supraespinhais, como o 

tronco cerebral, córtex e cerebelo, além de representação do sistema vestibular (JAHN et al., 

2004). O córtex é responsável pelo propósito de deambulação, enquanto o tronco encefálico e 

cerebelo pelo controle e comando da marcha. A formação reticular e vias descendentes da 

medula espinhal controlam a sinergia motora. Além disso, o córtex promove ajustes e 

adaptações à marcha de acordo com alterações decorrentes do meio ambiente (HAUSDORFF 

et al., 2001; SIMONSEN, 2014; SUDARSKY, 2015).  

 Com tantos mecanismos envolvidos, é dedutível que a análise da marcha seja algo 

complexo. Para tal, não podemos nos basear apenas em dados ou análises subjetivas. A 

utilização de ferramentas confiáveis permite identificar mais especificamente o que ocorre em 

cada articulação individualmente, além de registrar adequadamente o padrão de movimento 

individual, documentando movimentos amplos ou sutis, que ocorrem em cada plano de 

movimento (sagital, coronal e transverso), e podem ter uma grande relevância clínica 

(PERRY, 2005b).  

 Análise de marcha observacional é adequada para avaliar e monitorar o estado 

funcional da população (MIDDLETON; FRITZ; LUSARDI, 2015; SPRINGER; YOGEV 

SELIGMANN, 2016). No entanto, ela não possui a precisão e a riqueza de dados que alguns 

instrumentos fornecem, como os aspectos cinemáticos e espaço-temporais do ciclo, elementos 

cruciais para a análise fiel da marcha (CIMOLIN; GALLI, 2014; SPRINGER; YOGEV 

SELIGMANN, 2016). 

 O uso da análise de marcha tridimensional (3D) tem sido descrito como método mais 

objetivo (BRUNNER; RUTZ, 2013).  Ela permite reproduzir digitalmente o sistema 

multisegmentado corporal por meio de marcadores posicionados em pontos anatômicos 

específicos, além de fornecer dados objetivos referentes à mecânica articular (cinemática), 

variáveis espaço-temporais, momentos e potências articulares (cinética) (CIMOLIN; GALLI, 

2014; DICHARRY, 2010). 

 O sistema de análise de movimento 3D é muito preciso, sendo normalmente utilizado 

como padrão-ouro para análise de marcha no meio científico. No entanto existem algumas 

barreiras para seu uso na prática clínica como alto custo (SPRINGER; YOGEV 
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SELIGMANN, 2016), longo tempo de preparação para os testes e necessidades de 

profissionais especializados para operar o sistema (LORD; GALNA; ROCHESTER, 2013). 

Além disso, existem críticas referentes à variabilidade de medidas obtidas com o uso deste 

instrumento, evidenciando erros que podem comprometer a interpretação dos dados clínicos 

(MCGINLEY et al., 2009). 

 Para tanto, compreender a biomecânica da marcha normal e a função muscular de cada 

elemento se faz necessária para detectar situações patológicas (BRUNNER; RUTZ, 2013). A 

análise de marcha tridimensional é uma ferramenta que nos permite reunir informações 

quantitativas sobre a mecânica do sistema musculoesquelético durante a execução de uma 

tarefa motora, além de permitir identificar algumas disfunções, traçar condutas sobre elas e 

avaliar a progressão do tratamento (CIMOLIN; GALLI, 2014; LU; CHANG, 2012).  

 Em virtude do comprometimento neurológico, musculoesquelético, postural e nos 

padrões de movimento observado em mulheres com dor pélvica crônica é plausível 

considerarmos a hipótese de que elas também apresentem comprometimento da marcha. Visto 

que ainda são escassos os estudos que trazem a análise objetiva da marcha de mulheres com 

DPC, este estudo prevê avaliar objetivamente quais movimentos encontram-se alterados, 

podendo basear estudos futuros de abordagens fisioterapêuticas mais específicas na mecânica 

muscular, promovendo, assim, redução das queixas álgicas destas mulheres. 
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2 Objetivos 
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2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Avaliar objetivamente a marcha de mulheres com DPC. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Avaliar as variáveis cinemáticas da marcha; 

2. Avaliar as variáveis espaço-temporais da marcha; 

3. Verificar correlação das possíveis alterações da marcha de mulheres com DPC com 

variáveis de cinesiofobia, dor, ansiedade e depressão.  
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3 Casuística e Métodos 
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3.1 Desenho do estudo 

 

 

 Modelo de estudo coorte transversal. 

 

 

3.2 Contexto 

 

 

 O recrutamento das mulheres foi realizado no Ambulatório de Ginecologia em Dor 

Pélvica (AGDP) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HC-

FMRP. Após análise de prontuário e seleção das voluntárias, foram encaminhadas ao 

Laboratório de Análise de Marcha – LAM do Centro de Reabilitação Lucy Montoro (CER) do 

HC-FMRP para coleta de dados. O período de coleta de dados foi de Julho a Novembro de 

2013. 

 

 

3.3 Participantes 

 

 

 Participaram do estudo mulheres com diagnóstico de DPC, que realizavam 

acompanhamento no Ambulatório de Ginecologia em Dor Pélvica (AGDP) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP), além de mulheres saudáveis.  

 Foram elegíveis mulheres que se encontravam no menacme, com idade igual ou 

superior a 18 anos e igual ou inferior a 50 anos, não grávidas, com ausência de artrite 

reumatoide, artrose e quaisquer outros problemas ortopédicos que dificultassem ou limitassem 

a realização dos testes, ausência de paraplegia, hemiplegia, neuropatia periférica e qualquer 

outra disfunção neurológica, distúrbios vestibulares, ausência de doença cardiovascular 

(especificamente infarto do miocárdio nos últimos seis meses, angina ou dispneia em 

repouso), ausência de doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, fibrose cística, doença 

intersticial pulmonar. Foram excluídas do estudo mulheres que se recusaram a realizar um ou 

mais testes e/ou desistiram por qualquer motivo. 
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 Todas as participantes receberam esclarecimentos individuais a respeito dos objetivos, 

relevância e metodologia do estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 1). Os princípios de confiabilidade dos dados obtidos, manutenção da autonomia 

dos participantes, sigilo à identificação pessoal e beneficência dos propósitos foram 

respeitados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, número do parecer: 

246.191 em 15 de abril de 2013. 

 

 

3.4 Variáveis 

 

 

 Para obtenção dos dados referente à marcha das mulheres, foram analisados os 

segmentos da pelve, quadril, joelho, tornozelo e pé. Na análise de marcha foram obtidas 

variáveis cinemáticas (pico máximo da amplitude de movimento (ADM), arco de movimento, 

momento e potência) e cinéticas (velocidade, largura e comprimento do passo, tempo do 

ciclo, além de análise referente a cada membro para comprimento e tempo do passo, tempo de 

apoio, de balanço, do ciclo e de apoio duplo, passos e passada por minuto). 

 As variáveis referem-se a: 

 Pico máximo da amplitude de movimento (ADM): grau máximo que uma articulação 

consegue atingir dentro de um determinado movimento a partir de um ponto de 

referência (posição anatômica ortostática). Medida: ° (Graus); 

 Arco de movimento: diferença de graus entre os picos máximos de amplitude de 

movimentos opostos realizados no mesmo plano (exemplo: flexão e extensão; adução 

e abdução,...). Medida: ° (Graus); 

# Movimentos analisados dentro da ADM e arco de movimento:  

 Pelve: inclinação anterior e posterior, elevação e queda, e rotação anterior e posterior.  

 Quadril: flexão e extensão, abdução e adução, e rotação interna e rotação externa. 

 Joelho: flexão e extensão, varo e valgo, e rotação interna e externa. 

 Tornozelo: dorsiflexão e flexão plantar. 

 Pé: rotação interna e externa. 

 Momento
1
: corresponde a magnitude de força aplicada a um braço de alavanca. 

Corresponde ao torque, o qual é produzido pela interação da força gerada pelos 

                                                 
1
 As medidas de momento e potência foram normalizadas pelo peso da voluntária. 
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músculos ao redor de uma articulação. Medida: Força x distância (N.m). (BUREAU 

INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES).  

# Movimentos analisados dentro do momento: 

 Quadril: flexão e extensão, abdução e adução e rotação interna e externa. 

 Joelho: flexão e extensão, varo e valgo e rotação interna e externa. 

 Tornozelo: dorsiflexão e flexão plantar e abdução e adução 

 Pé: rotação interna e externa. 

 Potência
1
: quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. 

Medida: Watts. (BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES). 

# Articulações analisadas dentro de potência: quadril, pelve e tornozelo. 

 Passo: intervalo entre o contato inicial do pé até o contato inicial do pé contralateral. 

 Passada: Intervalo entre o contato inicial de um pé, até o próximo contato inicial do 

mesmo pé. 

 Ciclo de marcha: sequencia de eventos entre dois contatos iniciais sequenciais pelo 

mesmo membro. 

 Balanço: período da marcha onde o pé não está em conato com o solo. 

 Apoio: período da marcha onde o pé está em contato com o solo. 

 Velocidade: Medida: metros / segundo (m/s). 

 Largura do passo: Medida: metros (m). 

 Comprimento do passo: Medida: metros (m). 

 Tempo do ciclo: Medida: segundos (s). 

 Tempo de balanço: Medida: segundos (s). 

 Tempo de apoio duplo: Medida: segundos (s). 

 Passos por minuto: também chamado de cadência, representa o número de passos por 

minuto. 

 Passadas por minuto: número de passadas por minuto. 
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Figura 1 – Ilustração representativa de passo e passada. 

 

 

 

Figura 2 – Representação gráfica do ciclo de marcha. 

 

 

3.5 Fontes de dados  

 

 

3.5.1 Sistema de câmeras de infravermelho – Laboratório de Análise do Movimento – 

LAM  

 

 

 O Laboratório de Análise da Marcha (LAM) possui um sistema de oito câmeras de 

emissão infravermelha (Qualisys modelo Oqus 300) posicionadas e fixadas a 
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aproximadamente 2,6 m do chão para captura do movimento do corpo a partir da colocação 

de marcadores refletivos na pele. Há uma passarela de 6,0 m de comprimento por 1,2 m de 

largura (Figura 3) além de duas plataformas de força (Bertec, modelo FP 4060-08) ocultas sob 

a passarela, medindo 60 cm x 40 cm, sincronizadas com o sistema de câmeras, trabalhando 

com frequência de aquisição de 120 Hz, fornecendo o Centro de Pressão - COP (X e Y), 

Força (X, Y e Z) e Momento (X, Y e Z). 

 

 

 

Figura 3 – Sala do Laboratório de Análise da Marcha (LAM) no Centro de Reabilitação 

(CER) do Hospital das Clínicas FMRP-USP. 

 

 

3.5.2. Marcadores utilizados para padronizar a mensuração 

 

 

 Para a captura do movimento, o sistema faz uso de dois tipos de marcadores: os 

marcadores anatômicos e os marcadores de rastreamento. Os marcadores anatômicos 

constroem o modelo biomecânico a partir da identificação do comprimento dos segmentos e a 

localização dos eixos articulares. Desta forma, é atribuído ao modelo um sistema de 

coordenadas para cada segmento, de maneira coerente com a definição de planos e eixos 

anatômicos. Os marcadores anatômicos são esféricos, com 19 mm de diâmetro. As referências 

anatômicas para a colocação dos marcadores são identificadas por meio da palpação e 

incluem os seguintes pontos: crista ilíaca ântero-superiores, ponto médio do sacro entre as 
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espinhas ilíacas póstero-superiores, epicôndilos laterais e mediais femorais, maléolos laterais 

e mediais, tuberosidade dos calcâneos e ponto médio entre II e III metatarsos, seguindo o 

modelo de Helen Hayes (COLLINS et al., 2009), como demonstrado na Figura 4.  

 Os marcadores de rastreamento têm como objetivo rastrear a trajetória de cada 

segmento durante o movimento por meio de no mínimo três marcadores por segmento, 

posicionados de forma não-colinear. Os marcadores de rastreamento foram fixados no ponto 

médio dos segmentos da coxa e da perna. 

 

 

3.5.3 Testes cinemáticos. 

 

 

 Para a coleta dos dados cinemáticos, as participantes foram orientadas com relação a 

utilizar roupas de banho, permitindo a visualização do membro inferior. A colocação dos 

marcadores é realizada pelo examinador. Primeiramente, foi obtida a posição de referência, 

necessária para a identificação dos segmentos pelo sistema. Para isso, as participantes foram 

instruídas a permanecer em posição ortostática, com os pés alinhados, no centro da passarela. 

 A captação desse dado foi realizada por cinco segundos. Em seguida, as participantes 

foram instruídas a caminharem descalças, em uma velocidade confortável, ao longo da 

passarela. O examinador então deu o comando verbal “pode ir” ao mesmo tempo em que o 

computador do Qualisys era acionado. Como o sistema é integrado, o acionamento do 

computador dispara a coleta das câmeras de infravermelho. 

 Cada participante deambulou por toda a extensão da passarela. Após cada volta, a 

qualidade dos dados foi verificada e os dados foram armazenados para posterior análise. 

 

 

Figura 4 – Posicionamento dos marcadores esféricos refletivos. 
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3.5.4 Processamento dos dados 

 

 

 Os dados captados pelo software Qualisys Track Manager, versão 2.7 (2006) (Figura 

5), foram transferidos para o software Visual3D® (2007) (Figura 6) para a construção do 

modelo biomecânico dos segmentos corporais com base na posição das marcas de referência 

capturada durante a coleta estática e a aplicação desse modelo nos arquivos dinâmicos. 

 Os ângulos articulares foram calculados utilizando-se a sequência de Cardan, definida 

como a orientação do sistema de coordenadas de um segmento relativo ao sistema de 

coordenadas do segmento de referência. Para a normalização dos ângulos, o software calculou 

a orientação relativa do segmento e do segmento de referência em relação à posição de 

referência (coleta estática) e aplicou essa orientação relativa dos dois segmentos nas coletas 

dinâmicas.  

 

 

 

Figura 5 – Programa Qualisys Track Manager (QTM). 
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Figura 6 – Programa Visual3D®. 

 

 

3.6 Tamanho do estudo 

 

 

 O cálculo do tamanho da amostra foi realizado a partir de um piloto incluindo 20 

mulheres saudáveis e considerando uma diferença a ser detectada para o grupo de estudo 

(portadoras de dor pélvica crônica) de 30%, ou seja, considerando que 30% de variação entre 

o grupo controle e o grupo de estudo seria o mínimo para considerarmos uma diferença 

clinicamente relevante. 

 Testamos se duas médias são diferentes entre si, considerando poder do teste de 90% e 

população infinita, para graus de movimento, momento e potência. Observamos que, para a 

variável de maior variabilidade, precisaríamos de um mínimo de 19 sujeitos. Optamos por um 

grupo de 20 sujeitos, para mantermos a proporção de pareamento 1:1. 

 

3.7 Variáveis quantitativas  

 

 

3.7.1 Idade e dados antropométricos 

 

 

 Foram registradas a idade e os dados antropométricos, como massa corporal e estatura. 

