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RESUMO 

 

CERVI, A.C.C. Análise cinemática do tronco, quadril e joelho durante a realização de 

diferentes tarefas funcionais para avaliação do valgo dinâmico. 2016. 59 p. Dissertação 

(mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2016. 

 

Um dos fatores que podem contribuir para as lesões na articulação do joelho é a incapacidade do 

indivíduo em manter durante atividades funcionais, um bom alinhamento no plano frontal entre os 

segmentos corporais tais como tronco, quadril e joelho. Na maioria das vezes o aumento do valgo 

dinâmico de joelho é apontado como um fator etiológico de lesões nessa articulação e sua 

identificação precoce é importante, bem como de outros fatores biomecânicos. Os testes funcionais 

para avaliação do valgo são importantes ferramentas para analisar o alinhamento dinâmico entre os 

segmentos corporais, porém ainda não há na literatura subsídios cinesiológicos que comparem a 

amplitude articular do joelho, quadril e tronco nas principais tarefas funcionais e utilizadas na prática 

clínica. Da mesma forma, a relação da cinemática desses segmentos com o torque dos músculos 

estabilizadores do quadril e joelho ainda é controverso. Objetivos: Comparar os valores angulares 

dados pela cinemática de tronco, quadril e joelho em cinco diferentes tarefas funcionais utilizadas 

para avaliação do valgo dinâmico e correlacionar com o pico de torque de joelho e quadril. Materiais 

e Métodos: 30 voluntários saudáveis sem historia de dor ou disfunção em membros inferiores, de 

ambos os sexos (15 homens e 15 mulheres) com idade de 18 a 35 anos realizaram os testes de força 

muscular isométrica para todos os grupos musculares de joelho e quadril utilizando o Dinamômetro 

isocinético Biodex
®
. Entre três e sete dias após o teste de força muscular foi realizada a análise 

cinemática de tronco, quadril e joelho utilizando o Sistema VICON (Centennial, CO, EUA) durante a 

realização de cinco diferentes tarefas funcionais para avaliação do valgo dinâmico de joelho, sendo 

elas: descida de degrau, single-leg step down, agachamento unipodal, aterrissagem unipodal, drop 

vertical jump. Resultados: A tarefa de drop vertical jump apresentou os maiores valores de pico de 

valgo (média: 20,1º p≤0,04), rotação interna de joelho (média: 9,7º p≤0,003), flexão de quadril 

(média: 38,8º p≤0,001) e menores valores de rotação de tronco (média: 0,07º p≤0,009). A tarefa de 

single leg step down apresentou maiores valores de flexão de tronco (média: 10,2º p≤0,002) em 

relação às outras tarefas funcionais. Foi observada uma correlação negativa e fraca do pico de torque 

de rotadores externos de quadril e inclinação ipsilateral de tronco (R= - 0,36; p=0,049) na tarefa de 

descida de degrau. Não houve evidências de correlação entre o pico de torque de abdutores, adutores, 

rotadores internos, rotadores externos, flexores, extensores de quadril e flexores e extensores de 

joelho com a cinemática de joelho, quadril e tronco nas tarefas funcionais de agachamento unipodal, 

aterrissagem unipodal, drop vertical jump e single-leg step down. Conclusão: A compreensão das 

variáveis cinesiológicas de joelho, quadril e tronco é fundamental para direcionar o clínico na escolha 

do teste funcional para avaliação do valgo dinâmico. Todas as tarefas analisadas são efetivas para 

avaliar o valgo dinâmico, porém a drop vertical jump apresentou maiores variações angulares de 

joelho e quadril, e a tarefa single leg step down apresentou maiores alterações cinesiológicas de 

tronco. Além disso, o pico de torque de quadril e joelho não exerceu influência no desempenho dos 

testes em indivíduos saudáveis. 

 

Palavras Chave: Articulação do joelho, Testes funcionais, Hip, Fenômenos Biomecânicos. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CERVI, A.C.C. Kinematic analysis of the trunk, hip and knee during the execution of 

different tasks to evaluate the functional dynamic valgus. 2016. 59 p. Dissertation (mester 

degree) – Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

One of the factors that can contribute to injuries in the knee joint is the individual's inability to 

maintain an alignment in the frontal plane between the body segments such as trunk, hip and knee 

during functional activities. Most of the time the dynamic knee valgus has been suggested as an 

etiologic factor that contribute for this joint injuries and early identification along with biomechanical 

factors associated with knee joint injuries is important. The functional tests for knee valgus evaluation 

are important tools for assessing the dynamic alignment between body segments, but there is no 

kinesiological subsidies in the literature that compare knee, hip and trunk in most of the described 

functional tasks used in the clinical practice and their relationship with the hip and knee strength in 

healthy subjects. This study aims to compare the angle values by the trunk, hip and knee kinematics in 

five different functional tasks used to evaluate the dynamic valgus and correlate this with the muscle’s 

torque of the hip and knee. A sample of 30 healthy volunteers (15 men and 15 women) aged 18 to 35, 

with no history of pain or dysfunction in the lower limbs, performed a isometric muscle strength tests 

for all the knee and hip groups muscles using an isokinetic dynamometer Biodex®. Between three and 

seven days after the muscle strength testing trunk, hip and knee kinematic analysis was performed 

during five different functional tasks for evaluating the dynamic knee valgus using the Vicon system 

(Centennial, CO, USA). The functional tests were: stair descent, single-leg step down, single leg 

squat, single leg landing, drop vertical jump. ANOVA repeated measures was used to verify the 

differences in the tasks for knee, hip and trunk kinematics and Pearson’s correlation was used to 

verify correlations between hip and knee muscle’s torque and knee, hip and trunk kinematics. The 

drop vertical jump task showed the highest peak values of valgus (average: 20.1º p≤0,04), internal 

rotation of the knee (average: 9,7º p≤0,003), hip flexion (mean: 38,8º p≤0,001) and lower trunk 

rotation values (mean 0,07º p≤0,009). The single leg step down task showed greater trunk flexion 

values (mean: 10,2º p≤0,002) in relation to all functional tasks. It was observed a negative and weak 

correlation of the hip external rotators torque and ipsilateral trunk lean (R = - 0.36, p = 0.049) in stair 

descent task. There was no evidence of correlation between peak torque of the hip abductors, 

adductors, internal rotators, external rotators, flexors and extensors and flexors, extensors of the knee 

with knee, hip and trunk kinematics in the single leg squat, landing, drop vertical jump and single-leg 

step down. For choosing a functional task to evaluate the dynamic valgus is crucial to the clinicians 

understand the kinesiological variables of knee, hip and trunk. All assessed tasks are effective to 

evaluate the dynamic knee valgus, although the drop vertical jump task requires more adjustments in 

the knee and hip, and the single leg step down task has higher kinesiological changes in the trunk. In 

addition, knee and hip peak of torque had no influence on the performance of the tests in healthy 

individuals. 

 

Keywords: Knee joint, functional tests, kinematics, Biomechanical Phenomena. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O joelho é uma articulação muito estudada devido à alta incidência de lesões que a 

circundam, principalmente entre indivíduos que praticam atividades físicas. 

A alta ocorrência de lesões nessa articulação parece estar relacionada com as demandas sobre 

o sistema musculoesquelético, produzidas por exemplo, em atividades físicas e funcionais 

durante o movimento de impulsão e aterrissagem (HEWETT et al., 2011).  

A incapacidade do indivíduo em manter um bom alinhamento entre os segmentos 

corporais durante atividades funcionais é um dos fatores que podem contribuir para lesões na 

articulação do joelho e o posicionamento em valgo durante atividades como descer um 

degrau, realizar saltos ou agachamentos tem sido apontado como um importante fator 

etiológico de lesões nessa articulação (HEWETT et al., 2005; WILLSON & DAVIS, 2008). 