Com a combinação da massa e altura, foi obtido o índice de massa corporal (IMC = massa 

corporal / altura
2
). Para aferir a massa corporal e a estatura, as mulheres permaneceram sem 
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sapatos e excesso de roupas ou acessórios. Para aferir massa corporal utilizou-se balança com 

capacidade de 150 kg (Filizzola Ltda.), e para a medida da estatura o estadiômetro acoplado 

na mesma balança. 

 

 

3.7.2 Cinesiofobia (Anexo 1) 

 

 

 Para mensuração da cinesiofobia, foi utilizado o instrumento TAMPA. É um 

instrumento traduzido e validado para a língua portuguesa, sendo constituído por 17 questões 

que abordam a dor e a intensidade dos sintomas. Cada item possui uma escala de Likert que 

varia de 1 (discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente). Para a obtenção do escore total 

final (varia de 17 a 68 pontos) é necessário que realize a soma dos escores de cada item, sendo 

que os itens 4, 8, 12 e 16 há inversão dos valores. O escore total varia de 17 a 68 pontos, o 

qual 37 é uma nota de corte, sendo que acima disto refere-se a maior o grau de cinesiofobia 

(SIQUEIRA; TEIXEIRA-SALMELA; MAGALHAES, 2007; VLAEYEN, 1995). 

 

 

3.7.3 Nível de atividade física (Anexo 2) 

 

 

 Para mensuração do nível de atividade física, foi utilizada a forma curta do 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), versão 8, o qual foi traduzido para a 

língua portuguesa e validado (LEE et al., 2011; MATSUDO et al., 2001). O IPAQ contém 

perguntas relacionadas à frequência (dias por semana) e a duração (tempo por dia) da 

realização de atividades físicas e caminhada (moderadas e/ou vigorosas). Referente às 

respostas relatadas pelas voluntárias, elas foram classificadas da seguinte forma em relação ao 

nível de atividade física: muito ativa, ativa, irregularmente ativa e sedentária.  
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3.7.4 Intensidade da dor (Anexo 3) 

 

 

 Para mensuração da intensidade da dor foi utilizado o questionário Índice McGill de 

dor. Este índice foi elaborado para medir a dor quantitativamente e poder analisá-la 

estatisticamente. Possui índices de validade e confiabilidade estabelecidos e é um instrumento 

muito usado mundialmente para se avaliar a dor. A adaptação para a língua portuguesa foi 

realizada por Pimenta e Teixeira (1996). Consta de um questionário auto aplicável com 78 

descritores de dor, agrupados em quatro grupos (sensorial, afetivo, avaliativo e miscelânea) e 

20 subgrupos.  O escore de dor pode ser obtido por grupo através da soma dos escores dos 

subgrupos pertencentes a ele. Também é possível calcular o escore total pela soma dos 

escores de todos os descritores selecionados. A máxima pontuação possível é 78, pois os 

participantes foram orientados a selecionar apenas um descritor em cada subgrupo. Este 

questionário foi autoaplicado individualmente e a aplicação oral ocorreu somente em casos de 

problemas relacionados à acuidade visual na ausência de dispositivos auxiliares, como óculos, 

lentes de contato, entre outros. 

 Também foi adicionado ao questionário uma escala numérica de dor que varia de 0 a 

5, associada com as seguintes palavras: (0) nenhuma dor; (1) branda; (2) desconfortável; (3) 

aflitiva; (4) horrível e (5) martirizante. 

 

 

3.7.5 Qualidade de vida (Anexo 4) 

 

 

 Esta medida será realizada através do questionário de qualidade de vida WHOQOL – 

Abreviado, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), traduzido e validado 

para a língua portuguesa e é amplamente utilizado na avaliação de dores crônicas.  

 O WHOQOL-Abreviado conta com 26 questões, sendo duas questões gerais de 

qualidade de vida e as demais 24 representam cada uma das 24 facetas que compõe o 

instrumento original de 100 questões. Ele possui quatro domínios: físico, psicológico, 

relações sociais, e meio ambiente (FLECK, 2000). Os escores de cada questão variam de 1 a 5 

e quanto maior o escore encontrado, melhor foi considerada a qualidade de vida da 

participante. O escore pode ser calculado na sua totalidade ou por domínio. Quando calculado 

por domínio, foi considerada a média dos escores das facetas pertencentes àquele domínio. O 
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WHOQOL foi auto aplicado individualmente sob a supervisão de um profissional da área da 

saúde. 

 

 

3.7.6 Mensuração do estado de humor (Anexo 5)  

 

 

 A escala de medida de ansiedade e depressão (HAD) é um instrumento confiável e de 

fácil aplicação que detecta estados emocionais na prática clínica. Este questionário é 

composto por 14 questões de múltipla escolha, sendo 7 itens referentes a ansiedade e 7 itens 

referentes a depressão (SNAITH; ZIGMOND, 1983). O escore para cada sintoma é obtido 

pela soma de cada item, considerando como ponto de corte para sintomas de ansiedade escore 

≥8 e para sintomas de depressão escore ≥9. Este instrumento é traduzido e validado para a 

língua portuguesa. (BOTEGA et al.,1995). 

 

 

3.8 Análise estatística 

 

 

 Foi realizada uma análise exploratória de dados através de medidas de posição central, 

medidas de dispersão e gráficos de normalidade para verificar a distribuição das mesmas. O 

teste não paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado para comparar a distribuição dos grupos 

em relação às variáveis quantitativas. O teste foi implementado no programa SAS versão 9.3 

considerando o procedimento NPAR1WAY. Foi considerado um nível de significância de 

5%. Quando houve diferença estatística entre os grupos (Tabela 1) foi feito a correlação de 

Spearman com as variáveis tampa, EVA, tempo de dor, Índice McGill de dor e HAD. O 

coeficiente de correlação varia de -1 até 1, sendo que valores próximos de 1 ou -1 representam 

uma forte correlação, e valores próximos de 0 representam nenhuma correlação.  



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados 

  



 38 

 A caracterização da amostra está apresentada na Tabela 1. Nota-se uma 

homogeneidade da amostra referente à idade, paridade, IMC e nível de atividade física das 

participantes. Escores de TAMPA, domínio físico do WHOQOL e depressão do HAD 

apresentaram diferença significativa (p<0,05). Apesar de consideráveis, essas diferenças são 

amplamente descritas na literatura. 

 Os resultados referentes às variáveis espaço-temporais (Tabelas 2 e 3) da marcha que 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) foram: velocidade da marcha, comprimento da 

perna e do passo de ambos os membros inferiores. 

 Para variáveis de momento, os movimentos que apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) foram os seguintes: extensão, flexão e rotação interna de quadril; flexão, extensão, 

rotação interna e externa de joelho; dorsiflexão e adução de tornozelo e rotação interna e 

externa de pé (Tabela 4 a 7). 

 Já em relação à potência, os segmentos que apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) foram quadril e tornozelo (Tabela 8 a 10).  

 As variáveis de amplitude de movimento estão apresentados detalhadamente nas 

tabelas de 11 à 15. Observamos diferença significativa (p<0,05) nas variáveis de amplitudes 

de movimento para os seguintes movimentos: desvio valgo e varo de joelho, dorsiflexão e 

flexão plantar de tornozelo. 

Referente aos arcos de movimentos, os que apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) foram: flexão à extensão de joelho e de dorsiflexão à flexão plantar de tornozelo 

(Tabela 16 a 20). 

 A Tabela 21 representa as correlações entre as variáveis que apresentaram diferença 

significativa com as variáveis TAMPA, EVA, Índice McGill de dor, ansiedade e depressão. 

Notamos ocorrência de correlação (p<0,05) eventual, porém não sistemática. 
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 Tabela 1 - Caracterização da casuística. 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Idade (anos) 39 (31 ; 41) 36 (33 ; 43) 0,92 

IMC (kg/m
2
)  25,6 (22,7 ; 28,5) 25,0 (23,1 ; 27,0) 0,82 

Paridade (anos)  1,0 (0,0 ; 1,0) 1,0 (0,0 ; 2,5) 0,15 

Tempo de dor (anos)  - 4 (2 ; 6) ◊ 

EVA  - 79,50 (73,0 ; 93,0) ◊ 

TAMPA 31,0 (29,0 ; 36,0) 39,5 (34,0 ; 48,0) 0,0047* 

IPAQ-brief    0,25 

Muito ativa (n, %) 6 (35,3%) 2 (10,0%)  

Ativa 6 (35,3%) 12 (60,0%)  

Irregularmente ativa 4 (23,5%) 4 (20,0%)  

Sedentária 1 (5,9%) 2 (10,0%)  

Whoqol    

Total 14,5 (13,8 ; 16,6) 13,2 (11,6 ; 15,7) 0,09 

Domínio físico 3,9 (3,3 ; 4,1) 2,9 (2,3 ; 3,6) 0,004* 

Domínio psicológico 3,5 (3,3 ; 4,0) 3,75 (3,0 ; 4,2) 0,62 

Domínio relações sociais 4,0 (3,7 ; 4,3) 3, 7 (2,8 ; 4,0) 0,25 

Domínio meio ambiente 3,4 (3,2 ; 4,0) 3,4 (3,3 – 3,8) 0,93 

Índice McGill de dor    

Total - 31,0 (19,5 ; 43,0) ◊ 

Índice sensorial - 15,5 (13,0 ; 22,5) ◊ 

Índice afetivo - 5,0 (1,0 ; 7,50) ◊ 

Índice avaliativo - 4,0 (2,0 ; 5,0) ◊ 

Miscelânea - 5,5 (1,5 ; 8,0) ◊ 

HAD    

Ansiedade 7,0 (4,0 ; 8,0) 7,5 (5,0 ; 13,5) 0,13 

Depressão 4,0 (0,0 ; 5,0) 5,5 (3,0 ; 12,5) 0,0357* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; EVA: escala visual analogica; Tampa: instrument para 

cinesiofobia; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; Whoqol: instrumento para 

qualidade de vida; McGill: intensidade da dor; HAD: escala de medida de ansiedade e 

depressão.  *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e pelo intervalo 

entre os quartis 25% e 75%. (◊) Análise das variáveis não se aplica à amostra saudável. 
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Tabela 2 - Comparação entre grupos para variáveis espaço-temporais durante análise 

cinemática da marcha. 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
P 

Velocidade (m/s)  1,08 (1,02 ; 1,14) 0,96 (0,87 ; 1,06) 0,01* 

Largura do passo (m)  0,12 (0,10 ; 0,13) 0,13 (0,11 ; 0,15) 0,38 

Comprimento do passo (m)  1,18 (1,13 ; 1,24) 1,14 (1,04 ; 1,16) 0,04* 

Tempo do ciclo (s) 1,12 (1,06 ; 1,19) 1,16 (1,09 ; 1,23) 0,31 

Tempo de apoio duplo (s)  0,24 (0,20 ; 0,27) 0,24 (0,22 ; 0,28) 0,42 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; m/s: metros/segundo; m: metros; s: segundos;  *p>0,05. Os 

dados quantitativos estão representados pela mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 

75%. 
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Tabela 3 - Comparação de médias entre grupos para variáveis espaço-temporais. 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Membro inferior direito    

Comprimento de perna (cm) 86,00 (83,00 ; 90,00) 82,50 (78,50 ; 88,00) 0,06 

Comprimento do passo (m)  0,60 (0,57 ; 0,62) 0,57 (0,51 ; 0,58) 0,009* 

Tempo do passo (s) 0,55 (0,53 ; 0,60) 0,58 (0,52 ; 0,61) 0,30 

Tempo de apoio (s) 0,68 (0,65 ; 0,73) 0,69 (0,64 ; 0,75) 0,63 

Tempo de balanço (s) 0,44 (0,42 ; 0,45) 0,46 (0,43 ; 0,49) 0,20 

Tempo do ciclo (s) 1,12 (1,07 ; 1,17) 1,16 (1,08 ; 1,23) 0,36 

Passos por minuto  108, 93 (100,58 ; 

114,30) 
103,48 (98,38 ; 

113,12) 
0,26 

Passada por minuto  53,59 (51,30 ; 56,26) 51,72 (48,88 ; 55,65) 0,35 

Tempo de apoio duplo (s)  0,12 (0,11 ; 0,13) 0,12 (0,11 ; 0,14) 0,67 

Membro inferior esquerdo    

Comprimento de perna (cm) 86,00 (84,00 ; 90,00) 83,00 (79,00 ; 87,00) 0,04* 

Comprimento do passo (m)  0,60 (0,57 ; 0,62) 0,56 (0,52 ; 0,58) 0,002* 

Tempo do passo (s) 0,57 (0,54 ; 0,60) 0,57 (0,54 ; 0,62) 0,68 

Tempo de apoio (s) 0,67 (0,64 ; 0,73) 0,69 (0,63 ; 0,73) 0,52 

Tempo de balanço (s) 0,45 (0,44 ; 0,47) 0,46 (0,42 ; 0,49) 0,38 

Tempo do ciclo (s) 1,13 (1,07 ; 1,19) 1,16 (1,09 ; 1,23) 0,34 

Passos por minuto  
104,91 (100,85 ; 112,42) 

104,69 (97,02 ; 

110,49) 
0,51 

Passada por minuto  53,33 (50,62 ; 56,26) 51,95 (49,02 ; 55,16) 0,3612 

Tempo de apoio duplo (s)  0,12 (0,10 ; 0,14) 0,13 (0,12 ; 0,14) 0,31 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; cm: centímetros; m: metros; s: segundos; *p>0,05. Os dados 

quantitativos estão representados pela mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 4 - Comparação entre grupos para momento do quadril durante análise cinemática da 

marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito    

Abdução  0,92 (0,78 ; 1,04) 0,91 (0,82 ; 1,02) 0,88 

Adução  -0,17 (-0,21 ; -0,12) -0,21 (-0,25 ; -0,10) 0,51 

Flexão  0,81 (0,71 ; 0,93) 0,63 (0,53 ; 0,74) 0,005* 

Extensão  -0,54 (-0,60 ; -0,42) -0,44 (-0,56 ; -0,37) 0,09 

Rotação interna  0,10 (0,07 ; 0,13) 0,07 (0,05 ; 0,08) 0,01* 

Rotação externa  -0,24 (-0,33 ; -0,18) -0,22 (-0,32 ; -0,16) 0,70 

Quadril esquerdo    

Abdução  0,87 (0,82 ; 0,95) 0,86 (0,76 ; 1,12) 0,68 

Adução  -0,15 (-0,25 ; -0,12) -0,13 (-0,22 ; -0,09) 0,32 

Flexão  0,87 (0,72 ; 1,07) 0,64 (0,48 ; 0,72) 0,002* 

Extensão  -0,57 (-0,61 ; -0,43) -0,39 (-0,52 ; -0,31) 0,002* 

Rotação interna  0,09 (0,07 ; 0,13) 0,07 (0,05 ; 0,09) 0,02* 

Rotação externa  -0,22 (-0,28 ; -0,21) -0,22 (-0,32 ; -0,16) 0,58 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 5 - Comparação entre grupos para momento do joelho durante análise cinemática da 

marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito    

Flexão  0,47 (0,25 ; 0,56) 0,44 (0,30 ; 0,49) 0,44 

Extensão  -0,50 (-0,52 ; -0,44) -0,38 (-0,45 ; -0,25) 0,01* 

Varo  0,42 (0,37 ; 0,52) 0,44 (-0,33 ; 0,61) 0,99 

Valgo  -0,09 (-0,13 ; -0,07) -0,11 (-0,15 ; -0,08) 0,31 

Rotação interna  0,13 (0,10 ; 0,15) 0,13 (0,11 ; 0,16) 0,77 

Rotação externa  -0,11 (-0,15 ; -0,10) -0,10 (-0,12 ; -0,08) 0,12 

Joelho esquerdo    

Flexão  0,34 (0,28 ; 0,49) 0,52 (0,44 ; 0,59) 0,02* 

Extensão  -0,50 (-0,63 ; -0,43) -0,35 (-0,43 ; -0,30) 0,0007* 

Varo  0,47 (0,42 ; 0,55) 0,42 (0,34 ; 0,53) 0,20 

Valgo  -0,09 (-0,14 ; -0,07) -0,09 (-0,13 ; -0,07) 0,88 

Rotação interna  0,12 (0,09 ; 0,14) 0,15 (0,13 ; 0,20) 0,01* 

Rotação externa  -0,11 (-0,14 ; -0,08) -0,07 (-0,10 ; 0,06) 0,01* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 6 - Comparação entre grupos para momento do tornozelo durante análise cinemática 

da marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
P 

Tornozelo direito    

Dorsiflexão  1,53 (1,46 ; 1,63) 1,41 (1,34 ; 1,48) 0,001* 

Flexão Plantar  -0,15 (-0,21 ; -0,11) -0,13 (-0,16 ; -0,09) 0,22 

Abdução  0,29 (0,18 ; 0,40) 0,25 (0,15 ; 0,28) 0,08 

Adução  -0,08 (-0,11 ; -0,06) -0,04 (-0,08 ; -0,04) 0,02* 

Tornozelo esquerdo    

Dorsiflexão  1,52 (1,44 ; 1,60) 1,38 (1,33 ; 1,45) 0,005* 

Flexão Plantar  -0,14 (-0,22 ; -0,12) -0,12 (-0,17 ; -0,11) 0,35 

Abdução  0,23 (0,17 ; 0,36) 0,19 (0,16 ; 0,32) 0,47 

Adução  -0,05 (-0,08 ; -0,03) -0,06 (-0,09 ; -0,03) 0,36 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 7 - Comparação entre grupos para momento do pé durante análise cinemática da 

marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Pé direito    

Rotação interna  0,02 (0,01 ; 0,03) 0,03 (0,02 ; 0,04) 0,05* 

Rotação externa  -0,15 (-0,17 ; -0,13) -0,13 (-0,15 ; -0,11) 0,01* 

Pé esquerdo    

Rotação interna  0,03 (0,02 ; 0,05) 0,03 (0,02 ; 0,05)  0,62 

Rotação externa  -0,14 (-0,17 ; -0,12) -0,12 (-0,13 ; -0,09) 0,02* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 8 - Comparação entre grupos para potência do quadril durante análise cinemática da 

marcha medida em Watts (W). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito 1,19 (0,91 ; 1,30) 0,96 (0,70 ; 1,12) 0,06 

Quadril esquerdo 1,23 (0,93 ; 1,32) 0,87 (0,76 – 1,10) 0,01* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; dp: desvio padrão; *p<0,05. Os dados quantitativos estão 

representados pela mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 9 - Comparação entre grupos para potência do joelho durante análise cinemática da 

marcha medida em Watts (W). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito 0,63 (0,50 ; 0,93) 0,59 (0,33 ; 0,74) 0,16 

Joelho esquerdo 0,62 (0,48 ; 1,08) 0,61 (0,40 ; 0,77) 0,42 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 10 - Comparação entre grupos para potência do tornozelo durante análise cinemática 

da marcha medida em Watts (W). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Tornozelo direito  3,20 (2,92 ; 3,72) 2,73 (2,00 ; 3,22) 0,03* 

Tornozelo esquerdo  3,29 (2,97 ; 4,40) 2,61 (2,18 ; 3,12) 0,002* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 11 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento da pelve durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Pelve direita    

Inclinação anterior  12,52 (9,88 ; 15,35) 12,49 (9,87 ; 17,21) 0,89 

Inclinação posterior  8,94 (4,90 ; 11,43) 8,10 (4,50 ; 11,63) 0,60 

Elevação  6,76 (3,93 ; 7,36) 5,75 (4,77 ; 7,00) 0,64 

Queda  -5,57 (-7,54 ; -4,25) -5,82 (-6,81 ; 4,49) 0,92 

Rotação anterior  6,45 (4,61 ; 8,26) 7,94 (4,65 ; 10,21) 0,28 

Rotação posterior  -5,65 (-7,12 ; -3,96) -4,63 (-6,72 ; -3,99) 0,44 

Pelve esquerda    

Inclinação anterior  13,00 (9,63 ; 16,29) 12,52 (9,63 ; 17,31) 0,85 

Inclinação posterior  8,37 (4,51 ; 11,42) 7,86 (4,40 ; 11,92) 0,83 

Elevação  6,66 (4,20 ; 7,49) 6,09 (5,36 ; 6,87) 0,90 

Queda  -6,77 (-8,10 ; -4,02) -5,71 (-7,21 ; -4,42) 0,42 

Rotação anterior  5,85 (5,38 ; 7,92) 5,82 (3,36 ; 8,64) 0,53 

Rotação posterior  -5,75 (-8,06 ; -3,96) -7,06 (-10,85 ; -4,16) 0,17 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 

  



 50 

Tabela 12 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do quadril durante 

análise cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito    

Abdução  9,82 (6,52 ; 13,50) 8,92 (7,68 ; 11,81) 0,49 

Adução  -7,62 (-9,41 ; -2,71) -6,73 (-10,42 ; -4,90) 0,94 

Flexão  37,15 (34,93 ; 41,86) 36,97 (33,30 ; 41,80) 0,88 

Extensão  -6,49 (-9,38 ; -2,69) -8,24 (-12,52 ; -0,60) 0,79 

Rotação interna  3,41 (-3,26 ; 10,82) 5,06 (-2,61 ; 7,35) 0,79 

Rotação externa  -15,17 (-20,93 ; -7,07) -13,66 (-19,53 ; -5,49) 0,56 

Quadril esquerdo    

Abdução  8,55 (5,67 ; 12,43) 9,66 (7,11 ; 12,63) 0,44 

Adução  -8,11 (-11,00 ; -5,84) -7,03 (-8,82 ; -5,25) 0,24 

Flexão  36,53 (34,44 ; 42,84) 38,47 (33,99 ; 41,92) 0,77 

Extensão  -7,64 (-10,70 ; -2,74) -5,92 (-11,52 ; 1,10) 0,60 

Rotação interna  8,66 (3,04 ; 12,91) 5,46 (0,44 ; 11,34) 0,22 

Rotação externa  -8,19 (-11,61 ; -2,16) -10,89 (-16,16 ; -6,55) 0,11 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 13 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do joelho durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito    

Flexão  65,81 (64,23 ; 72,12) 65,69 (62,71 ; 67,26) 0,33 

Extensão  2,50 (-2,51 ; 4,57) 2,77 (1,05 ; 4,37) 0,50 

Varo  1,79 (0,56 ; 4,33) 3,62 (0,12 ; 8,36) 0,49 

Valgo  -7,02 (-9,27 ; -4,05) -5,54 (-11,95 ; -3,48) 0,88 

Rotação interna  -7,93 (-12,38 ; 1,25) -7,82 (-15,44 ; -0,39) 0,56 

Rotação externa  -22,09 (-29,82 ; -13,38) -26,00 (-35,46 ; -18,23) 0,33 

Joelho esquerdo    

Flexão  66,25 (63,05 ; 68,15) 65,42 (61,85 ; 67,32) 0,28 

Extensão 1,29 (-0,68 ; 4,91) 3,23 (1,62 ; 5,58) 0,066 

Varo  6,68 (3,76 ; 9,39) 1,92 (-0,18 ; 4,33) 0,008* 

Valgo  -3,88 (-4,90 ; -1,97) -7,03 (-13,25 ; -4,71) 0,001* 

Rotação interna  -5,54 (-10,61 ; -0,32) -5,33 (-12,08 ; 3,63) 0,86 

Rotação externa  -22,85 (-26,54 ; -20,13) -19,16 (-29,95 ; -13,39) 0,26 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 14 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do tornozelo durante 

análise cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Tornozelo direito    

Dorsiflexão  12,71 (8,60 ; 13,93) 13,09 (11,15 ; 14,96) 0,31 

Flexão Plantar  -23,48 (-25,44 ; -16,65) -16,06 (-20,32 ; -11,74) 0,009* 

Tornozelo esquerdo    

Dorsiflexão  10,79 (7,45 ; 13,19) 13,71 (11,20 ; 15,16) 0,01* 

Flexão Plantar  -21,00 (-26,47 ; -17,32) -18,08 (-21,09 ; -12,85) 0,02* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 15 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do pé durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Pé direito    

Rotação interna  2,80 (-0,72 ; 9,62) 4,41 (1,69 ; 7,82) 0,58 

Rotação externa  -12,88 (-18,81 ; -8,93) -13,07 (-17,18 ; -6,30) 0,79 

Pé esquerdo    

Rotação interna  8,29 (2,98 ; 9,28) 6,92 (2,41 ; 10,88) 0,90 

Rotação externa  -10,10 (-15,10 ; -8,52) -11,01 (-16,18 ; -7,25) 0,99 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 16 - Comparação entre grupos para arco de movimento da pelve durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
CPP 

(n=20) 
p 

Pelve direita    

Inclinação anterior – 

Inclinação posterior 
4,92 (3,84 ; 5,28) 4,91 (3,98 ; 5,38) 0,75 

Obliquidade queda – 

Obliquidade elevação  
11,46 (9,62 ; 13,64) 11,01 (10,27 – 12,62) 0,66 

Rotação anterior – 

Rotação posterior  
11,71 (9,61 ; 14,08)  12,84 (9,32 ; 16,76) 0,56 

Pelve esquerda    

Inclinação anterior – 

Inclinação posterior  
4,81 (4,13 ; 5,50) 5,12 (4,20 ; 5,61) 0,58 

Obliquidade queda – 

Obliquidade elevação  
12,53 (10,05 ; 13,33) 11,71 (9,00 ; 13,07) 0,62 

Rotação anterior – 

Rotação posterior  
11,56 (9,60 ; 14,88) 13, 06 (9,99 ; 17,38) 0,46 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 17 - Comparação entre grupos para arco de movimento do quadril durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito    

Abdução - Adução  17,22 (14,07 ; 18,48) 15,77 (13,54 ; 19,15) 0,46 

Flexão - Extensão  43,85 (41,73 ; 46,42) 43,88 (39,64 ; 45,66) 0,68 

Rotação interna – Rotação externa  16,94 (12,51 ; 20,40) 18,40 (13,35 ; 20,12) 0,88 

Quadril esquerdo    

Abdução – adução  17,46 (15,51 ; 18,52) 16,25 (13,79 ; 19,06) 0,62 

Flexão - extensão  44,26 (41,06 ; 47,32) 42,40 (39,46 ; 45,85) 0,27 

Rotação interna – Rotação externa  16,36 (13,32 ; 18,95) 16,89 (13,00 ; 20,76) 0,53 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 18 - Comparação entre grupos para arco de movimento do joelho durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito    

Flexão - Extensão  65,36 (61,93 ; 67,59) 61,12 (60,02 ; 64,37) 0,03* 

Varo - Valgo  8,99 (8,09 ; 11,30) 11,74 (8,74 ; 13,74) 0,08 

Rotação interna – Rotação externa  16,86 (15,04 ; 20,13) 18,20 (16,21 ; 22,73) 0,35 

Joelho esquerdo    

Flexão - Extensão  64,68 (60,84 ; 67,96) 62,57 (58,55 ; 63,90) 0,03* 

Varo – Valgo 8,45 (7,76 ; 13,06) 9,96 (8,78 ; 14,46) 0,19 

Rotação interna – Rotação externa  17,97 (15,35 ; 21,04) 16,71 (13,90 ; 22,51) 0,83 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 19 - Comparação entre grupos para arco de movimento do tornozelo durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Tornozelo direito    

Dorsiflexão – Flexão Plantar  33,96 (30,13 ; 36,74) 30,27 (26,78 ; 34,32) 0,05* 

Tornozelo esquerdo    

Dorsiflexão – Flexão Plantar  31,79 (29,62 ; 35,12) 30,89 (27,94 ; 32,57) 0,21 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 20 - Comparação entre grupos para arco de movimento do pé durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Pé direito    

Rotação interna – rotação externa  15,89 (13,09 ; 19,78) 17,60 (14,34 ; 21,42) 0,56 

Pé esquerdo    

Rotação interna – rotação externa  17,87 (15,66 ; 18,39) 18,04 (16,10 ; 20,32) 0,53 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 

  



 59 

Tabela 21. Correlações entre as variáveis em estudo que apresentaram diferença significativa. 