De acordo com Schmitz et al (2009) o valgo dinâmico pode ser definido como sendo 

uma posição corporal onde o joelho se medializa excessivamente realizando dinamicamente 

uma rotação interna de fêmur e externa da tíbia. A avaliação do valgo dinâmico de joelho 

pode ser realizada de diferentes formas e é utilizada por clínicos para o diagnóstico cinético 

funcional das disfunções de membro inferior e para identificação de padrões anormais de 

movimento de tronco e membros inferiores, tais como excessivo deslocamento ipsilateral de 

tronco, queda da pelve contralateral, adução e rotação interna de quadril e valgo de joelho 

(POWERS CM., 2003; NAKAGAWA et al.,2012; SOUZA et al., 2010).  

Considerando a forte relação entre valgo dinâmico e a ocorrência de diferentes lesões 

no joelho, identificar o aumento do valgo é parte importante tanto em estudos biomecânicos 

com pacientes que apresentam lesões no joelho quanto das diretrizes de avaliação para 

cenários clínicos (Silva Dde et al., 2015). 
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Os principais testes descritos na literatura e os mais utilizados na prática clínica para 

avaliação do valgo dinâmico são a descida de degrau (TAKEDA et al., 2014), single-leg step 

down (EARL et al., 2007), aterrissagem unipodal (LEE & POWERS, 2013), agachamento 

unipodal (HOLLMAN et al., 2014) e drop vertical jump (MUNRO & HERRINGTON, 2014) 

e ao executarmos essas e outras tarefas funcionais, certo grau de valgo dinâmico é esperado. 

Munro e Herrington (2010) ao avaliarem bidimensionalmente indivíduos assintomáticos, 

estabeleceram valores normativos de valgo dinâmico em duas diferentes tarefas sendo, para a 

tarefa de drop vertical jump uma amplitude normativa de 7 a 13 graus para mulheres e 3 a 8 

graus para homens e para a tarefa de descida de um degrau uma amplitude de 5 a 12 graus 

para mulheres e 1 a 9 graus para homens.  

Os testes funcionais para avaliação do valgo dinâmico de joelho têm sido utilizados na 

clínica e são importantes ferramentas para avaliar o alinhamento dinâmico entre os segmentos 

corporais, principalmente relacionados a lesões no ligamento cruzado anterior e síndrome da 

dor femoropatelar (MICHEO et al., 2010; MUNRO & HERRINGTON, 2014). 

Mclean et al (2005) evidenciaram uma correlação moderada entre a análise cinemática 

tridimensional e bidimensional no plano frontal e embora a cinemática tridimensional seja 

considerada “padrão ouro” nas análises de movimento por fornecer amplitudes angulares nos 

três planos de movimento, é um equipamento que possui alto custo e por isso torna-se pouco 

acessível para os clínicos.  

A maioria dos estudos avaliaram no máximo dois testes funcionais comparando 

indivíduos com síndrome da dor femoropatelar ou lesão de ligamento cruzado anterior com 

indivíduos controles (HASS et al., 2005; HEWETT et al., 2004; POWERS et al., 2003; 

IRELAND ML.,2002; TAKEDA et al., 2014; EARL et al., 2007; LEWIS et al., 2015; 

HERRINGTON L.,2014) e ainda não está estabelecido na literatura qual teste representa a 

melhor escolha para a avaliação do valgo dinâmico.  
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A identificação precoce de fatores biomecânicos que podem estar associados com 

lesões da articulação do joelho é importante, pois auxiliam na prevenção e reabilitação do 

indivíduo. As lesões em ligamento cruzado anterior, por exemplo, ocorrem geralmente 

durante a realização de tarefas unipodais (BOLDEN et al., 2000; KOGA et al., 2010; 

KROSSHAUG et al., 2007), devido a diminuição da angulação de flexão de joelho e quadril 

levando a estratégias menos eficientes de dissipação de energia (WANG L.I., 2011; YEOW, 

LEE & GOH, 2010, 2011).  

O alto risco de lesões na articulação do joelho devido ao aumento do valgo dinâmico 

pode também ser resultado da diminuição no controle de movimento em todo o corpo, ao 

invés de somente uma disfunção articular localizada (HEWETT & MYER, 2011; 

MENDINGUCHIA et al., 2011). Sugere-se que o bom desempenho e um bom alinhamento 

corporal durante a realização desses testes esteja relacionado ao grau de força dos músculos 

do quadril e do joelho e a estratégias compensatórias de tronco, adotadas na realização de 

diferentes tarefas funcionais. 

 A força muscular de abdutores, rotadores externos e extensores de quadril reduzida 

leva ao aumento da carga na articulação femoropatelar (NAKAGAWA et al., 2012), o que 

pode estar relacionado  a síndrome da dor femoropatelar (IRELAND et al., 2000; 

CICHANOWSKI et al., 2007; MAGALHÃES et al., 2010; WILSON et al., 2008). Ainda, 

evidências crescentes na literatura indicam que a força de glúteo médio, quando diminuída, se 

associa ao aumento de valgo de joelho em atividades dinâmicas (HOLLMAN et al., 2009), 

evidenciando que o valgo dinâmico de joelho pode também ser uma importante consequência 

da diminuição de força muscular de estabilizadores do quadril. 

Os testes de mensuração de força muscular são importantes para a avaliação clínica já 

que nos provem informações importantes para o diagnóstico cinético funcional. No entanto, a 

maior parte dos estudos avaliou a força muscular sem utilizar o dinamômetro isocinético, 
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considerado “padrão ouro” na avaliação da força muscular (ROY; DOHERTY, 2004), e que 

fornece informações sobre o pico de torque, endurance, dados de angulação entre outros, 

sendo um método confiável e válido (STARK et al., 2011). 

Assim como as alterações na força muscular, os movimentos de tronco também pode 

ter um grande efeito no risco de lesões do joelho (HEWETT & MYER, 2011; JAMISON, 

PAN & CHAUDHARI, 2012; MENDIGUCHIA et al., 2011; ZAZULAK et al., 2007). 

A inclinação ipsilateral de tronco é uma compensação comum para fraqueza de 

abdutores de quadril, pois essa manobra move o vetor resultante de força de reação do solo 

mais próximo do centro da articulação do quadril, diminuindo a demanda sobre os músculos 

abdutores do quadril, funcionando como uma estratégia adaptativa, a qual tem sido associada 

com mecanismos de lesões de LCA (HEWETT, TORG, & BODEN, 2009). Portanto 

movimentos de tronco no plano frontal podem influenciar diretamente os movimentos de 

joelho podendo aumentar o valgo dinamicamente (NAKAGAWA, MORIYA, MACIEL & 

SERRAO, 2012; GRIBBLE & HERTEL, 2004; HORAK, 2006; JAMISON et al., 2012). 

Os movimentos de tronco podem influenciar diretamente a cinemática de joelho e 

quadril (GRACI & SALSICH, 2014; NAKAGAWA et al., 2012; JAMISON et al., 2012) 

porém, não se sabe qual das diferentes tarefas funcionais, com diferentes graus de dificuldade 

de realização, é a mais indicada para a avaliação dos padrões de movimento do tronco. 

A análise cinemática tri-dimensional (3D) é considerada “padrão ouro” na 

identificação de um deficiente controle da biomecânica corporal. A alta velocidade de análise 

das tecnologias atuais nos permite a mensuração precisa e confiável de movimentos 

tridimensionais comuns durante a execução de tarefas dinâmicas e contribui para 

intervenções neuromusculares e prevenções de lesões ligadas também ao esporte (MCLEAN 

et al., 2005).  
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A avaliação do valgo dinâmico é amplamente utilizada e está relacionada à dor e 

lesões na articulação do joelho, portanto, compreender os padrões de torque muscular e da 

cinemática tridimensional durante diferentes tarefas funcionais em indivíduos saudáveis é 

importante para a compreensão das variáveis cinesiológicas de joelho, quadril e tronco e pode 

auxiliar o clínico na escolha de um teste funcional para avaliação do valgo dinâmico.  

O conhecimento do comportamento dos padrões de movimento em indivíduos 

saudáveis em diferentes tarefas dinâmicas para a avaliação do valgo pode subsidiar a tomada 

de decisão clínica e colaborar nos processos de prevenção, avaliação e tratamento do 

indivíduo. 

A hipótese primária desse estudo é que menores valores de torque muscular de quadril e 

joelho possuem uma forte correlação com maiores valores angulares de quadril, joelho e 

tronco durante a realização de tarefas funcionais. 

A hipótese secundária é que tarefas funcionais mais desafiadoras, tais como a drop vertical 

jump, apresentam maiores valores de valgo de joelho, rotação interna e adução de quadril e 

inclinação ipsilateral de tronco. 
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2. OBJETIVOS 

 

Comparar os valores das amplitudes angulares de tronco, quadril e joelho dados pela 

cinemática tridimensional em cinco diferentes tarefas funcionais utilizadas para avaliação do 

valgo dinâmico e correlacionar estes dados de amplitude angular com o pico de torque da 

musculatura estabilizadora de quadril e joelho, dados pelo dinamômetro isocinético.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (HC-FMRP/USP) de 

acordo com o Certificado número: 14961/2014. A pesquisa foi realizada no Laboratório da 

Análise da Postura e Movimento Humano (LAPOMH) da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto e no Laboratório de Biomecânica e Controle Motor da Escola de Educação Física e 

Esporte de Ribeirão Preto (LaBioCoM). 

Os voluntários foram triados e convidados a participar da pesquisa dentro do Campus 

da Universidade de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto - SP (USP - RP). O convite para a 

participação foi de forma verbal e com divulgação por meio de cartazes. 

 

3.2 Amostra 

 

Foram convidados a participar da pesquisa 33 indivíduos (18 homens e 15 mulheres) 

saudáveis de ambos os sexos, com idade entre 18 a 35 anos com idade média, altura e massa 

de 19 anos (DP 5), 154 cm (SD 49) cm e 61 kg (SD 19) sendo recrutados verbalmente, de 

forma consecutiva dentro do Campus da Universidade de São Paulo na cidade de Ribeirão 

Preto- SP. Foram excluídos três homens, dois por serem classificados como “muito ativos” e 

um por ser classificado como “sedentário” pelo Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ) (ANEXO 1), atingindo uma amostra de 30 voluntários. 

 

Foram incluídos voluntários classificados como “ativos” e “irregularmente ativos” 

avaliados pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). 

Foram excluídos do presente estudo os voluntários classificados como “muito ativos” 

e “sedentários” pelo IPAQ, além dos voluntários que apresentaram relato de dor, histórico de 
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lesão ou cirurgia osteomioarticular em membros inferiores nos últimos seis meses e 

distúrbios neurológicos (KOLLOCK et al., 2010). 

As voluntárias do sexo feminino realizaram os testes nos dias em que não estavam no 

período menstrual ou uma semana antes do mesmo, devido à alteração da resposta motora 

nesses períodos (BARBOSA; MONTEBELO; GUIRRO, 2007). 

3.3 Procedimentos 

 

Os indivíduos que compareceram ao local e na data conforme agendado, 

primeiramente participaram de uma anamnese, contendo algumas perguntas necessárias para 

inclusão e exclusão do paciente na pesquisa e demais itens da ficha de anamnese como dados 

pessoais, massa (kg), altura (m), doenças pregressas, uso de medicamentos, tratamentos 

prévios e membro dominante. 

Após a realização da anamnese, os indivíduos que preencheram os critérios para 

serem incluídos no estudo foram convidados a realizar a coleta de dados. Após o aceite de 

participação na pesquisa, os indivíduos assinaram o TCLE (ANEXO 2). 

A coleta de dados ocorreu em duas fases. Na primeira fase, foram realizados os testes 

para mensuração isométrica do torque dos seguintes grupos musculares: Rotadores internos, 

externos, adutores, abdutores, flexores e extensores de quadril, flexores e extensores de 

joelho bilateralmente, utilizando o dinamômetro isocinético. 

A segunda fase ocorreu após um intervalo de três a sete dias. O mesmo examinador 

treinado realizou por conveniência sempre na mesma ordem de ocorrência descrita abaixo, a 

análise cinemática do joelho, quadril e tronco nas seguintes tarefas funcionais: Descida de 

degrau, Single-leg step down, Agachamento unipodal, Aterrissagem unipodal e Drop vertical 

jump.  
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3.4 Dinamometria 

 

Um dinamômetro isocinético (Biodex 3
®
, Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY, 

USA), alocado no Laboratório de Análise e Postura do Movimento Humano (LAPOMH), foi 

utilizado para avaliar o torque muscular dos rotadores internos, externos, adutores, abdutores, 

flexores e extensores de quadril e flexores e extensores de joelho bilateralmente. O aparelho 

foi calibrado antes da realização dos testes, de acordo com instruções do fabricante. 

Os participantes da presente pesquisa realizaram, previamente aos testes, um 

aquecimento em uma bicicleta ergométrica sem carga por dez minutos com velocidade 

moderada (entre 15 km/h e 20 km/h). Antes da execução do teste propriamente dito, com o 

voluntário já posicionado no dinamômetro isocinético foi solicitado que realizasse, como 

treinamento, três repetições para cada movimento de rotação interna, externa, adução, 

abdução, flexão e extensão de quadril, flexão e extensão de joelho a serem testados, 

exercendo, nesse momento, um esforço submáximo (SIQUEIRA et al., 2002). 

Os voluntários foram submetidos ao seguinte protocolo: Três contrações isométricas 

máximas por cinco segundos, com 60 segundos de descanso entre cada tentativa e cinco 

minutos de descanso entre cada teste (TOONSTRA & MATTACOLA, 2013). 

Durante os testes, o comando verbal foi feito apenas por uma mesma pessoa, que 

sempre incentivou o voluntário a realizar o máximo de força em cada movimento, 

possibilitando que este produzisse a maior força possível utilizando os termos “Força, força, 

vai, vai, mais força, mais força...”. 

Para a realização do teste de flexores e extensores de joelho, rotação interna e externa 

de quadril, os voluntários permaneceram sentados na cadeira do próprio dinamômetro com o 

tronco ereto e estabilizado por faixas para evitar movimentos compensatórios; duas faixas 

cruzadas ao tronco, uma faixa na região de quadril e uma faixa na região da coxa ipsilateral 
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ao membro testado. Os membros superiores foram posicionados lateralmente ao tronco e as 

mãos permaneceram firmadas em um apoio fixado nas laterais da cadeira (Figura 2 e 3). 

 

 

Figura 1: Posicionamento dos testes de flexão e extensão de joelho. 

 

 

Figura 2: Posicionamento dos testes de rotação interna e externa de quadril. 

 

Os testes dos adutores e abdutores de quadril foram realizados com o voluntário 

posicionado deitado em decúbito lateral e os testes dos flexores e extensores de quadril 

realizados com o voluntário posicionado deitado em decúbito dorsal. Para esses testes foram 
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utilizadas duas faixas de estabilização cruzadas na região de tronco e uma faixa na região da 

panturrilha no membro não envolvido no teste (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 3: Posicionamento dos testes de adução e abdução de quadril. 

 

  

Figura 4: Posicionamento do teste de flexão e extensão de quadril. 

 

3.5 Análise cinemática (Avaliação Biomecânica) 

 

Para as avaliações biomecânicas foi utilizado o Sistema VICON MOTION ANALYSIS 

SYSTEM (Centennial, CO, EUA), alocado no Laboratório de Biomecânica e Controle Motor 

(LaBioCoM) da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo da cidade 
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de Ribeirão Preto (EEFERP - USP), composto de oito câmeras (MX-T-40S) com quatro 

megapixels de resolução espacial e com uma frequência de amostragem de 250 Hz, 

sincronizado com duas plataformas de força BERTEC (Columbos, OH, USA) e AMTI 

Accugait (Waterloo, MA, USA). 