Continua 

Variáveis   TAMPA EVA Time McGill HAD_A HAD_D 

Amplitude de 

movimento de 

varo de joelho 

esquerdo 

Correlação -0,19 -0,04 0,31 0,08 -0,43 -0,50 

p 
0,43 0,85 0,19 0,75 0,06 0,02* 

Amplitude de 

movimento de 

valgo de joelho 

esquerdo 

Correlação -0,17 -0,07 0,19 0,02 -0,33 -0,45 

p 
0,48 0,76 0,42 0,92 0,15 0,05* 

Amplitude de 

movimento de 

flexão plantar de 

tornozelo direito 

Correlação -0,003 -0,16 -0,24 -0,25 0,07 0,11 

p 
0,99 0,50 0,31 0,28 0,76 0,64 

Amplitude de 

movimento de 

dorsiflexão de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação 0,29 0,03 -0,32 0,17 0,33 0,16 

p 

0,21 0,89 0,17 0,48 0,15 0,49 

Amplitude de 

movimento de 

flexão plantar de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação 0,21 -0,27 -0,14 -0,09 0,26 0,22 

p 

0,38 0,25 0,55 0,71 0,26 0,35 

Arco de 

movimento de 

flexão-extensão de 

joelho direito 

Correlação -0,62 -0,32 0,07 -0,16 -0,17 -0,15 

p 
0,003* 0,17 0,77 0,50 0,47 0,52 

Arco de 

movimento de 

flexão-extensão de 

joelho esquerdo 

Correlação -0,43 -0,12 0,17 0,07 -0,41 -0,36 

p 
0,06 0,61 0,48 0,78 0,07 0,11 

Arco de 

movimento de 

dorsiflexão-flexão 

plantar de 

tornozelo direito 

Correlação -0,002 0,19 0,04 0,34 -0,03 -0,16 

p 

0,99 0,41 0,88 0,15 0,89 0,49 

Momento de 

flexão de quadril 

direito 

Correlação -0,06 0,40 0,10 -0,01 -0,17 -0,15 

p 0,79 0,08 0,67 0,95 0,46 0,52 
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Continuação 

Variáveis    TAMPA EVA Time McGill HAD_A HAD_D 

Momento de 

flexão de quadril 

esquerdo 

Correlação -0,14 -0,04 0,10 -0,05 -0,09 -0,02 

p 0,54 0,86 0,67 0,84 0,71 0,92 

Momento de 

extensão de 

quadril esquerdo 

Correlação 0,35 -0,38 -0,18 -0,09 -0,01 -0,08 

p 0,12 0,10 0,46 0,69 0,96 0,73 

Momento de 

rotação interna de 

quadril direito 

Correlação 0,08 0,35 0,06 0,06 -0,17 -0,18 

p 0,73 0,12 0,80 0,79 0,46 0,43 

Momento de 

rotação interna 

quadril esquerdo 

Correlação -0,19 -0,03 0,02 -0,17 -0,21 -0,11 

p 0,42 0,91 0,95 0,48 0,38 0,65 

Momento de 

flexão joelho 

esquerdo 

Correlação 0,26 -0,10 -0,12 0,22 0,23 0,10 

p 0,26 0,69 0,61 0,34 0,34 0,67 

Momento de 

extensão de joelho 

direito 

Correlação 0,21 -0,38 -0,10 -0,10 0,16 0,03 

p 0,38 0,10 0,66 0,66 0,50 0,88 

Momento de 

extensão joelho 

esquerdo 

Correlação 0,25 -0,08 -0,41 0,04 0,13 0,02 

p 0,28 0,73 0,07 0,86 0,59 0,94 

Momento de 

rotação interna de 

joelho esquerdo 

Correlação 0,002 -0,45 -0,03 0,13 0,20 0,28 

p 0,99 0,05* 0,89 0,58 0,39 0,24 

Momento de 

rotação externa 

de joelho 

esquerdo 

Correlação 0,35 -0,08 -0,24 -0,10 0,32 0,23 

p 
0,13 0,73 0,31 0,66 0,17 0,33 

Momento de 

dorsiflexão de 

tornozelo direito 

Correlação -0,03 -0,05 0,40 0,08 0,18 0,14 

p 0,90 0,82 0,08 0,73 0,44 0,55 

Momento de 

dorsiflexão de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação -0,19 0,10 0,44 0,16 0,17 0,13 

p 
0,42 0,68 0,05* 0,51 0,48 0,59 

Momento de 

adução de 

tornozelo direito 

Correlação 0,41 0,13 0,08 0,17 0,13 -0,13 

p 0,07 0,57 0,74 0,48 0,58 0,60 
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Conclusão 

Variáveis    TAMPA EVA Time McGill HAD_A HAD_D 

Momento de 

rotação externa 

de pé direito 

Correlação 0,27 -0,21 -0,11 -0,11 0,44 0,48 

 0,24 0,37 0,63 0,64 0,05* 0,03 

Momento de 

rotação externa 

de pé esquerdo 

Correlação 0,05 -0,13 0,02 -0,22 0,26 0,15 

p 0,82 0,58 0,93 0,35 0,27 0,53 

Momento de 

rotação interna de 

pé direito 

Correlação 0,18 0,50 0,007 -0,08 0,33 0,11 

p 0,44 0,02* 0,98 0,74 0,16 0,63 

Potência de 

quadril esquerdo 

Correlação -0,28 0,08 0,42 -0,18 -0,27 -0,21 

p 0,23 0,73 0,07 0,45 0,25 0,38 

Potência de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação -0,22 0,11 0,14 0,28 0,12 0,01 

p 0,35 0,64 0,54 0,23 0,61 0,96 

Potência de 

tornozelo direito 

Correlação -0,19 0,29 0,19 0,41 0,20 0,08 

p 0,41 0,22 0,43 0,07 0,39 0,72 

Velocidade  
Correlação -0,37 0,21 0,17 -0,11 -0,19 -0,09 

p 0,11 0,37 0,48 0,65 0,41 0,70 

Comprimento do 

passo 

Correlação -0,17 0,19 0,18 0,18 0,001 0,05 

p 0,46 0,42 0,45 0,45 0,10 0,84 

Comprimento do 

passo direito 

Correlação -0,26 0,16 0,08 0,14 -0,006 0,13 

p 0,26 0,51 0,75 0,57 0,98 0,58 

Comprimento do 

passo esquerdo 

Correlação -0,12 0,26 0,14 0,24 0,03 0,06 

p 0,61 0,26 0,56 0,30 0,90 0,80 

Comprimento de 

membro inferior 

direito 

Correlação 0,24 -0,23 -0,02 0,26 0,20 0,29 

p 0,31 0,32 0,94 0,27 0,41 0,22 

Comprimento de 

membro inferior 

esquerdo 

Correlação 
0,24 -0,29 

-

0,005 
0,28 0,16 0,25 

p 0,31 0,21 0,98 0,23 0,49 0,30 

Notas: Tampa: instrumento para cinesiofobia; EVA: escala visual analogica; Time: tempo de 

dor; McGill: intensidade da dor; HAD: escala de medida de ansiedade e depressão.  Os dados 

estão representados pelo coeficiente de correlação e valor de p (*p<0,05).  
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5 Discussão 
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 A DPC é uma condição frequente, de etiologia complexa e que, muitas vezes, 

apresenta o sistema musculoesquelético comprometido (HAUGSTAD et al., 2006b; 

GUNTER, 2003). Sabemos que é inequívoca a necessidade de adaptação ao movimento em 

pacientes com dor, seja aguda ou crônica (HODGES; TUCKER, 2011; LU; CHANG, 2012). 

Isso pode ter inúmeras consequências, entre elas aumento de tensão, encurtamentos e 

espasmos musculares, que podem contribuir para exacerbação e perpetuação da queixa 

(MONTENEGRO et al., 2009).  

 Este é o primeiro estudo de nosso conhecimento, avaliando objetivamente a marcha de 

mulheres com DPC. Para isso, utilizamos o sistema de análise de movimento 3D, que é um 

método preciso e utilizado como padrão-ouro para análise de marcha no meio científico 

(SPRINGER; YOGEV SELIGMANN, 2016).  

 Nossos resultados mais expressivos obtidos referem-se à redução nos valores das 

variáveis de ADM, arco de movimento, momento, potência, velocidade da marcha e 

comprimento do passo. A presença da dor pode ser um fator que corrobora em alterações na 

marcha e, ainda, o medo de movimentar-se (cinesiofobia).  

 Referente aos nossos resultados, acreditamos que exista participação do motoneurônio 

no processo de alteração da marcha das mulheres com DPC, uma vez que há conexão entre 

fibras sensitivas e motoras. Como forma de justificar esta hipótese, notamos que a 

musculatura envolvida nos movimentos alterados em nossa amostra recebem inervação de 

origem segmentar de L2 a S2 (Quadro 1), que curiosamente são os mesmos segmentos que 

recebem os inputs dos órgãos, vísceras, tecidos somáticos periféricos comprometidos na DPC, 

que tem início a partir do segmento T10 (infraumbilical). Algumas teorias previamente 

definidas (do ciclo vicioso e de adaptação à dor), que tratam da interferência do processo de 

percepção de dor na atividade muscular, podem fundamentar esta hipótese. 

 Frente a isso podemos levar em consideração alguns itens: 

1. A interferência da dor na ação motora. 

Interação entre fibras sensitivas e motoras ocorre primeiramente na medula espinhal, com o 

reflexo de retirada. Nessa condição aguda ocorre conexão de fibras aferentes sensitivas com 

fibras motoras, que interagem por meio de interneurônios presentes na substância cinzenta, 

culminando em contração muscular, devido à excitação dos motoneurônios. Este controle não 

envolve centros mais superiores, é um evento automático. (CLARKE; HARRIS, 2004; 

GUYTON; HALL, 2002). 

 No entanto, o estímulo aferente (input) parece atuar de forma complexa com o sistema 

motor. Alguns estudos discorrem sobre a teoria do ciclo vicioso, na qual toda dor muscular 
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pode levar a um aumento de contratilidade do mesmo, devido à isquemia local, que contribui 

para produção de substâncias que exacerbam a dor e, por sua vez, agravam a contração 

(espasmo), havendo reverberação deste processo. (GUYTON; HALL, 2002; CRAM; 

STEGER, 1983). Esta teoria é inconsistente, uma vez que alguns estudos mostram mudanças 

variáveis na atividade motora, não havendo consenso entre eles, além de redução na ativação 

do fuso muscular durante processo de dor, e não facilitação muscular como ela prevê, por isso 

esta teoria é questionável (HODGES; TUCKER, 2011; RO; SVENSSON; CAPRA, 2002; 

LUND et al., 1991). 

 Outra teoria proposta por Lund e colaboradores (1991), a de adaptação à dor, 

argumenta que a redução de velocidade e amplitude de movimento do segmento com dor é 

justificada pela inibição uniforme do conjunto de motoneurônios da musculatura agonista e 

facilitação da musculatura antagonista. Acredita-se que com esta adaptação haja proteção do 

tecido a mais danos e dor (TUCKER; HODGES, 2009). Mas esta teoria não é universalmente 

aceita, pois apesar de uma redução na taxa de descargas de unidades motoras durante o 

processo de dor, ela não consegue explicar como a força é mantida nestas circunstâncias 

(BIRCH et al., 2000; SESSLE, 1999; SVENSSON et al., 1998; TUCKER et al., 2009). 

 Então, uma teoria mais recente de adaptação à dor, e mais aceita, traz um mecanismo 

alternativo do controle motor durante a dor. Ela descreve a existência de uma redução na taxa 

de disparo de motoneurônios, porém com manutenção da força do grupo muscular envolvido 

(TUCKER et al., 2009). Este achado sugere que a redução da descarga poderia vir de 

mecanismos centrais (medulares) ou por dano direto a fibras periféricas dos motoneurônios. 

Para analisar isso, Tucker e Hodges (2011) executaram um estudo no qual eles induziam um 

estímulo doloroso em regiões não musculares. Observaram através de eletromiografia de 

agulha que havia redução ou bloqueio na atividade de disparo dos motoneurônios. Em 

contrapartida, também notaram aumento da atividade de disparo em áreas adjacentes, e 

mesmo distante a estes pontos. Talvez isto justifique a manutenção da força muscular, e em 

condições em que o organismo consiga manter a atividade, a força não é prejudicada, e 

consequentemente sua amplitude de movimento não se altera (HODGES; TUCKER, 2011; 

TUCKER et al., 2009; TUCKER; HODGES, 2009). 

 Provavelmente há, ainda, alterações que ocorrem a nível supramedular. Estudos que 

avaliam a funcionalidade do córtex motor em humanos mostram que há redução de sinais 

eferentes (outputs) motores para musculatura envolvida com a dor. Isto se dá pelo aumento na 

atividade inibitória e uma redução na atividade facilitatória. (BURNS; CHIPCHASE; 

SCHABRUN, 2016; HODGES; TUCKER, 2011; SCHABRUN; HODGES, 2012).  Novos 



 65 

achados mostram que, além da redução de outputs corticomotores para local de dor, ainda há 

redução para outros grupos musculares do mesmo segmento afetado. (BURNS; CHIPCHASE; 

SCHABRUN, 2016; LE PERA et al., 2001; MARTIN et al., 2008;). Embora o significado 

funcional da interferência da dor no córtex motor permaneça incerto, é possível que esta 

adaptação seja necessária com intuito de proteção do membro. (BURNS; CHIPCHASE; 

SCHABRUN, 2016; MERCIER; LÉONARD, 2011; SCHABRUN et al., 2013).  

 Estas informações podem justificar nossos resultados. Apesar de o estímulo doloroso 

poder inibir ou reduzir a atividade de algumas fibras (ou grupo delas), o recrutamento 

adicional de outras fibras musculares sinérgicas podem garantir a atividade funcional do 

grupamento muscular para alguns movimentos, não havendo prejuízo detectável. Quando o 

músculo é mais exigido (torque, potência e velocidade), o recrutamento adicional talvez não 

seja suficiente para suprir o déficit primariamente causado pela inibição de um número crítico 

de fibras musculares. Embora a teoria de adaptação à dor (TUCKER et al., 2009) seja válida e 

concisa, talvez não se aplique ao presente estudo, devido ao fato de não se aplicar a 

musculaturas do automatismo (HODGES; TUCKER, 2011). 

 2. A cinesiofobia como fator de influência na alteração de marcha de mulheres 

com DPC. 

 Embora fosse plausível afirmar que a cinesiofobia pudesse interferir na marcha, uma 

vez que o medo de movimentar-se pode acarretar em padrões anormais do sistema motor 

(GOSLING, 2012; LINTON; SHAW, 2011), não notamos nenhuma correlação entre esta e 

quaisquer variáveis da marcha. Observamos em nosso estudo que o grupo com dor apresentou 

maiores escores na escala TAMPA quando comparadas ao grupo controle, apesar de este 

instrumento não ser um método adequado para se utilizar em grupos saudáveis.  

 Nossa pesquisa é um estudo piloto, por isso ela apresenta limitações como o tamanho 

amostral e o intrumento de análise cinemática 3D. Embora o método de análise da marcha 

forneça dados objetivos e seja amplamente utilizado como padrão-ouro para análise de 

marcha no meio científico, existem algumas barreiras para seu uso na prática clínica 

(SPRINGER; YOGEV SELIGMANN, 2016). Existem críticas referentes à variabilidade de 

medidas obtidas com o uso deste instrumento, evidenciando erros que podem comprometer a 

interpretação dos dados clínicos (MCGINLEY et al., 2009).  

 Em nossa amostra, notamos valores discrepantes referentes à amplitude de movimento 

dos desvios valgo e varo de ambos os joelhos do grupo DPC. Há erros entre eles variando de 

3° a 4°, o que podem ser considerados razoáveis, mas que comprometem a interpretação dos 

dados. Estudos mostram que a maioria deles possui de moderada a boa confiabilidade em 
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movimentos nos planos sagital e coronal, com exceção de inclinação pélvica e varo/valgo de 

joelho. Acredita-se que o posicionamento inadequado dos marcadores seja a principal fonte de 

erros encontrados nos estudos (MCGINLEY et al., 2009). 

 Para minimizar os viéses, utilizamos vários critérios, como: seleção minuciosa das 

participantes, seguindo todos os critérios de elegibilidade; treinamento do avaliador para 

aplicação dos questionários e a preparação para a análise de marcha, seguindo um modelo de 

posicionamento dos marcadores proposto por Helen Hayes; os avaliadores foram cegos aos 

dados clínicos, referente ao processamento dos dados e análise estatística. Nós acreditamos 

que estes pontos minimizem e dê embasamento para novos estudos de investigação no 

processo de interferência da dor crônica nas atividades de marcha.  

 O estudo da marcha é de grande importância na área de fisioterapia, uma vez que a ela 

é uma das habilidades mais importantes conquistadas pela espécie humana. Alterações 

encontradas durante a deambulação podem interferir na qualidade de vida dos indivíduos, 

além de causar compensações que acarretam em sobrecarga de musculaturas, ligamentos e 

articulações, contribuindo para o aparecimento e agravamento da dor. 