Antes da execução das tarefas foram posicionados nos voluntários, 22 marcadores 

retrorreflexivos (20 mm de diâmetro) nas seguintes proeminências ósseas: nas costas no nível 

da décima vértebra torácica, incisura jugular, processo coracóide da escápula, espinha ilíaca 

póstero-superior, espinha ilíaca antero-superior, trocanter maior do fêmur, epicôndilo lateral 

do fêmur, epicôndilo medial do fêmur, cabeça da fíbula, tuberosidade da tíbia, maléolo 

medial e maléolo lateral bilateralmente (CAPPOZZO et al., 1995; MCLEAN et al., 2005), 

(Figura 6). 

 

Figura 5: Posicionamento dos marcadores reflexivos, vista anterior (A) e posterior (B). 

 

Uma captura de dados na posição ortostática foi realizada com o voluntário em 

posição anatômica para alinhamento com o sistema de coordenadas global e identificação dos 
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eixos articulares, em seguida o voluntário realizou os cinco testes funcionais na seguinte 

ordem: Descida de degrau, Single-leg Step down, Agachamento unipodal, Aterrissagem 

unipodal, Drop vertical jump. 

3.6 Descrição dos testes funcionais 

 

Para a familiarização com os testes os indivíduos realizaram no máximo quatro 

repetições de cada teste a ser executado. Após familiarização com os testes, foram executados 

três ensaios válidos com o membro inferior dominante (membro de preferência para chutar 

uma bola). Entre cada ensaio válido houve um intervalo de 60 segundos de repouso, de forma 

que os voluntários não tenham sido forçados à fadiga  (DONNELLY et al., 2012; 

KRISTIANSLUND et al., 2013) e somente os valores da primeira tentativa válida foram 

utilizados nas análises. 

As sessões ocorreram de forma individual, em sala com iluminação e climatização 

adequadas e todos os voluntários selecionados realizaram os testes independentemente e com 

um examinador treinado. 

 No teste de descida de degrau, após a familiarização o voluntário foi instruído a 

permanecer em pé em apoio bipodal com os braços ao lado do corpo sobre o terceiro degrau 

e, ao comando de voz, descer em seu padrão normal de marcha iniciando com membro 

inferior não dominante, uma escada com três degraus de 20 cm de altura cada e a plataforma 

de força (AMTI) foi posicionada no primeiro degrau (mais próximo ao chão) (BRECHTER 

& POWERS, 2002; COWAN et al., 2002), como ilustrado na  Figura 7. 
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Figura 6: Sequência dos posicionamentos do indivíduo durante a realização da tarefa de Descida de degrau 

(vista anterior). 

 

 No teste de single-leg step down, o voluntário foi instruído a permanecer em pé em 

apoio bipodal com a base dos pés na largura dos ombros, sobre um degrau de 20 cm de altura, 

com os braços cruzados em frente ao corpo de maneira que as mãos alcançassem os ombros 

e, ao comando de voz, foi instruído a tocar leve e vagarosamente o solo com calcanhar do 

membro inferior não dominante, retornando em seguida à posição inicial, como ilustrado na 

Figura 8.  

 

Figura 7: Sequência dos posicionamentos do indivíduo durante a realização da tarefa de Single-leg step down 

(vista anterior).  



28 

 

 

No teste de aterrissagem unipodal, o voluntário foi instruído a permanecer em pé em 

apoio bipodal e base dos pés na largura dos ombros, sobre um tablado de 40 cm de altura, 

com os braços cruzados em frente ao corpo de maneira que as mãos alcancem os ombros e, 

ao comando de voz, foi orientado a dar um passo a frente, aterrissando com o membro 

inferior dominante sobre a plataforma de força (BERTEC) posicionada no solo e sem tocar 

em nenhuma superfície com o membro inferior não dominante, como ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 8: Sequência dos posicionamentos do indivíduo durante a realização da tarefa de aterrissagem unipodal 

(vista anterior).  

 

No teste de agachamento unipodal, o voluntário foi instruído a permanecer em pé em 

apoio unipodal sobre o membro inferior dominante e com os braços cruzados em frente ao 

corpo de maneira que as mãos alcançassem os ombros e, ao comando de voz, orientado a 

realizar o agachamento e retornar a posição inicial, sendo dois segundos para a descida e dois 

segundos para a subida, sem tocar superfície alguma com o membro inferior não dominante, 

como ilustrado na Figura 10.  
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Figura 9: Sequência dos posicionamentos do indivíduo durante a realização da tarefa de agachamento unipodal 

(vista anterior). 

 

No teste Drop vertical jump o voluntário foi instruído a se posicionar em cima de um 

tablado de 40 cm de altura, com os pés afastados na largura do quadril. Ao comando de voz, 

foi orientado a cair diretamente para fora do tablado e imediatamente saltar o mais alto 

possível na vertical (HEWETT et al., 2005). Também foi informado que o posicionamento 

dos pés durante aterrissagem no solo deveria ser realizado de forma natural e que os braços, 

logo após a aterrissagem, deveriam estar elevados acima da cabeça, como se fosse pegar um 

objeto o mais alto possível, conforme descrito por Ford et al (2005). Para esta tarefa, a 

plataforma de força (BERTEC) foi posicionada no solo Figura 11. 

 

Figura 10: Sequência dos posicionamentos do indivíduo durante a realização da tarefa de drop vertical jump 

(vista anterior). 
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Os ensaios foram considerados inválidos quando os voluntários perderam o equilíbrio, 

tocaram o solo com o membro inferior contralateral ao analisado durante ou imediatamente 

após a aterrissagem ou no agachamento, ou iniciaram os testes sem respeitar o comando de 

voz. 

3.7 Processamento e análise dos dados 

 

O processamento dos dados de cinemática foi realizado com o software VICON 

NEXUS 1.8.5 no qual foram reconstruídos tridimensionalmente os 22 marcadores refletivos. 

O filtro Pattern para interpolação foi utilizado durante a reconstrução das coordenadas 

tridimensionais e, após a reconstrução completa dos marcadores, os dados foram exportados 

em arquivos C3D para as devidas análises através de rotinas criadas no software MatLab 

(Mathworks Inc., Natick, MA, USA) com o auxilio do técnico do Laboratório de Análise da 

Postura e Movimento Humano (LAPOMH) e especialista do Laboratório do Núcleo de Apoio 

a Pesquisa em Doenças Crônicos Degenerativas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP-USP). Nas análises cinemáticas das variações angulares de tronco, quadril e joelho 

foi utilizada a convenção dos ângulos de Euler (GROOD & SUNTAY; 1983). 

Para o cálculo dos ângulos da convenção de Euler da articulação do joelho foram 

construídos os sistemas de referência local da coxa e da perna conforme Cesar et al (2011) e 

para o cálculo dos ângulos da convenção de Euler da articulação do quadril e do tronco foram 

construídos os sistemas de referência local do quadril e do tronco conforme Cappozzo (1995). 

Foram utilizadas as definições do sistema de coordenadas articulares recomendadas pela 

International Society of Biomechanics (WU et al., 2002). 

Na biomecânica ao representarmos as rotações de um segmento corporal no espaço 

tridimensional é comum utilizarmos os modelos de corpos rígidos como representação das 

articulações, portanto primeiramente para a construção das bases que representam os 
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segmentos corporais é definida a localização das coordenadas x, y e z de três pontos não 

colineares de um segmento e assim define-se um sistema de coordenadas local e, a partir de 

uma referencia fixa pré-determinada é possível definir uma base que referência a posição e 

orientação do segmento corporal em relação ao sistema de coordenadas global (WU et al., 

2002). 