 A análise cinemática é capaz de identificar diferenças no processo de marcha entre 

mulheres com DPC e saudáveis, pois ela dá indícios objetivos da interferência da percepção 

de dor sobre o controle motor, podendo ter repercussões clínicas. Eventualmente uma 

proposta de readaptação para um grupo com dor deverá ser distinto do grupo saudável, uma 

vez que os indivíduos com dor apresentam vários mecanismos fisiopatológicos envolvidos, 

merecendo uma abordagem diferenciada no manejo da queixa. 
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Quadro 1. Principais músculos envolvidos, inervação e segmento medular referente aos 

movimentos que apresentaram diferença significativa (p<0,05).  

MOVIMENTO 

ALTERADO 

MÚSCULOS 

PRINCIPAIS 

INERVAÇÃO SEGMENTO 

MEDULAR 

DE ORIGEM 

Extensão de quadril M. Glúteo máximo N. glúteo inferior L4 – S2 

M. Isquiotibiais N. isquiático L4 – S2 

Rotação interna de quadril M. Glúteo médio N. glúteo superior L4 – S1 

M. Glúteo mínimo N. glúteo superior L4 – S1 

Flexão de joelho M. Isquiotibiais N. isquiático L4 – S2 

Extensão de joelho M. Quadríceps N. femoral L2 – L4 

Rotação externa de joelho M. Bíceps femoral N. isquiático L4 – S2 

M. Tensor da fáscia 

lata 

N. glúteo superior L4 – L5 

Rotação interna de joelho M. Sartório N. femoral L2 – L3 

M. Semitendinoso N. isquiático L4 – S1 

M. Semimembranoso N. isquiático L4 – S1 

Dorsiflexão de tornozelo M. Extensor longo do 

hálux 

N. fibular profundo L4 – L5 

M. Extensor longo dos 

dedos 

N. fibular profundo L4 – L5 

M. Tibial anterior N. fibular profundo L4 – L5 

Flexão plantar de 

tornozelo 

M. Tríceps sural N. tibial L5 

Adução de tornozelo M. Tibial posterior N. tibial L5 – S2 

Rotação interna do pé M. Tibial posterior N. tibial L5 – S2 

Rotação externa do pé M. Fibular curto N. fibular superficial L5 – S1 

M. Fibular longo N. fibular superficial L5 – S1 

FONTE: SOBOTTA (PUTZ; PABST, 2006) 
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6 Conclusão 
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 Podemos concluir que mulheres com DPC apresentam alterações na marcha quando 

comparadas a mulheres saudáveis, sendo que as mais expressivas referem-se às variáveis 

cinemáticas e espaço-temporais. Notamos correlações eventuais, mas não sistemáticas em 

nossa amostra. Assim sendo, acreditamos que as alterações possam ser justificadas por 

possíveis ajustes que ocorrem no sistema nervoso central e periférico (motoneurônios) frente 

ao processo de dor.  Desta forma, faz-se necessário avaliações mais detalhadas deste grupo 

para se obter um melhor diagnóstico e propor tratamentos mais eficazes. Mais estudos são 

necessários para elucidar o processo da dor crônica e sua interferência no sistema muscular. 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE I –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Você não é obrigada a participar. Em caso de dúvida você pode procurar o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo ou pelo telefone (16) 3602-2228. 

Título do Projeto: Avaliação da performance física, do equilíbrio e da marcha de mulheres 

com dor pélvica crônica. 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Omero Benedicto Poli Neto (16) 3602-2583/2311/0002 e 

Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de Abreu (16) 3602-2513 

Pesquisadores participantes: Prof. Dr. Antonio Alberto Nogueira (16) 3602-2589/2311, Prof. 

Dr. Francisco José Candido dos Reis (16) 3602-2589/2311, Prof. Dr. Júlio César Rosa-e-Silva 

(16) 3602-2311, Fisioterapeutas Ana Paula Francisco Chediek e Mariana Cecchi Salata (16) 
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O Projeto de Pesquisa “Avaliação da performance física, do equilíbrio e da marcha de 

mulheres com dor pélvica crônica” tem como objetivo caracterizar o desempenho físico, o 

equilíbrio, a marcha (modo de andar) e observar o comportamento da dor durante a execução 

de uma série de medidas de exercício físico em mulheres com dor pélvica crônica. Este estudo 

torna-se necessário, pois a dor parece influenciar o desempenho físico e esta capacidade 

comprometida para executar determinadas tarefas afeta a qualidade de vida e dificulta que os 

profissionais que atendem pacientes com problemas similares orientem maneiras de aliviar a 

dor. 

Sua participação neste estudo será responder alguns questionários e se submeter à avaliação 

dos limiares de dor, e testes para avaliar sua performance (capacidade) física, equilíbrio e 

marcha (o andar, o caminhar). A avaliação dos limiares será realizada através de um aparelho 

(algômetro) que será pressionado contra a pele da região abdominal e do antebraço.A 

avaliação dos limiares será realizada através de um aparelho colocado suavemente no seu 
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braço que emite uma corrente elétrica progressivamente aumentada. Inicialmente você irá 

perceber uma discreta sensação de formigamento no local, seguida pela contração de alguns 

músculos do seu braço (independente de você querer ou não), seguida por uma sensação de 

dor. Assim que você perceber a dor, deverá interromper o exame. Não é necessário que resista 

ao exame. Os riscos desse procedimento são mínimos, geralmente apenas um incômodo 

passageiro. A avaliação da performance será através de testes simples que já foram 

amplamente utilizados em outras pesquisas. Eles consistem na realização de algumas tarefas 

físicas como andar durante 6 minutos, agachar, levantar, alcançar algum objeto. Algum deles 

pode trazer certo desconforto respiratório (falta de ar) e você poderá interrompê-lo quando 

julgar necessário. Todos esses testes serão realizados em ambiente hospitalar. Todos os testes 

de equilíbrio e marcha também serão acompanhados por profissionais experientes. Colchões e 

apoios estarão disponíveis para qualquer eventualidade de perda de equilíbrio ou queda. O 

risco de se chocar com alguma parede ou máquina é mínimo pois eles ficam a uma distância 

segura. Durante todo o período de sua participação, estará devidamente acompanhada e 

assistida por profissional de nível superior capacitado, terá esclarecimento de qualquer dúvida 

a respeito da pesquisa, bem como lhe será garantido o acesso aos resultados da avaliação, 

após a conclusão do trabalho.  

Você não terá gastos financeiros adicionais. Você terá a segurança de não ser identificada e 

ter mantido o caráter confidencial da informação relacionada à sua privacidade. Você pode 

retirar o seu consentimento para participar deste estudo a qualquer momento, inclusive sem 

justificativas e sem qualquer prejuízo para você. 

Você terá a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com 

a pesquisa. Qualquer questão a respeito do estudo ou de sua saúde deve ser dirigida aos 

responsáveis pelo projeto, designados no início deste termo, o que poderá ser realizado no 

Ambulatório AGDE que ocorre às 6ª feiras no período da manhã no balcão 1 – verde do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Garantimos que o nome da 

senhora não será exposto em nenhuma apresentação, ou qualquer tipo de publicação, e que 

poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo algum ao seu 

tratamento. Este estudo não oferece recompensas financeiras e/ou indenizações para os 

pacientes participantes. O tempo estimado para a aplicação do protocolo é de 

aproximadamente 40 minutos. Ressaltamos, ainda, que estamos à disposição para maiores 

esclarecimentos que desejar. 
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Eu, __________________________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Avaliação da performance física, do equilíbrio e 

da marcha de mulheres com dor pélvica crônica”, como sujeito. Fui devidamente informada 

em detalhes pelo(s) pesquisador(es) responsável(is) no que diz respeito ao objetivo da 

pesquisa, aos procedimentos que serei submetida, aos riscos e benefícios, à forma de 

ressarcimento no caso de eventuais despesas, bem como à indenização se houver danos 

decorrentes da pesquisa. Declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições 

que me foram asseguradas e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ 

tratamento. Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 

apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade de participar desse estudo. 

 

Ribeirão Preto, _____ de ____________________________ de ___________. 

 

 

 

 

 

  

      Assinatura do voluntário      Assinatura do investigador/ testemunha 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – Escala para cinesiofobia TAMPA. 
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ANEXO 2 – International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 
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ANEXO 3 – Índice McGill de dor. 
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ANEXO 4 – Questionário de qualidade de vida WHOQOL – Abreviado. 
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ANEXO 5 – Escala de medida de ansiedade e depressão (HAD). 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A dor pélvica crônica (DPC) é uma condição comum, de etiologia 

complexa e pouco compreendida. Há evidências de que o sistema musculoesquelético possa 

estar comprometido, embora estudos que avaliem o padrão de movimento deste grupo ainda 

sejam escassos. OBJETIVO: Avaliar objetivamente a marcha de mulheres com DPC através 

de variáveis cinemáticas e espaço-temporais, e verificar possíveis correlações das alterações 

encontradas. MÉTODOS: Estudo de coorte transversal, incluindo 20 mulheres com 

diagnóstico de DPC, que foram recrutadas no Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo, e 20 voluntárias saudáveis (grupo controle). Utilizou-se a análise de marcha 

tridimensional para obtenção dos dados referentes à amplitude de movimento, arco de 

movimento, momento e potência dos segmentos de pelve, quadril, joelho, tornozelo e pé, 

além de variáveis espaço-temporais. O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado 

para comparar a distribuição dos grupos em relação às variáveis quantitativas, e a correlação 

de Spearman foi utilizada entre as variáveis que apresentaram diferença significativa e as 

variáveis com tampa, escala visual analógica (EVA), tempo de dor, escala de medida de 

ansiedade e depressão (HAD) e índice McGill de dor (McGill). RESULTADOS: Mulheres 

com DPC apresentaram alterações na marcha quando comparadas ao grupo controle. As 

variáveis cinemáticas comprometidas foram: momento de extensão, flexão e rotação interna 

de quadril; flexão, extensão, rotação interna e externa de joelho; dorsiflexão e adução de 
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tornozelo e rotação interna e externa de pé; potência de quadril e tornozelo; amplitude de 

movimento de desvio valgo e varo de joelho, dorsiflexão e flexão plantar de tornozelo e arco 

de movimento de flexão à extensão de joelho e de dorsiflexão à flexão plantar de tornozelo. Já 

as variáveis espaço-temporais alteradas foram: velocidade da marcha, comprimento da perna 

e do passo. Notamos ocorrência de correlação eventual, mas não sistemática. CONCLUSÃO: 

Mulheres com DPC apresentam alterações na marcha quando comparadas a mulheres 

saudáveis, sendo que as mais expressivas referem-se às variáveis cinemáticas e espaço-

temporais. Notamos correlações eventuais, mas não sistemáticas em nossa amostra. Estes 

achados sugerem a necessidade de uma avaliação mais detalhada, para que se obtenha 

melhores diagnósticos e tratamentos mais eficazes. 

Palavras Chaves: marcha, dor pélvica crônica, disfunção musculoesquelética 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chronic pelvic pain (CPP) is a common condition of complex etiology 

and poorly understood. There is evidence that the musculoskeletal system may be 

compromised although studies evaluating the motion pattern of this group are poorly. 

OBJECTIVES: To evaluate objectively the progress of women with CPP throught kinematic 

and spatiotemporal variables and verify possible correlations of the changes found. 

METHODS: A cross-sectional cohort study included 20 women with CPP diagnosis, who 

were recruited at the Hospital of the University of São Paulo, and 20 healthy volunteers 

(control group). We used the three-dimensional gait analysis to obtain data on the range of 

motion, range of movement, momentum and power of the pelvis segments, hip, knee, ankle 

and foot, and spatiotemporal variables. The nonparametric Mann-Whitney test was used to 

compare the distribution of the groups in relation to quantitative variables, and the Spearman 

correlation was used between the variables that showed a significant difference and the 

variables with tampa, VAS (visual analogue scale), time pain, McGill and HAD (measure 

scale anxiety and depression). RESULTS: Women with CPP present changes in gait when 

compared to the control group. Kinematic variables compromised were: moment extension, 

flexion and internal rotation of the hip; flexion, extension, internal and external rotation of the 

knee; dorsiflexion and adduction of the ankle and internal and external rotation of the foot; 

Power hip and ankle; deviation of motion valgus and varus knee, dorsiflexion and plantar 

flexion of the ankle and range of movement knee extension to flexion and dorsiflexion plantar 

flexion of the ankle. Already spatio-temporal variables altered were: gait speed, leg length and 

Step. We note occurrence of any correlation, but unsystematic. CONCLUSION: Women 

with CPP have gait changes compared to healthy women, and the most significant refer to 

kinematic and spatiotemporal variables. We note possible correlations, but not systematic in 

our sample. These findings suggest the need for further evaluation, in order to get better more 

effective diagnosis and treatment. 

 

Key Words: gait, chronic pelvic pain, musculoskeletal disorders 
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INTRODUÇÃO 

A dor pélvica crônica (DPC) é uma condição comum, de etiologia complexa e pouco 

compreendida. Segundo o IASP (International Association for Study of Pain), ela pode ser 

definida como dor em estruturas pélvicas (sistema urinário, digestivo, genital, neurológico ou 

miofascial), com características cíclicas e acíclicas e de duração igual ou superior a seis 

meses, podendo-se considerar até três meses em casos de queixas não agudas e que cursam 

com mecanismo de sensibilização central, principalmente a hiperalgesia (IASP, 2007; 

NOGUEIRA; ROSA E SILVA; POLI NETO, 2016). Diversas doenças compõem esta 

condição, como endometriose, aderências, constipação, síndrome da bexiga dolorosa e 

síndrome do intestino irritável (BULLETINS--GYNECOLOGY, 2004), embora um número 

considerável de mulheres permaneça sem um diagnóstico etiológico (MONTENEGRO et al., 

2008). 

A DPC é altamente prevalente, podendo-se considerá-la como um problema de saúde 

pública (SOUZA et al., 2011).  A prevalência estimada é de 3,8% em mulheres com idade 

entre 15-73 anos, uma taxa comparável com a de asma (3,7%) e dor lombar crônica (4,1%) 

(ZONDERVAN et al., 1999). Na cidade de Ribeirão Preto - SP, a prevalência é de 11,5%, 

considerando mulheres na idade reprodutiva (SILVA et al., 2011). 

Há evidências que o sistema musculoesquelético possa estar comprometido em 

mulheres com DPC (STEEGE, 1997), não só primariamente, no caso da síndrome miofascial, 

mas também em consequência do processo doloroso, como espasmo do assoalho pélvico e 

posturas antálgicas. O sistema musculoesquelético encontra-se comprometido em 85% dos 

casos de DPC (PRENDERGAST; WEISS, 2003). 

Há dados na literatura mostrando que mulheres com DPC apresentam padrões de movimento 

corporal e postura significativamente piores que mulheres saudáveis (HAUGSTAD et al., 

2006b). Esta diferença nos padrões de movimento e postura são decorrentes da adoção de 

posturas antálgicas, como forma de defesa à dor (GUNTER, 2003; HAUGSTAD et al., 

2006b; MONTENEGRO et al., 2009). Estas alterações podem acarretar em aumento na tensão 

muscular, encurtamentos e espasmos, além de contribuir para exacerbação e perpetuação da 

dor (PRENDERGAST; WEISS, 2003).  

 Achados decorrentes de avaliação musculoesquelética mostram que mulheres com 

DPC apresentam alterações posturais em diversos segmentos corporais (MONTENEGRO et 

al., 2009; HAUGSTAD et al., 2006b; BAKER, 1993), além de alterações de coordenação 

motora, no padrão respiratório e na marcha (HAUGSTAD et al., 2006b). 
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A marcha é uma das habilidades mais importantes da espécie humana (SIMONSEN, 

2014). Ela envolve uma sequência de movimentos complexos e coordenados de membros 

inferiores, superiores e tronco que projetam o corpo para frente na velocidade desejada 

enquanto mantém a postura estável (HARKEMA, 2008; PERRY, 2005a). Além disso, ela 

compreende ações sensório-motoras complexas baseadas no automatismo, que envolve 

reflexos espinhais, além da modulação de vários centros supraespinhais, como o tronco 

cerebral, córtex e cerebelo, além de representação do sistema vestibular (JAHN et al., 2004). 

Com tantos mecanismos envolvidos, é dedutível que a análise da marcha seja algo complexo 

(PERRY, 2005b). O sistema de análise de movimento 3D é muito preciso, sendo 

normalmente utilizado como padrão-ouro para análise de marcha no meio científico 

(SPRINGER; YOGEV SELIGMANN, 2016). Ela permite reproduzir digitalmente o sistema 

multisegmentado corporal por meio de marcadores posicionados em pontos anatômicos 

específicos, além de fornecer dados objetivos referentes à mecânica articular (cinemática), 

variáveis espaço-temporais, momentos e potências articulares (cinética) (CIMOLIN; GALLI, 

2014; DICHARRY, 2010). 

 Em virtude do comprometimento neurológico, musculoesquelético, postural e nos 

padrões de movimento observado em mulheres com dor pélvica crônica é plausível 

considerarmos a hipótese de que elas também apresentem comprometimento da marcha. Visto 

que ainda são escassos os estudos que trazem a análise objetiva da marcha de mulheres com 

DPC, este estudo prevê avaliar objetivamente quais movimentos encontram-se alterados, 

podendo basear estudos futuros de abordagens fisioterapêuticas mais específicas na mecânica 

muscular, promovendo, assim, redução das queixas álgicas destas mulheres. 

 

MÉTODOS 

Estudo coorte transversal no qual participaram mulheres com diagnóstico de DPC, que 

realizavam acompanhamento no Ambulatório de Ginecologia em Dor Pélvica (AGDP) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP), além de mulheres saudáveis. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa, número do parecer: 246.191 em 15 de abril de 2013. 

Foram elegíveis mulheres que se encontravam no menacme, com idade igual ou 

superior a 18 anos e igual ou inferior a 50 anos, não grávidas, com ausência de artrite 

reumatoide, artrose e quaisquer outros problemas ortopédicos que dificultassem ou limitassem 

a realização dos testes, ausência de paraplegia, hemiplegia, neuropatia periférica e qualquer 

outra disfunção neurológica, distúrbios vestibulares, ausência de doença cardiovascular 
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(especificamente infarto do miocárdio nos últimos seis meses, angina ou dispneia em 

repouso), ausência de doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, fibrose cística, doença 

intersticial pulmonar. Foram excluídas do estudo mulheres que se recusaram a realizar um ou 

mais testes e/ou desistiram por qualquer motivo. 

 Para obtenção dos dados referente à marcha das mulheres, foi utilizada análise 

cinemática tridimensional por meio de oito câmeras de emissão infravermelha (Qualisys 

modelo Oqus 300). Para a captura do movimento, o sistema faz uso de dois tipos de 

marcadores: os marcadores anatômicos e os marcadores de rastreamento, seguindo o modelo 

de Helen Hayes (COLLINS et al., 2009). Os dados captados pelo software Qualisys Track 

Manager, versão 2.7 (2006) (Figura 5), foram transferidos para o software Visual3D® (2007) 

(Figura 6) para a construção do modelo biomecânico dos segmentos corporais com base na 

posição das marcas de referência capturada durante a coleta estática e a aplicação desse 

modelo nos arquivos dinâmicos. 

  Os segmentos analisados foram: pelve, quadril, joelho, tornozelo e pé. Na análise de 

marcha foram obtidas variáveis cinemáticas (pico máximo da amplitude de movimento 

(ADM), arco de movimento, momento e potência) e cinéticas (velocidade, largura e 

comprimento do passo, tempo do ciclo, além de análise referente a cada membro para 

comprimento e tempo do passo, tempo de apoio, de balanço, do ciclo e de apoio duplo, passos 

e passada por minuto). 

 Foram coletados, ainda, variáveis referentes à: idade; dados antropométricos; 

cinesiofobia por meio do instrumento TAMPA; nível de atividade física pelo questionário 

IPAQ (International Physical Activity Questionnaire); intensidade da dor por meio do 

questionário Índice McGill de dor; qualidade de vida utilizando o questionário WHOQOL – 

Abreviado e mensuração do estado de humor com a escala de medida de ansiedade e 

depressão (HAD). 

 Para análise estatística foi realizada uma análise exploratória de dados através de 

medidas de posição central, medidas de dispersão e gráficos de normalidade para verificar a 

distribuição das mesmas. O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado para 

comparar a distribuição dos grupos em relação às variáveis quantitativas. O teste foi 

implementado no programa SAS versão 9.3 considerando o procedimento NPAR1WAY. Foi 

considerado um nível de significância de 5%. Quando houve diferença estatística entre os 

grupos (Tabela 1) foi feito a correlação de Spearman com as variáveis tampa, EVA, tempo de 

dor, Índice McGill de dor e HAD. O coeficiente de correlação varia de -1 até 1, sendo que 
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valores próximos de 1 ou -1 representam uma forte correlação, e valores próximos de 0 

representam nenhuma correlação. 

 

RESULTADOS 

A caracterização da amostra está apresentada na Tabela 1. Nota-se uma 

homogeneidade da amostra referente à idade, paridade, IMC e nível de atividade física das 

participantes. Escores de TAMPA, domínio físico do WHOQOL e depressão do HAD 

apresentaram diferença significativa (p<0,05). Apesar de consideráveis, essas diferenças são 

amplamente descritas na literatura. 

 Os resultados referentes às variáveis espaço-temporais (Tabelas 2 e 3) da marcha que 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) foram: velocidade da marcha, comprimento da 

perna e do passo de ambos os membros inferiores. 

 Para variáveis de momento, os movimentos que apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) foram os seguintes: extensão, flexão e rotação interna de quadril; flexão, extensão, 

rotação interna e externa de joelho; dorsiflexão e adução de tornozelo e rotação interna e 

externa de pé (Tabela 4 a 7). 

 Já em relação à potência, os segmentos que apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) foram quadril e tornozelo (Tabela 8 a 10).  

 As variáveis de amplitude de movimento estão apresentados detalhadamente nas 

tabelas de 11 à 15. Observamos diferença significativa (p<0,05) nas variáveis de amplitudes 

de movimento para os seguintes movimentos: desvio valgo e varo de joelho, dorsiflexão e 

flexão plantar de tornozelo. 

Referente aos arcos de movimentos, os que apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) foram: flexão à extensão de joelho e de dorsiflexão à flexão plantar de tornozelo 

(Tabela 16 a 20). 

 A Tabela 21 representa as correlações entre as variáveis que apresentaram diferença 

significativa com as variáveis TAMPA, EVA, Índice McGill de dor, ansiedade e depressão. 

Notamos ocorrência de correlação (p<0,05) eventual, porém não sistemática. 
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Tabela 1 - Caracterização da casuística. 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Idade (anos) 39 (31 ; 41) 36 (33 ; 43) 0,92 

IMC (kg/m
2
)  25,6 (22,7 ; 28,5) 25,0 (23,1 ; 27,0) 0,82 

Paridade (anos)  1,0 (0,0 ; 1,0) 1,0 (0,0 ; 2,5) 0,15 

Tempo de dor (anos)  - 4 (2 ; 6) ◊ 

EVA  - 79,50 (73,0 ; 93,0) ◊ 

TAMPA 31,0 (29,0 ; 36,0) 39,5 (34,0 ; 48,0) 0,0047* 

IPAQ-brief    0,25 

Muito ativa (n, %) 6 (35,3%) 2 (10,0%)  

Ativa 6 (35,3%) 12 (60,0%)  

Irregularmente ativa 4 (23,5%) 4 (20,0%)  

Sedentária 1 (5,9%) 2 (10,0%)  

Whoqol    

Total 14,5 (13,8 ; 16,6) 13,2 (11,6 ; 15,7) 0,09 

Domínio físico 3,9 (3,3 ; 4,1) 2,9 (2,3 ; 3,6) 0,004* 

Domínio psicológico 3,5 (3,3 ; 4,0) 3,75 (3,0 ; 4,2) 0,62 

Domínio relações sociais 4,0 (3,7 ; 4,3) 3, 7 (2,8 ; 4,0) 0,25 

Domínio meio ambiente 3,4 (3,2 ; 4,0) 3,4 (3,3 – 3,8) 0,93 

Índice McGill de dor    

Total - 31,0 (19,5 ; 43,0) ◊ 

Índice sensorial - 15,5 (13,0 ; 22,5) ◊ 

Índice afetivo - 5,0 (1,0 ; 7,50) ◊ 

Índice avaliativo - 4,0 (2,0 ; 5,0) ◊ 

Miscelânea - 5,5 (1,5 ; 8,0) ◊ 

HAD    

Ansiedade 7,0 (4,0 ; 8,0) 7,5 (5,0 ; 13,5) 0,13 

Depressão 4,0 (0,0 ; 5,0) 5,5 (3,0 ; 12,5) 0,0357* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; EVA: escala visual analogica; Tampa: instrument para 

cinesiofobia; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; Whoqol: instrumento para 

qualidade de vida; McGill: intensidade da dor; HAD: escala de medida de ansiedade e 

depressão.  *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e pelo intervalo 

entre os quartis 25% e 75%. (◊) Análise das variáveis não se aplica à amostra saudável. 
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Tabela 2 - Comparação entre grupos para variáveis espaço-temporais durante análise 

cinemática da marcha. 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Velocidade (m/s)  1,08 (1,02 ; 1,14) 0,96 (0,87 ; 1,06) 0,01* 

Largura do passo (m)  0,12 (0,10 ; 0,13) 0,13 (0,11 ; 0,15) 0,38 

Comprimento do passo (m)  1,18 (1,13 ; 1,24) 1,14 (1,04 ; 1,16) 0,04* 

Tempo do ciclo (s) 1,12 (1,06 ; 1,19) 1,16 (1,09 ; 1,23) 0,31 

Tempo de apoio duplo (s)  0,24 (0,20 ; 0,27) 0,24 (0,22 ; 0,28) 0,42 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; m/s: metros/segundo; m: metros; s: segundos;  *p>0,05. Os 

dados quantitativos estão representados pela mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 

75%. 
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Tabela 3 - Comparação de médias entre grupos para variáveis espaço-temporais. 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Membro inferior direito    

Comprimento de perna (cm) 86,00 (83,00 ; 90,00) 82,50 (78,50 ; 88,00) 0,06 

Comprimento do passo (m)  0,60 (0,57 ; 0,62) 0,57 (0,51 ; 0,58) 0,009* 

Tempo do passo (s) 0,55 (0,53 ; 0,60) 0,58 (0,52 ; 0,61) 0,30 

Tempo de apoio (s) 0,68 (0,65 ; 0,73) 0,69 (0,64 ; 0,75) 0,63 

Tempo de balanço (s) 0,44 (0,42 ; 0,45) 0,46 (0,43 ; 0,49) 0,20 

Tempo do ciclo (s) 1,12 (1,07 ; 1,17) 1,16 (1,08 ; 1,23) 0,36 

Passos por minuto  108, 93 (100,58 ; 

114,30) 
103,48 (98,38 ; 

113,12) 
0,26 

Passada por minuto  53,59 (51,30 ; 56,26) 51,72 (48,88 ; 55,65) 0,35 

Tempo de apoio duplo (s)  0,12 (0,11 ; 0,13) 0,12 (0,11 ; 0,14) 0,67 

Membro inferior esquerdo    

Comprimento de perna (cm) 86,00 (84,00 ; 90,00) 83,00 (79,00 ; 87,00) 0,04* 

Comprimento do passo (m)  0,60 (0,57 ; 0,62) 0,56 (0,52 ; 0,58) 0,002* 

Tempo do passo (s) 0,57 (0,54 ; 0,60) 0,57 (0,54 ; 0,62) 0,68 

Tempo de apoio (s) 0,67 (0,64 ; 0,73) 0,69 (0,63 ; 0,73) 0,52 

Tempo de balanço (s) 0,45 (0,44 ; 0,47) 0,46 (0,42 ; 0,49) 0,38 

Tempo do ciclo (s) 1,13 (1,07 ; 1,19) 1,16 (1,09 ; 1,23) 0,34 

Passos por minuto  
104,91 (100,85 ; 112,42) 

104,69 (97,02 ; 

110,49) 
0,51 

Passada por minuto  53,33 (50,62 ; 56,26) 51,95 (49,02 ; 55,16) 0,3612 

Tempo de apoio duplo (s)  0,12 (0,10 ; 0,14) 0,13 (0,12 ; 0,14) 0,31 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; cm: centímetros; m: metros; s: segundos; *p>0,05. Os dados 

quantitativos estão representados pela mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 

  