Os sistemas de coordenadas dos segmentos corporais foram definidos de forma que o 

eixo z foi determinado na direção vertical, seguindo a orientação cranial e sentido positivo 

para cima, o eixo y foi determinado na direção antero-posterior com sentido positivo de 

posterior para anterior e o eixo x foi determinado pelo produto vetorial de y por z na direção 

médio-lateral com sentido positivo para lateral. A definição desses sistemas de coordenadas 

seguiu a orientação da regra da mão direita para todas as bases, portanto para as bases do 

membro inferior esquerdo os resultados de rotação interna e externa de quadril, de varo e 

valgo e rotação interna e externa de joelho tem sinal invertido em relação aos resultados das 

bases do membro inferior direito. Portanto o eixo x representa a flexão (-) e extensão (+) do 

joelho, o eixo y representa o valgo (-) e varo (+) de joelho e o eixo z representa as rotações 

interna (+) e externa (-) de joelho (WU et al., 2002). 

Para a construção das bases do segmento coxa foram utilizados os marcadores do 

trocanter maior do fêmur e os epicôndilos medial e lateral do fêmur, para a construção das 

bases do segmento perna foram utilizados os marcadores da cabeça da fíbula, maléolo medial 

e maléolo lateral a partir dessas bases foram calculados os ângulos de Euler da articulação do 

joelho. 

Para a construção das bases do segmento do quadril foram utilizados os marcadores 

da espinha ilíaca antero-superior direita e esquerda e o ponto médio entre os marcadores das 

duas espinhas ilíacas póstero-superiores e a partir dessa base e da base da coxa foram 

calculados os ângulos de Euler da articulação do quadril. Para a construção da base do tronco 
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foram utilizados os marcadores do acrômio direito, acrômio esquerdo e T10 e a partir dessa 

base e da base do quadril foram calculados os ângulos de Euler do tronco. Os ângulos de 

quadril e joelho foram calculados em relação ao respectivo segmento proximal e os ângulos 

de tronco foram calculados em relação ao segmento do quadril (sistema de coordenadas 

local) (Cappozzo, 1995). 

Os dados cinemáticos foram filtrados utilizando-se um filtro Butterworth passa-baixa 

de quinta ordem, com frequências de corte de 8 Hz.  

Para as análises dos deslocamentos angulares de joelho, quadril e tronco em cada uma 

das cinco tarefas avaliadas, foram mensurados os valores angulares de valgo e rotação de 

joelho, flexão, inclinação e rotação de tronco e flexão, adução e rotação de quadril no pico do 

valgo de joelho durante a realização de cada uma das tarefas funcionais propostas. 

Todos os dados foram calculados na fase de aterrissagem das tarefas, que foi definida 

como sendo a fase a partir do contato do pé com o solo (utilizando o componente vertical da 

força de reação do solo) até a retirada do mesmo nas tarefas de Descida de degrau e Drop 

vertical jump ou até a máxima flexão do joelho (pico de flexão) nas tarefas de Single-leg step 

down, Agachamento unipodal e Aterrissagem unipodal. 

As variáveis de interesse do estudo foram: Pico de torque dos grupamentos 

musculares descritos anteriormente, Pico de valgo do joelho, flexão de joelho, rotação do 

joelho, adução, flexão e rotação do quadril, inclinação, flexão e rotação de tronco no 

momento angular do pico de valgo de joelho. 

Embora a coleta de dados tenha sido bilateralmente, somente os dados de membro 

inferior dominante foram utilizados na análise e para as análises cinemáticas apenas a 

primeira tentativa válida foi utilizada para obtenção dos resultados. 
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A análise dos dados de força muscular foi realizada obtendo o maior valor (Pico) de 

torque de cada músculo dentre as três tentativas, na unidade de medida Newton.Metro (N.m), 

para cada grupo muscular descrito anteriormente. 

 3.8 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados quanto à distribuição estatística e esfericidade com os 

testes de Shapiro-Wilk e Mauchly, respectivamente. O teste de análise de variância 

(ANOVA) one-way com medidas repetidas e teste de contrastes para localizar as diferenças 

com nível de significância de 5% foi utilizado para examinar as possíveis diferenças em cada 

variável angular de tronco, quadril e joelho entre as tarefas realizadas. O teste post-hoc de 

Bonferroni foi utilizado para comparações de cada variável entre as cinco tarefas realizadas. 

A correção de Greenhouse-Geisser foi aplicada se a suposição de esfericidade fosse violada. 

Para as devidas análises de correlação de força muscular de estabilizadores de quadril 

e joelho com a cinemática de tronco, quadril e joelho, foi utilizado o modelo estatístico de 

Correlação de Pearson com nível de significância de 5%. Sendo considerados valores de 

correlação, forte r > 0,7, moderada 0,6 < r > 0,4 e fraca r < 0,3 (HINKLE et al., 1988).  

As análises foram realizadas através do software Statistical Package for Social Science for 

Windows –SPSS versão 20.0 (SPSS Inc, Chicago, USA). 
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4. RESULTADOS 

 

 A comparação das variáveis angulares de valgo, flexão e rotação do joelho dadas pela 

cinemática na fase de aterrissagem das cinco tarefas funcionais está apresentada a seguir. 

 Com relação às variáveis do joelho a ANOVA reportou efeito principal de condição 

para o pico de valgo [F(4,116) = 3,363; p = 0,012] nas diferentes tarefas funcionais. Os testes de 

post hoc revelaram que a tarefa de agachamento unipodal (média: 16,9º) resultou em valores 

maiores de valgo em relação à tarefa de aterrissagem unipodal (média: 12,5º) (p < 0,001). A 

tarefa de drop vertical jump (média: 20,1º) resultou em maiores valores de valgo em relação 

às tarefas de agachamento unipodal (média: 16,9º) (p = 0,04), aterrissagem unipodal (média: 

12,5º) (p < 0,001) e single-leg step down (média: 16,7º) (p = 0,03) e a tarefa de aterrissagem 

unipodal (média: 12,5º) apresentou menores valores de valgo em relação à tarefa de single-

leg step down (média: 16,7º) (p < 0,001), (Figura 12-A). 

 Quanto a variável flexão de joelho no pico de valgo a ANOVA reportou efeito 

principal [F(4,116) = 73,896; p < 0,01] nas diferentes tarefas funcionais. Nas comparações 

pareadas foi observado que a tarefa de aterrissagem unipodal (média: 45,6º) apresentou 

valores menores de flexão de joelho em relação à tarefa de descida de degrau (média: 89,9º) 

(p < 0,001), drop vertical jump (média: 73,5º) (p < 0,001), single-leg step down (média: 

70,1º) (p<0,001) e agachamento unipodal (média: 66,1º) (p< 0,001). A tarefa de descida de 

degrau (média: 89,9º) apresentou valores maiores de flexão de joelho quando comparada as 

tarefas de drop vertical jump (média: 73,5º) (p < 0,001), single-leg step down (média: 70,1º) 

(p<0,001) e agachamento unipodal (média: 66,1º) (p < 0,001), (Figura 12-B). 

 Quanto a variável rotação de joelho no pico de valgo a ANOVA reportou efeito 

principal [F(4,116) = 4,670; p = 0,002] nas diferentes tarefas funcionais. Nas comparações 

pareadas foi observado maiores valores de rotação de joelho para a tarefa de drop vertical 

jump (média: 9,7º) em relação à tarefa de agachamento unipodal (média: 4,0º) (p = 0,003) e à 
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tarefa de aterrissagem unipodal (média: 2,3º) (p < 0,001), mas sem diferença significativa 

com as tarefas de descida de degrau (média: 8,5º) (p = 1,0) e single leg step down (média: 

6,9º) (p = 1,0), (Figura 12-C). 

                   

 
 

Figura 11: ANOVA medidas repetidas para verificação de diferenças angulares das variáveis articulares de 

joelho entre as cinco tarefas funcionais.  