 99 

Tabela 4 - Comparação entre grupos para momento do quadril durante análise cinemática da 

marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito    

Abdução  0,92 (0,78 ; 1,04) 0,91 (0,82 ; 1,02) 0,88 

Adução  -0,17 (-0,21 ; -0,12) -0,21 (-0,25 ; -0,10) 0,51 

Flexão  0,81 (0,71 ; 0,93) 0,63 (0,53 ; 0,74) 0,005* 

Extensão  -0,54 (-0,60 ; -0,42) -0,44 (-0,56 ; -0,37) 0,09 

Rotação interna  0,10 (0,07 ; 0,13) 0,07 (0,05 ; 0,08) 0,01* 

Rotação externa  -0,24 (-0,33 ; -0,18) -0,22 (-0,32 ; -0,16) 0,70 

Quadril esquerdo    

Abdução  0,87 (0,82 ; 0,95) 0,86 (0,76 ; 1,12) 0,68 

Adução  -0,15 (-0,25 ; -0,12) -0,13 (-0,22 ; -0,09) 0,32 

Flexão  0,87 (0,72 ; 1,07) 0,64 (0,48 ; 0,72) 0,002* 

Extensão  -0,57 (-0,61 ; -0,43) -0,39 (-0,52 ; -0,31) 0,002* 

Rotação interna  0,09 (0,07 ; 0,13) 0,07 (0,05 ; 0,09) 0,02* 

Rotação externa  -0,22 (-0,28 ; -0,21) -0,22 (-0,32 ; -0,16) 0,58 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 5 - Comparação entre grupos para momento do joelho durante análise cinemática da 

marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito    

Flexão  0,47 (0,25 ; 0,56) 0,44 (0,30 ; 0,49) 0,44 

Extensão  -0,50 (-0,52 ; -0,44) -0,38 (-0,45 ; -0,25) 0,01* 

Varo  0,42 (0,37 ; 0,52) 0,44 (-0,33 ; 0,61) 0,99 

Valgo  -0,09 (-0,13 ; -0,07) -0,11 (-0,15 ; -0,08) 0,31 

Rotação interna  0,13 (0,10 ; 0,15) 0,13 (0,11 ; 0,16) 0,77 

Rotação externa  -0,11 (-0,15 ; -0,10) -0,10 (-0,12 ; -0,08) 0,12 

Joelho esquerdo    

Flexão  0,34 (0,28 ; 0,49) 0,52 (0,44 ; 0,59) 0,02* 

Extensão  -0,50 (-0,63 ; -0,43) -0,35 (-0,43 ; -0,30) 0,0007* 

Varo  0,47 (0,42 ; 0,55) 0,42 (0,34 ; 0,53) 0,20 

Valgo  -0,09 (-0,14 ; -0,07) -0,09 (-0,13 ; -0,07) 0,88 

Rotação interna  0,12 (0,09 ; 0,14) 0,15 (0,13 ; 0,20) 0,01* 

Rotação externa  -0,11 (-0,14 ; -0,08) -0,07 (-0,10 ; 0,06) 0,01* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 6 - Comparação entre grupos para momento do tornozelo durante análise cinemática 

da marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
P 

Tornozelo direito    

Dorsiflexão  1,53 (1,46 ; 1,63) 1,41 (1,34 ; 1,48) 0,001* 

Flexão Plantar  -0,15 (-0,21 ; -0,11) -0,13 (-0,16 ; -0,09) 0,22 

Abdução  0,29 (0,18 ; 0,40) 0,25 (0,15 ; 0,28) 0,08 

Adução  -0,08 (-0,11 ; -0,06) -0,04 (-0,08 ; -0,04) 0,02* 

Tornozelo esquerdo    

Dorsiflexão  1,52 (1,44 ; 1,60) 1,38 (1,33 ; 1,45) 0,005* 

Flexão Plantar  -0,14 (-0,22 ; -0,12) -0,12 (-0,17 ; -0,11) 0,35 

Abdução  0,23 (0,17 ; 0,36) 0,19 (0,16 ; 0,32) 0,47 

Adução  -0,05 (-0,08 ; -0,03) -0,06 (-0,09 ; -0,03) 0,36 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 7 - Comparação entre grupos para momento do pé durante análise cinemática da 

marcha medida em Newton x metro (N.m). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Pé direito    

Rotação interna  0,02 (0,01 ; 0,03) 0,03 (0,02 ; 0,04) 0,05* 

Rotação externa  -0,15 (-0,17 ; -0,13) -0,13 (-0,15 ; -0,11) 0,01* 

Pé esquerdo    

Rotação interna  0,03 (0,02 ; 0,05) 0,03 (0,02 ; 0,05)  0,62 

Rotação externa  -0,14 (-0,17 ; -0,12) -0,12 (-0,13 ; -0,09) 0,02* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 8 - Comparação entre grupos para potência do quadril durante análise cinemática da 

marcha medida em Watts (W). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito 1,19 (0,91 ; 1,30) 0,96 (0,70 ; 1,12) 0,06 

Quadril esquerdo 1,23 (0,93 ; 1,32) 0,87 (0,76 – 1,10) 0,01* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; dp: desvio padrão; *p<0,05. Os dados quantitativos estão 

representados pela mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 9 - Comparação entre grupos para potência do joelho durante análise cinemática da 

marcha medida em Watts (W). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito 0,63 (0,50 ; 0,93) 0,59 (0,33 ; 0,74) 0,16 

Joelho esquerdo 0,62 (0,48 ; 1,08) 0,61 (0,40 ; 0,77) 0,42 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 10 - Comparação entre grupos para potência do tornozelo durante análise cinemática 

da marcha medida em Watts (W). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Tornozelo direito  3,20 (2,92 ; 3,72) 2,73 (2,00 ; 3,22) 0,03* 

Tornozelo esquerdo  3,29 (2,97 ; 4,40) 2,61 (2,18 ; 3,12) 0,002* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 11 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento da pelve durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Pelve direita    

Inclinação anterior  12,52 (9,88 ; 15,35) 12,49 (9,87 ; 17,21) 0,89 

Inclinação posterior  8,94 (4,90 ; 11,43) 8,10 (4,50 ; 11,63) 0,60 

Elevação  6,76 (3,93 ; 7,36) 5,75 (4,77 ; 7,00) 0,64 

Queda  -5,57 (-7,54 ; -4,25) -5,82 (-6,81 ; 4,49) 0,92 

Rotação anterior  6,45 (4,61 ; 8,26) 7,94 (4,65 ; 10,21) 0,28 

Rotação posterior  -5,65 (-7,12 ; -3,96) -4,63 (-6,72 ; -3,99) 0,44 

Pelve esquerda    

Inclinação anterior  13,00 (9,63 ; 16,29) 12,52 (9,63 ; 17,31) 0,85 

Inclinação posterior  8,37 (4,51 ; 11,42) 7,86 (4,40 ; 11,92) 0,83 

Elevação  6,66 (4,20 ; 7,49) 6,09 (5,36 ; 6,87) 0,90 

Queda  -6,77 (-8,10 ; -4,02) -5,71 (-7,21 ; -4,42) 0,42 

Rotação anterior  5,85 (5,38 ; 7,92) 5,82 (3,36 ; 8,64) 0,53 

Rotação posterior  -5,75 (-8,06 ; -3,96) -7,06 (-10,85 ; -4,16) 0,17 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 12 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do quadril durante 

análise cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito    

Abdução  9,82 (6,52 ; 13,50) 8,92 (7,68 ; 11,81) 0,49 

Adução  -7,62 (-9,41 ; -2,71) -6,73 (-10,42 ; -4,90) 0,94 

Flexão  37,15 (34,93 ; 41,86) 36,97 (33,30 ; 41,80) 0,88 

Extensão  -6,49 (-9,38 ; -2,69) -8,24 (-12,52 ; -0,60) 0,79 

Rotação interna  3,41 (-3,26 ; 10,82) 5,06 (-2,61 ; 7,35) 0,79 

Rotação externa  -15,17 (-20,93 ; -7,07) -13,66 (-19,53 ; -5,49) 0,56 

Quadril esquerdo    

Abdução  8,55 (5,67 ; 12,43) 9,66 (7,11 ; 12,63) 0,44 

Adução  -8,11 (-11,00 ; -5,84) -7,03 (-8,82 ; -5,25) 0,24 

Flexão  36,53 (34,44 ; 42,84) 38,47 (33,99 ; 41,92) 0,77 

Extensão  -7,64 (-10,70 ; -2,74) -5,92 (-11,52 ; 1,10) 0,60 

Rotação interna  8,66 (3,04 ; 12,91) 5,46 (0,44 ; 11,34) 0,22 

Rotação externa  -8,19 (-11,61 ; -2,16) -10,89 (-16,16 ; -6,55) 0,11 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 13 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do joelho durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito    

Flexão  65,81 (64,23 ; 72,12) 65,69 (62,71 ; 67,26) 0,33 

Extensão  2,50 (-2,51 ; 4,57) 2,77 (1,05 ; 4,37) 0,50 

Varo  1,79 (0,56 ; 4,33) 3,62 (0,12 ; 8,36) 0,49 

Valgo  -7,02 (-9,27 ; -4,05) -5,54 (-11,95 ; -3,48) 0,88 

Rotação interna  -7,93 (-12,38 ; 1,25) -7,82 (-15,44 ; -0,39) 0,56 

Rotação externa  -22,09 (-29,82 ; -13,38) -26,00 (-35,46 ; -18,23) 0,33 

Joelho esquerdo    

Flexão  66,25 (63,05 ; 68,15) 65,42 (61,85 ; 67,32) 0,28 

Extensão 1,29 (-0,68 ; 4,91) 3,23 (1,62 ; 5,58) 0,066 

Varo  6,68 (3,76 ; 9,39) 1,92 (-0,18 ; 4,33) 0,008* 

Valgo  -3,88 (-4,90 ; -1,97) -7,03 (-13,25 ; -4,71) 0,001* 

Rotação interna  -5,54 (-10,61 ; -0,32) -5,33 (-12,08 ; 3,63) 0,86 

Rotação externa  -22,85 (-26,54 ; -20,13) -19,16 (-29,95 ; -13,39) 0,26 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 14 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do tornozelo durante 

análise cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Tornozelo direito    

Dorsiflexão  12,71 (8,60 ; 13,93) 13,09 (11,15 ; 14,96) 0,31 

Flexão Plantar  -23,48 (-25,44 ; -16,65) -16,06 (-20,32 ; -11,74) 0,009* 

Tornozelo esquerdo    

Dorsiflexão  10,79 (7,45 ; 13,19) 13,71 (11,20 ; 15,16) 0,01* 

Flexão Plantar  -21,00 (-26,47 ; -17,32) -18,08 (-21,09 ; -12,85) 0,02* 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 15 - Comparação entre grupos para amplitude de movimento do pé durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Pé direito    

Rotação interna  2,80 (-0,72 ; 9,62) 4,41 (1,69 ; 7,82) 0,58 

Rotação externa  -12,88 (-18,81 ; -8,93) -13,07 (-17,18 ; -6,30) 0,79 

Pé esquerdo    

Rotação interna  8,29 (2,98 ; 9,28) 6,92 (2,41 ; 10,88) 0,90 

Rotação externa  -10,10 (-15,10 ; -8,52) -11,01 (-16,18 ; -7,25) 0,99 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 16 - Comparação entre grupos para arco de movimento da pelve durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
CPP 

(n=20) 
p 

Pelve direita    

Inclinação anterior – 

Inclinação posterior 
4,92 (3,84 ; 5,28) 4,91 (3,98 ; 5,38) 0,75 

Obliquidade queda – 

Obliquidade elevação  
11,46 (9,62 ; 13,64) 11,01 (10,27 – 12,62) 0,66 

Rotação anterior – 

Rotação posterior  
11,71 (9,61 ; 14,08)  12,84 (9,32 ; 16,76) 0,56 

Pelve esquerda    

Inclinação anterior – 

Inclinação posterior  
4,81 (4,13 ; 5,50) 5,12 (4,20 ; 5,61) 0,58 

Obliquidade queda – 

Obliquidade elevação  
12,53 (10,05 ; 13,33) 11,71 (9,00 ; 13,07) 0,62 

Rotação anterior – 

Rotação posterior  
11,56 (9,60 ; 14,88) 13, 06 (9,99 ; 17,38) 0,46 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 17 - Comparação entre grupos para arco de movimento do quadril durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Quadril direito    

Abdução - Adução  17,22 (14,07 ; 18,48) 15,77 (13,54 ; 19,15) 0,46 

Flexão - Extensão  43,85 (41,73 ; 46,42) 43,88 (39,64 ; 45,66) 0,68 

Rotação interna – Rotação externa  16,94 (12,51 ; 20,40) 18,40 (13,35 ; 20,12) 0,88 

Quadril esquerdo    

Abdução – adução  17,46 (15,51 ; 18,52) 16,25 (13,79 ; 19,06) 0,62 

Flexão - extensão  44,26 (41,06 ; 47,32) 42,40 (39,46 ; 45,85) 0,27 

Rotação interna – Rotação externa  16,36 (13,32 ; 18,95) 16,89 (13,00 ; 20,76) 0,53 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 18 - Comparação entre grupos para arco de movimento do joelho durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 
DPC 

(n=20) 
p 

Joelho direito    

Flexão - Extensão  65,36 (61,93 ; 67,59) 61,12 (60,02 ; 64,37) 0,03* 

Varo - Valgo  8,99 (8,09 ; 11,30) 11,74 (8,74 ; 13,74) 0,08 

Rotação interna – Rotação externa  16,86 (15,04 ; 20,13) 18,20 (16,21 ; 22,73) 0,35 

Joelho esquerdo    

Flexão - Extensão  64,68 (60,84 ; 67,96) 62,57 (58,55 ; 63,90) 0,03* 

Varo – Valgo 8,45 (7,76 ; 13,06) 9,96 (8,78 ; 14,46) 0,19 

Rotação interna – Rotação externa  17,97 (15,35 ; 21,04) 16,71 (13,90 ; 22,51) 0,83 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p<0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 19 - Comparação entre grupos para arco de movimento do tornozelo durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Tornozelo direito    

Dorsiflexão – Flexão Plantar  33,96 (30,13 ; 36,74) 30,27 (26,78 ; 34,32) 0,05* 

Tornozelo esquerdo    

Dorsiflexão – Flexão Plantar  31,79 (29,62 ; 35,12) 30,89 (27,94 ; 32,57) 0,21 

Notas: DPC: dor pélvica crônica; *p>0,05. Os dados quantitativos estão representados pela 

mediana e pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 20 - Comparação entre grupos para arco de movimento do pé durante análise 

cinemática da marcha medida em Graus (°). 

Variáveis Saudáveis 

(n=20) 

DPC 

(n=20) 
p 

Pé direito    

Rotação interna – rotação externa  15,89 (13,09 ; 19,78) 17,60 (14,34 ; 21,42) 0,56 

Pé esquerdo    

Rotação interna – rotação externa  17,87 (15,66 ; 18,39) 18,04 (16,10 ; 20,32) 0,53 

Notas: DPC: dor pélvica crônica. Os dados quantitativos estão representados pela mediana e 

pelo intervalo entre os quartis 25% e 75%. 
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Tabela 21. Correlações entre as variáveis em estudo que apresentaram diferença significativa. 

Continua 

Variáveis   TAMPA EVA Time McGill HAD_A HAD_D 

Amplitude de 

movimento de 

varo de joelho 

esquerdo 

Correlação -0,19 -0,04 0,31 0,08 -0,43 -0,50 

p 
0,43 0,85 0,19 0,75 0,06 0,02* 

Amplitude de 

movimento de 

valgo de joelho 

esquerdo 

Correlação -0,17 -0,07 0,19 0,02 -0,33 -0,45 

p 
0,48 0,76 0,42 0,92 0,15 0,05* 

Amplitude de 

movimento de 

flexão plantar de 

tornozelo direito 

Correlação -0,003 -0,16 -0,24 -0,25 0,07 0,11 

p 
0,99 0,50 0,31 0,28 0,76 0,64 

Amplitude de 

movimento de 

dorsiflexão de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação 0,29 0,03 -0,32 0,17 0,33 0,16 

p 

0,21 0,89 0,17 0,48 0,15 0,49 

Amplitude de 

movimento de 

flexão plantar de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação 0,21 -0,27 -0,14 -0,09 0,26 0,22 

p 

0,38 0,25 0,55 0,71 0,26 0,35 

Arco de 

movimento de 

flexão-extensão de 

joelho direito 

Correlação -0,62 -0,32 0,07 -0,16 -0,17 -0,15 

p 
0,003* 0,17 0,77 0,50 0,47 0,52 

Arco de 

movimento de 

flexão-extensão de 

joelho esquerdo 

Correlação -0,43 -0,12 0,17 0,07 -0,41 -0,36 

p 
0,06 0,61 0,48 0,78 0,07 0,11 

Arco de 

movimento de 

dorsiflexão-flexão 

plantar de 

tornozelo direito 

Correlação -0,002 0,19 0,04 0,34 -0,03 -0,16 

p 

0,99 0,41 0,88 0,15 0,89 0,49 

Momento de 

flexão de quadril 

direito 

Correlação -0,06 0,40 0,10 -0,01 -0,17 -0,15 

p 0,79 0,08 0,67 0,95 0,46 0,52 
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Continuação 

Variáveis    TAMPA EVA Time McGill HAD_A HAD_D 

Momento de 

flexão de quadril 

esquerdo 

Correlação -0,14 -0,04 0,10 -0,05 -0,09 -0,02 

p 0,54 0,86 0,67 0,84 0,71 0,92 

Momento de 

extensão de 

quadril esquerdo 

Correlação 0,35 -0,38 -0,18 -0,09 -0,01 -0,08 

p 0,12 0,10 0,46 0,69 0,96 0,73 

Momento de 

rotação interna de 

quadril direito 

Correlação 0,08 0,35 0,06 0,06 -0,17 -0,18 

p 0,73 0,12 0,80 0,79 0,46 0,43 

Momento de 

rotação interna 

quadril esquerdo 

Correlação -0,19 -0,03 0,02 -0,17 -0,21 -0,11 

p 0,42 0,91 0,95 0,48 0,38 0,65 

Momento de 

flexão joelho 

esquerdo 

Correlação 0,26 -0,10 -0,12 0,22 0,23 0,10 

p 0,26 0,69 0,61 0,34 0,34 0,67 

Momento de 

extensão de joelho 

direito 

Correlação 0,21 -0,38 -0,10 -0,10 0,16 0,03 

p 0,38 0,10 0,66 0,66 0,50 0,88 

Momento de 

extensão joelho 

esquerdo 

Correlação 0,25 -0,08 -0,41 0,04 0,13 0,02 

p 0,28 0,73 0,07 0,86 0,59 0,94 

Momento de 

rotação interna de 

joelho esquerdo 

Correlação 0,002 -0,45 -0,03 0,13 0,20 0,28 

p 0,99 0,05* 0,89 0,58 0,39 0,24 

Momento de 

rotação externa 

de joelho 

esquerdo 

Correlação 0,35 -0,08 -0,24 -0,10 0,32 0,23 

p 
0,13 0,73 0,31 0,66 0,17 0,33 

Momento de 

dorsiflexão de 

tornozelo direito 

Correlação -0,03 -0,05 0,40 0,08 0,18 0,14 

p 0,90 0,82 0,08 0,73 0,44 0,55 

Momento de 

dorsiflexão de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação -0,19 0,10 0,44 0,16 0,17 0,13 

p 
0,42 0,68 0,05* 0,51 0,48 0,59 

Momento de 

adução de 

tornozelo direito 

Correlação 0,41 0,13 0,08 0,17 0,13 -0,13 

p 0,07 0,57 0,74 0,48 0,58 0,60 
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Conclusão 

Variáveis    TAMPA EVA Time McGill HAD_A HAD_D 

Momento de 

rotação externa 

de pé direito 

Correlação 0,27 -0,21 -0,11 -0,11 0,44 0,48 

 0,24 0,37 0,63 0,64 0,05* 0,03 

Momento de 

rotação externa 

de pé esquerdo 

Correlação 0,05 -0,13 0,02 -0,22 0,26 0,15 

p 0,82 0,58 0,93 0,35 0,27 0,53 

Momento de 

rotação interna de 

pé direito 

Correlação 0,18 0,50 0,007 -0,08 0,33 0,11 

p 0,44 0,02* 0,98 0,74 0,16 0,63 

Potência de 

quadril esquerdo 

Correlação -0,28 0,08 0,42 -0,18 -0,27 -0,21 

p 0,23 0,73 0,07 0,45 0,25 0,38 

Potência de 

tornozelo 

esquerdo 

Correlação -0,22 0,11 0,14 0,28 0,12 0,01 

p 0,35 0,64 0,54 0,23 0,61 0,96 

Potência de 

tornozelo direito 

Correlação -0,19 0,29 0,19 0,41 0,20 0,08 

p 0,41 0,22 0,43 0,07 0,39 0,72 

Velocidade  
Correlação -0,37 0,21 0,17 -0,11 -0,19 -0,09 

p 0,11 0,37 0,48 0,65 0,41 0,70 

Comprimento do 

passo 

Correlação -0,17 0,19 0,18 0,18 0,001 0,05 

p 0,46 0,42 0,45 0,45 0,10 0,84 

Comprimento do 

passo direito 

Correlação -0,26 0,16 0,08 0,14 -0,006 0,13 

p 0,26 0,51 0,75 0,57 0,98 0,58 

Comprimento do 

passo esquerdo 

Correlação -0,12 0,26 0,14 0,24 0,03 0,06 

p 0,61 0,26 0,56 0,30 0,90 0,80 

Comprimento de 

membro inferior 

direito 

Correlação 0,24 -0,23 -0,02 0,26 0,20 0,29 

p 0,31 0,32 0,94 0,27 0,41 0,22 

Comprimento de 

membro inferior 

esquerdo 

Correlação 
0,24 -0,29 

-

0,005 
0,28 0,16 0,25 

p 0,31 0,21 0,98 0,23 0,49 0,30 

Notas: Tampa: instrumento para cinesiofobia; EVA: escala visual analogica; Time: 

tempo de dor; McGill: intensidade da dor; HAD: escala de medida de ansiedade e depressão.  

Os dados estão representados pelo coeficiente de correlação e valor de p (*p<0,05). 
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DISCUSSÃO 

 A DPC é uma condição frequente, de etiologia complexa e que, muitas vezes, 

apresenta o sistema musculoesquelético comprometido (HAUGSTAD et al., 2006b; 

GUNTER, 2003). Sabemos que é inequívoca a necessidade de adaptação ao movimento em 

pacientes com dor, seja aguda ou crônica (HODGES; TUCKER, 2011; LU; CHANG, 2012). 

Isso pode ter inúmeras consequências, entre elas aumento de tensão, encurtamentos e 

espasmos musculares, que podem contribuir para exacerbação e perpetuação da queixa 

(MONTENEGRO et al., 2009).  

 Este é o primeiro estudo de nosso conhecimento, avaliando objetivamente a marcha de 

mulheres com DPC. Para isso, utilizamos o sistema de análise de movimento 3D, que é um 

método preciso e utilizado como padrão-ouro para análise de marcha no meio científico 

(SPRINGER; YOGEV SELIGMANN, 2016).  

 Nossos resultados mais expressivos obtidos referem-se à redução nos valores das 

variáveis de ADM, arco de movimento, momento, potência, velocidade da marcha e 

comprimento do passo. A presença da dor pode ser um fator que corrobora em alterações na 

marcha e, ainda, o medo de movimentar-se (cinesiofobia).  

 Referente aos nossos resultados, acreditamos que exista participação do motoneurônio 

no processo de alteração da marcha das mulheres com DPC, uma vez que há conexão entre 

fibras sensitivas e motoras. Como forma de justificar esta hipótese, notamos que a 

musculatura envolvida nos movimentos alterados em nossa amostra recebem inervação de 

origem segmentar de L2 a S2, que curiosamente são os mesmos segmentos que recebem os 

inputs dos órgãos, vísceras, tecidos somáticos periféricos comprometidos na DPC, que tem 

início a partir do segmento T10 (infraumbilical). Algumas teorias previamente definidas (do 

ciclo vicioso e de adaptação à dor), que tratam da interferência do processo de percepção de 

dor na atividade muscular, podem fundamentar esta hipótese. 

 Uma teoria mais recente de adaptação à dor, e mais aceita, traz um mecanismo 

alternativo do controle motor durante a dor. Ela descreve a existência de uma redução na taxa 

de disparo de motoneurônios, porém com manutenção da força do grupo muscular envolvido 

(TUCKER et al., 2009). Este achado sugere que a redução da descarga poderia vir de 

mecanismos centrais (medulares) ou por dano direto a fibras periféricas dos motoneurônios. 

Para analisar isso, Tucker e Hodges (2011) executaram um estudo no qual eles induziam um 

estímulo doloroso em regiões não musculares. Observaram através de eletromiografia de 

agulha que havia redução ou bloqueio na atividade de disparo dos motoneurônios. Em 

contrapartida, também notaram aumento da atividade de disparo em áreas adjacentes, e 
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mesmo distante a estes pontos. Talvez isto justifique a manutenção da força muscular, e em 

condições em que o organismo consiga manter a atividade, a força não é prejudicada, e 

consequentemente sua amplitude de movimento não se altera (HODGES; TUCKER, 2011; 

TUCKER et al., 2009; TUCKER; HODGES, 2009). 

 Provavelmente há, ainda, alterações que ocorrem a nível supramedular. Estudos que 

avaliam a funcionalidade do córtex motor em humanos mostram que há redução de sinais 

eferentes (outputs) motores para musculatura envolvida com a dor. Isto se dá pelo aumento na 

atividade inibitória e uma redução na atividade facilitatória. (BURNS; CHIPCHASE; 

SCHABRUN, 2016; HODGES; TUCKER, 2011; SCHABRUN; HODGES, 2012).  Novos 

achados mostram que, além da redução de outputs corticomotores para local de dor, ainda há 

redução para outros grupos musculares do mesmo segmento afetado. (BURNS; CHIPCHASE; 

SCHABRUN, 2016; LE PERA et al., 2001; MARTIN et al., 2008;). Embora o significado 

funcional da interferência da dor no córtex motor permaneça incerto, é possível que esta 

adaptação seja necessária com intuito de proteção do membro. (BURNS; CHIPCHASE; 

SCHABRUN, 2016; MERCIER; LÉONARD, 2011; SCHABRUN et al., 2013;).  

 Estas informações podem justificar nossos resultados. Apesar de o estímulo doloroso 

poder inibir ou reduzir a atividade de algumas fibras (ou grupo delas), o recrutamento 

adicional de outras fibras musculares sinérgicas podem garantir a atividade funcional do 

grupamento muscular para alguns movimentos, não havendo prejuízo detectável. Quando o 

músculo é mais exigido (torque, potência e velocidade), o recrutamento adicional talvez não 

seja suficiente para suprir o déficit primariamente causado pela inibição de um número crítico 

de fibras musculares. Embora a teoria de adaptação à dor (TUCKER et al., 2009) seja válida e 

concisa, talvez não se aplique ao presente estudo, devido ao fato de não se aplicar a 

musculaturas do automatismo (HODGES; TUCKER, 2011). 

 Embora fosse plausível afirmar que a cinesiofobia pudesse interferir na marcha, uma 

vez que o medo de movimentar-se pode acarretar em padrões anormais do sistema motor 

(GOSLING, 2012; LINTON; SHAW, 2011), não notamos nenhuma correlação entre esta e 

quaisquer variáveis da marcha. Observamos em nosso estudo que o grupo com dor apresentou 

maiores escores na escala TAMPA quando comparadas ao grupo controle, apesar de este 

instrumento não ser um método adequado para se utilizar em grupos saudáveis.  

 Nossa pesquisa é um estudo piloto, por isso ela apresenta limitações como o tamanho 

amostral e o intrumento de análise cinemática 3D. Embora o método de análise da marcha 

forneça dados objetivos e seja amplamente utilizado como padrão-ouro para análise de 

marcha no meio científico, existem algumas barreiras para seu uso na prática clínica 
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(SPRINGER; YOGEV SELIGMANN, 2016). Existem críticas referentes à variabilidade de 

medidas obtidas com o uso deste instrumento, evidenciando erros que podem comprometer a 

interpretação dos dados clínicos (MCGINLEY et al., 2009).  

 Em nossa amostra, notamos valores discrepantes referentes à amplitude de movimento 

dos desvios valgo e varo de ambos os joelhos do grupo DPC. Há erros entre eles variando de 

3° a 4°, o que podem ser considerados razoáveis, mas que comprometem a interpretação dos 

dados. Estudos mostram que a maioria deles possui de moderada a boa confiabilidade em 

movimentos nos planos sagital e coronal, com exceção de inclinação pélvica e varo/valgo de 

joelho. Acredita-se que o posicionamento inadequado dos marcadores seja a principal fonte de 

erros encontrados nos estudos (MCGINLEY et al., 2009). 

 Para minimizar os viéses, utilizamos vários critérios, como: seleção minuciosa das 

participantes, seguindo todos os critérios de elegibilidade; treinamento do avaliador para 

aplicação dos questionários e a preparação para a análise de marcha, seguindo um modelo de 

posicionamento dos marcadores proposto por Helen Hayes; os avaliadores foram cegos aos 

dados clínicos, referente ao processamento dos dados e análise estatística. Nós acreditamos 

que estes pontos minimizem e dê embasamento para novos estudos de investigação no 

processo de interferência da dor crônica nas atividades de marcha.  

 O estudo da marcha é de grande importância na área de fisioterapia, uma vez que a ela 

é uma das habilidades mais importantes conquistadas pela espécie humana. Alterações 

encontradas durante a deambulação podem interferir na qualidade de vida dos indivíduos, 

além de causar compensações que acarretam em sobrecarga de musculaturas, ligamentos e 

articulações, contribuindo para o aparecimento e agravamento da dor. 

 A análise cinemática é capaz de identificar diferenças no processo de marcha entre 

mulheres com DPC e saudáveis, pois ela dá indícios objetivos da interferência da percepção 

de dor sobre o controle motor, podendo ter repercussões clínicas. Eventualmente uma 

proposta de readaptação para um grupo com dor deverá ser distinto do grupo saudável, uma 

vez que os indivíduos com dor apresentam vários mecanismos fisiopatológicos envolvidos, 

merecendo uma abordagem diferenciada no manejo da queixa. 

 

CONCLUSÃO 

 Podemos concluir que mulheres com DPC apresentam alterações na marcha quando 

comparadas a mulheres saudáveis, sendo que as mais expressivas referem-se às variáveis 

cinemáticas e espaço-temporais. Notamos correlações eventuais, mas não sistemáticas em 

nossa amostra. Assim sendo, acreditamos que as alterações possam ser justificadas por 
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possíveis ajustes que ocorrem no sistema nervoso central e periférico (motoneurônios) frente 

ao processo de dor.  Desta forma, faz-se necessário avaliações mais detalhadas deste grupo 

para se obter um melhor diagnóstico e propor tratamentos mais eficazes. Mais estudos são 

necessários para elucidar o processo da dor crônica e sua interferência no sistema muscular. 
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