 

A) Angulação do pico de valgo de joelho. *Diferente de agachamento unipodal, aterrissagem unipodal e single 

leg step down (p < 0,04); ¥ Diferente de aterrissagem unipodal (p < 0,001); # Diferente de aterrissagem unipodal 

(p < 0,001). B) Agulação de rotação de joelho. Υ Diferente de agachamento unipodal e aterrissagem unipodal (p 

< 0,0003). C) Angulação de flexão de joelho. † Diferente de todas as demais tarefas (p < 0,001); £ Diferente de 

drop vertical jump, single leg step down, agachamento unipodal (p < 0,001). 

 

 Os resultados das variáveis angulares flexão, inclinação e rotação do tronco na fase de 

aterrissagem das cinco tarefas funcionais estão apresentados a seguir. 

 Com relação às variáveis do tronco, observou-se na ANOVA um efeito principal de 

flexão [F(4,116) = 2,985; p = 0,02]. Nas comparações pareadas foi observado que a tarefa 

single-leg step down (média: 10,2º) apresentou valores maiores de flexão de tronco em 

relação às tarefas de agachamento unipodal (média: 4,8º) (p = 0,001) e descida de degrau 
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(média: 3,8º) (p = 0,002), mas sem diferença significativa com as tarefas de drop vertical 

jump (média: 2,3º) (p = 0,18) e aterrissagem unipodal (média: 6,0º) (p = 0,40), (Figura 13-

A). 

 Quanto a variável inclinação de tronco na ANOVA não houve efeito principal para as 

diferentes tarefas funcionais [F(4,116) = 11,551; p = 0,80], porém nas tarefas funcionais de 

drop vertical jump e descida de degrau os voluntários apressentaram inclinação contralateral 

de tronco enquanto nas demais tarefas funcionais os voluntários apresentaram inclinação 

ipsilateral de tronco (Figura 13-B).  

 Quanto a variável rotação de tronco, observou-se na ANOVA um efeito principal 

[F(4,116) = 3,984; p = 0,005] nas diferentes tarefas funcionais. Nas comparações post hoc foi 

observado que a tarefa drop vertical jump (média: 0,07º) apresenta rotação interna de tronco 

comparada as tarefas de agachamento unipodal (média: 3,1º) (p = 0,009), aterrissagem 

unipodal (média: 3,9º) (p= 0,008) e single-leg step down (média: 3,2º) (p = 0,002), que 

apresentaram rotação externa de tronco, (Figura 13-C). 
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Figura 12: ANOVA medidas repetidas para verificação de diferenças angulares das variáveis articulares de tronco entre as 

cinco tarefas funcionais. 

 

A) Angulação de Flexão de tronco nas tarefas funcionais. * Diferente de agachamento unipodal e descida de 

degrau (p < 0,002). B) Angulação de inclinação de tronco nas tarefas funcionais. Sem diferença significativa 

entre as tarefas. C) Angulação de rotação de tronco nas tarefas funcionais. ¥ Diferente de agachamento 

unipodal, aterrissagem unipodal e single leg step down (p < 0,009). 

 

 Os resultados das variáveis angulares flexão, adução e rotação do quadril na fase de 

aterrissagem das cinco tarefas funcionais estão apresentados a seguir. 

 Com relação às variáveis do quadril, observou-se na ANOVA um efeito principal de 

flexão [F(4,116) = 17,728; p < 0,001]. Os testes post hoc foi observado que, a tarefa drop 

vertical jump (média: 38,8º) apresentou maiores valores de flexão de quadril quando 

relacionada a todas as outras tarefas funcionais avaliadas (p < 0,001). A tarefa de 

aterrissagem unipodal (média: 20,5º) apresentou maior valor de flexão de quadril em relação 

à descida de degrau (média: 10,7º) (p = 0,006), (Figura 14-A). 

 Quanto a variável adução de quadril [F(4,116) = 0,984; p = 0,41] (Figura 14-B) e 

rotação de quadril [F(4,116) = 2,346; p = 0,13] na ANOVA, não houve efeito principal para as 

diferentes tarefas funcionais (Figura 14-C). 
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Figura 13: ANOVA medidas repetidas para verificação de diferenças angulares das variáveis articulares de 

quadril entre as cinco tarefas funcionais.  

 

A) Angulação de flexão de quadril nas tarefas funcionais. * Diferente para todas as tarefas (p <0,001); ¥ 

Diferente de Descida de degrau (p = 0,006). B) Angulação de adução de quadril nas tarefas funcionais. Sem 

diferença significativa entre as tarefas. C) Angulação de rotação de quadril nas tarefas funcionais. Sem diferença 

significativa entre as tarefas. 

 

 

 Para as análises de correlação de Pearson entre pico de torque de abdutores, adutores, 

rotadores internos, rotadores externos, flexores, extensores de quadril, flexores, extensores de 

joelho e os valores angulares de joelho, quadril e tronco nas diferentes tarefas funcionais não 

foram observadas correlações significativas em nenhuma das análises, apenas uma correlação 

negativa e fraca (R= - 0,36; p=0,049) entre o pico de torque de rotadores externos de quadril 

com inclinação de tronco na tarefa de descida de degrau (Figura 15).  
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Figura 14: Correlação de Pearson entre pico de torque de rotadores externos de quadril e a inclinação de tronco 

para tarefa de descida de degrau. 
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5. DISCUSSÃO  

  

Os resultados deste estudo demonstraram que o maior valor de pico de valgo e rotação 

interna de joelho foram observados na tarefa de drop vertical jump, assim como a maior 

amplitude de flexão de quadril e os menores valores angulares de rotação de tronco. Por outro 

lado, o maior valor angular de flexão de tronco foi observado na tarefa single leg step down. 

A tarefa descida de degrau apresentou maior flexão de joelho e menor valor angular de flexão 

de quadril.  

 Além disso, a tarefa funcional de aterrissagem unipodal foi a que apresentou menores 

valores angulares em relação ao pico de valgo, rotação interna e flexão de joelho. As 

variáveis de inclinação de tronco, adução e rotação de quadril não apresentaram diferenças 

significativas entre as tarefas funcionais avaliadas. 

 Não há na literatura atual estudos que tenham realizado a comparação das variáveis 

cinemáticas de joelho, quadril e tronco entre as cinco tarefas funcionais mais utilizadas para 

avaliação do valgo dinâmico. A maioria dos estudos avaliaram apenas um dos testes 

comparando indivíduos com síndrome da dor femoropatelar ou lesão de ligamento cruzado 

anterior com indivíduos controles (HASS et al., 2005; HEWETT et al., 2004; POWERS et 

al., 2003; IRELAND ML.,2002; TAKEDA et al., 2014) e poucos estudos avaliaram e 

compararam indivíduos em duas dentre as cinco tarefas apresentadas (EARL et al., 2007; 

LEWIS et al., 2015; HERRINGTON L.,2014).  

 Há uma grande variedade de protocolos de realização dos testes, porém de um modo 

geral em relação à tarefa de drop vertical jump, nossos resultados concordam com Earl et al 

(2007) que encontraram maiores valores angulares de valgo de joelho nessa tarefa em 

comparação com a tarefa single leg step down. Da mesma forma Taylor et al (2016) também 

relataram maiores valores angulares de flexão de quadril e joelho em tarefas de aterrissagem 

bipodais comparadas às tarefas unipodais e os autores afirmam que pode ser devido a maior 
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velocidade de execução de movimento durante a realização dessa tarefa e a necessidade de 

absorção das forças de impacto antes de realizar um salto vertical máximo.  

Por outro lado, os resultados discordam dos achados por Donohue et al (2015) que 

evidenciaram maior angulação de flexão de quadril durante a tarefa de agachamento unipodal 

e não de drop vertical jump, no entanto a tarefa de agachamento unipodal no estudo de 

Donohue et al foi realizada sem instruções de velocidade de execução e com os braços 

paralelos ao solo.  

 Em relação a variável rotação de tronco na tarefa drop vertical jump, Kristianslund & 

Krosshaug (2013) ao compararem essa mesma tarefa a gestos esportivos concluíram que, por 

ser realizada com ambos membros inferiores, os indivíduos apresentam maior controle dos 

segmentos corporais em relação à tarefas unipodais, o que justifica a menor rotação de tronco 

observada no presente estudo quando comparada as demais tarefas.  

A tarefa de single leg step down apresentou maiores valores angulares de flexão de 

tronco comparada às demais tarefas avaliadas, concordando com Lewis et al (2015) que 

encontraram maiores valores angulares de flexão de tronco nesta tarefa em comparação à 

tarefa de agachamento unipodal. 

 Em relação ás variáveis de tronco, não foram evidenciadas diferenças significativas 

em relação à inclinação e pequenas variações angulares na rotação, assim como a adução e 

rotação de quadril, evidenciando que as estratégias de tronco e quadril adotadas não diferem 

entre as cinco tarefas avaliadas.  

 A tarefa funcional de aterrissagem unipodal apresentou os menores valores de pico de 

valgo e rotação interna de joelho entre as tarefas avaliadas. Yeow et al (2011) evidenciaram 

maiores valores angulares de valgo de joelho na aterrissagem unipodal, porém só realizaram a 

comparação com a tarefa de aterrissagem bipodal e não em várias tarefas com diferentes 

graus de dificuldade de realização.  
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As diferenças observadas na análise cinemática entre as tarefas podem ser importantes 

para auxiliar o clínico na avaliação e reabilitação dos indivíduos. As tarefas apresentam 

vários graus de dificuldade de realização e podem ser utilizadas gradualmente conforme o 

quadro clínico dos pacientes permite e o tratamento progride. Embora os objetivos dos 

exercícios na reabilitação do indivíduo com dores no joelho sejam reduzir principalmente o 

valgo, a adução e a rotação interna de quadril, eles podem ser utilizados de maneira 

progressiva, seja para o treinamento de coordenação ou para o treinamento funcional nos 

diferentes estágios da reabilitação. 

A tarefa de aterrissagem unipodal em comparação com as demais tarefas avaliadas se 

mostrou uma tarefa pouco desafiadora em relação à cinemática, devido ao baixo 

deslocamento angular nos planos frontal, sagital e transverso e, portanto poderia ser 

preconizada para a avaliação do valgo dinâmico em estágios mais agudos dos quadros de dor 

no joelho. Porém, uma conclusão mais definitiva sobre a melhor tarefa a ser selecionada 

exigiriam outras análises que não foram realizadas neste estudo.  

Por outro lado, a tarefa de drop vertical jump pode ser um exercício muito desafiador 

para um indivíduo com síndrome da dor femoropatelar em uma fase inicial da reabilitação, 

pois dentre as tarefas avaliadas foi a que apresentou maiores valores de valgo e rotação 

interna de joelho, o que tem sido diretamente associada com a síndrome da dor femoropatelar 

(NAKAGAWA  et al., 2014; POWERS  et al., 2009; NAKAGAWA et al., 2012). No entanto, 

em fases mais tardias da reabilitação e para a avaliação de atletas, por exemplo, pode ser 

amplamente utilizada. 

Nosso estudo é o primeiro trabalho que se propõe a avaliar tridimensionalmente cinco 

diferentes tarefas funcionais para avalição do valgo dinâmico. Apesar de avaliarmos a 

amplitude, para melhor entender e distinguir cada tarefa, a interpretação do uso destas deve 

ser complementada com dados eletromiográficos e cinéticos para melhor entendimento do 
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papel dos músculos e da sobrecarga articular em cada tarefa. A falta destes dados para 

complementar a análise cinemática foi uma das limitações do nosso estudo. 

  Além disso, quando correlacionamos os valores de pico de torque muscular de 

quadril e joelho com os dados da cinemática não foram encontrados valores significativos de 

correlação, exceto entre a inclinação de tronco e rotadores externos de quadril (R = - 0,36; p 

= 0,049) evidenciando que somente o torque muscular pode não explicar a ocorrência do 

valgo dinâmico de joelho em indivíduos saudáveis, porém no presente estudo 

correlacionamos somente o pico de torque muscular com os valores angulares de joelho, 

quadril e tronco no momento do pico do valgo dinâmico e não avaliamos a flexibilidade, o 

alinhamento e as demais variáveis que podem influenciar na cinemática de joelho no plano 

frontal. 

 O valgo dinâmico de joelho tem sido apontado como consequência da diminuição da 

força muscular de estabilizadores de quadril (CLAIBORN et al.,2006; HOLLMAN et 

al.,2009; JORDAAN et al.,1994; WILLSON & DAVIS et al.,2006) e como um fator de risco 

para várias lesões na articulação do joelho, tais como ruptura de ligamento cruzado anterior 

(HEWETT et al.,2005) e síndrome da dor femoropatelar (POWERS C.M.,2003). Alguns 

artigos identificaram uma correlação significativa entre fraqueza de abdutores de quadril e 

cinemática de joelho no plano frontal em tarefas como drop vertical jump (JACOBS et 

al.,2007; WALLACE et al.,2008) e agachamento unipodal (CLAIBORNE et al.,2006; 

WILLSON et al.,2006). 

 É esperado que a força muscular de estabilizadores de quadril e joelho esteja 

associada com a cinemática de joelho no plano frontal, porém há inconsistências na literatura 

acerca dessa relação. Em uma revisão sistemática, a qual investigou a ligação entre força de 

abdutores de quadril e valgo de joelho, somente 4 dos 11 estudos presentes encontraram 

evidências de maiores valores de valgo dinâmico relacionados a menores valores de força 
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muscular de quadril, indicando que o valgo dinâmico de joelho pode ser uma alteração 

biomecânica proveniente de possíveis alterações anatômicas ou até mesmo do aumento da 

pronação subtalar, por exemplo (CASHMAN, 2012).  

Nilstad et al (2015) ao avaliarem características anatômicas, flexibilidade e força 

muscular concluíram que essas três variáveis explicam apenas 11% do valgo dinâmico e 

concluíram que o valgo pode ser devido a um pobre controle neuromuscular e não somente as 

características analisadas. Nossos resultados concordam com Nilstad et al (2015) que 

sugeriram que o torque muscular de quadril e joelho não é um fator principal para o controle 

do joelho no plano frontal em indivíduos saudáveis.  

 Entender melhor a cinemática de indivíduos assintomáticos durante as atividades 

funcionais pode contribuir para o melhor entendimento dos padrões de movimento humano e 

auxiliar na tomada decisão sobre a melhor tarefa para a avaliação e para a reabilitação da 

articulação do joelho. 
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6.  CONCLUSÃO  

 

 A tarefa funcional de aterrissagem unipodal apresentou menores valores angulares de 

pico de valgo, rotação interna e flexão de joelho e a tarefa de drop vertical jump apresentou 

maiores valores angulares de pico valgo, rotação interna de joelho e flexão de quadril. Além 

disso, não há indícios de correlação entre o pico de torque muscular de quadril e joelho com a 

cinemática de tronco, quadril e joelho nos planos frontal, transverso e sagital em indivíduos 

assintomáticos. 

 Os resultados deste estudo auxiliam os clínicos com mais informações a respeito dos 

padrões de movimento humano e ao selecionarem os testes mais apropriados para a avaliação 

do valgo dinâmico de joelho. 

 

 

 

  



46 

 

7.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Andriacchi T.  Dynamics of knee malalignment. Orthopaedic Clinical of  North 

America Vol. 25:pages 395–403, 1994. 

 

Barbosa, M. B.; Montebelo M. I. L.; Guirro E. C. O. Determinação dos limiares de 

percepção sensorial e de resposta motora nas diferentes fases do ciclo menstrual. Revista 

Brasileira de Fisioterapia, vol. 11, n. 6, pages 443-449, 2007. 

 

Boden, B. P., Dean, G. S., Feagin, J. A., Jr., & Garrett, W. E., Jr.. Mechanisms of 

anterior cruciate ligament injury. Orthopedics, vol. 23, pages 573–578; 2000. 

 

Boling M.C., Bolgla L.A., Mattacola C.G., Uhl T.L., Hosey R.G. Outcomes of a 

weightbearing rehabilitation program for patients diagnosed with patellofemoral pain 

syndrome. Archives of Physical Medicine Rehabilitation; vol. 87, pages 1428–35; 2006. 

 

Bouillon L.E., Wilhelm J., Eisel P., Wiesner J., Rachow M., Hatteberg L. 

Electromyographic assessment of muscle activity between genders during unilateral weight-

bearing tasks using adjusted distances. International Journal of Sports Physical Therapy, 

vol. 7, pages 595-605; 2012. 

 

Brechter J.H., Powers C.M. Patellofemoral joint stress during stair ascent and descent 

in persons with and without patellofemoral pain. Gait Posture; vol.16: pages 115–23; 2002. 

 



47 

 

Cappozzo A., Catani F., Croce U.D., Leardini A. Position and orientation in space of 

bones during movement: anatomical frame definition and determination. Clinical 

Biomechanics; vol. 10, pages 171-178; 1995. 

 

Cashman G.E. The Effect of Weak Hip Abductors or External Rotators on Knee 

Valgus Kinematics in Healthy Subjects: A Systematic Review. Journal of Sport 

Rehabilitation, vol. 21, pages 273-284; 2012. 

 

Cichanowski R., Schmiti S., Hohnson J.,  Niemuth, E.. Hip strength in collegiate 

female athletes with patellofemoral pain. Medicine and Science and Sports Exercise Vol. 

39: pages: 1227–1232, 2007. 

 

Claiborne TL, Armstrong CW, Gandhi V, Pincivero DM. Relationship between hip 

and knee strength and knee valgus during a single leg squat. J Appl Biomech.Vol.22, pages 

41-50; 2006. 

 

Cowan S.M., Bennell K.L., Crossley K.M., Hodges P.W., Mcconnell J. Physical 

therapy alters recruitment of the vasti in patellofemoral pain syndrome. Medicine and 

Sciency in Sports and Exercise; vol. 34,  pages 1879–85; 2002. 

 

Cowan S.M., Bennell K.L., Hodges P.W., Crossley K.M., McConnell J. Simultaneous 

feedforward recruitment of the vasti in untrained postural tasks can be restored by physical 

therapy. Journal of Orthopaedic Research; vol. 21, pages 553–8, 2003. 

 



48 

 

Dingenen B., Malfait B., Vanrenterghem  J., Verschueren S., Staes F..The reliability 

and validity of the measurement of lateral trunk motion in two-dimensional video analysis 

during unipodal functional screening tests in elite female athletes. Physical Therapy in 

Sport Vol. 15, pages 117-123; 2014.  

 

Donnelly C. J., Elliott B.C., Doyle T.L.,Finch C.F., Dempsey A.R., Lloyd D. G. 

Changes in knee joint biomechanics following balance  and technique training and a season 

of Australian  football. British Journal of Sports Medicine; vol.46: pages 917–922; 2012. 

 

Donohue M., Ellis S. M., Heinbaugh E. M., Stephenson M.L., Zhu Q., Dai B. 

Differences and correlations in knee and hip mechanics during single-leg landing, single-leg 

squat, double-leg landing, and double-leg squat tasks. Research in Sports Medicine: An 

International Journal; Vol. 23, pages 394-411, 2015.  

 

Earl J.E., Monteiro S.K., Snyder K.R. Differences in lower 

extremity kinematics between a bilateral drop-vertical jump and a single-leg step-down. 

Journal of Orthopaedic Sports Physical Therapy, vol.37, pages 245-52; 2007. 

 

Ford K., Myer G., Toms H., Hewett T. Gender Differences in the Kinematics of 

Unanticipated Cutting in Young Athletes. Medicine and Science in Sport and Exercise. 

2005  Vol. 37, pages 124-129; 2005. 

 

Gribble P.A., Hertel J. Effect of lower-extremity muscle fatigue on postural control. 

Archives of Physical Medicine Rehabilitation; vol.85, pages 589-92;2004. 

 

Hall S.J. Biomecanica Básica, 4a edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 



49 

 

Hass CJ, Schick EA, Tillman MD, Chow JW, Brunt D, Cauraugh JH. Knee 

biomechanics during landings: comparison of pre- and postpubescent females. Med Sci 

Sports Exerc.vol.37, pages 100-107, 2005. 

 

Herrington L. Knee valgus angle during single leg squat and landing in patellofemoral 

pain patients and controls. Knee. vol. 21, pages 514–517, 2014. 

 

Hewett T. E. et al, Biomechanical mesures of neuromuscular control and valgus 

loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in females athletes: a 

prospective study. The Americal Journal of Sport Medicine vol. 33, Pages 492-501, 2005. 

 

Hewett T.E., Torg J.S., Boden B.P. Video analysis of trunk and knee motion during 

non-contact anterior cruciate ligament injury in female athletes: lateral trunk and knee 

abduction motion are combined components of the injury mechanism. British Journal of 

Sports Medicine; vol.43, pages 417-22; 2009. 

 

Hewett T.E., Myer G.D. The mechanistic connection between the trunk, hip, knee, 

and anterior cruciate ligament injury. Exercise and Sport Sciences Revews; vol. 39, pages 

161-6; 2011. 

 

Hinkle D., Jurs S., Wiesma W. “Applied Statistics for the Behavioral Sciences.” 

2nd ed. Boston: Houghton Mifflin, 1988. 

 



50 

 

Hollman J., Galardi C.,Lin H., Voth B., Whitmarsh C.. Frontal and transverse plane 

hip kinematics and gluteus maximus recruitment correlate with frontal plane knee kinematics 

during single-leg squat tests in women Clinical Biomechanics Vol. 29; pages 468-474; 2014. 

 

Hollman JH, Ginos BE, Kozuchowski J, Vaughn AS, Krause DA, Youdas JW. 

Relationships between knee valgus, hip-muscle strength, and hip-muscle recruitment during a 

single-limb step-down. J Sport Rehabil. Vol.18; pages 104-117; 2009. 

 

Horak F.B. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about 

neural control of balance to prevent falls? Review.Age and Ageing; vol.35, pages 7-11; 

2006. 

 

Ireland ML. The female ACL: why is it more prone to injury? Orthop Clin North 

Am. Vol. 33: pages 637-651, 2002.  

 

Jacobs CA, Uhl TL, Mattacola CG, Shapiro R, Rayens WS. Hip abductor function 

and lower extremity landing kinematics: sex differences. J Athl Train. Vol.42; pages 76-83; 

2007.    

 

Jamison S.T., Pan X., Chaudhari A.M. Knee moments during run-to-cut maneuvers 

are associated with lateral trunk positioning. Journal of Biomechanics; vol. 45, pages:1881-

5; 2012. 

 

Jamison S.T., McNeilan R.J., Young G.S., Givens D.L., Best T.M., Chaudhari A.M. 

Randomized controlled trial of the effects of a trunk stabilization program on trunk control 



51 

 

and knee loading. Medicine and Science in Sports and Exercise; vol. 44; pages: 1924-34; 

2012. 

 

Jordaan G, Schwellnus MP. The incidence of overuse injuries in military recruits 

during basic military training. Mil Med.Vol.159: pages 421-426; 1994.  

 

Kollock Junior, O. R.; Onate A. J.; Lunev, V. B. The Reliability of Portable Fixed 

Dynamometry During Hip and Knee Strength Assessments. Journal of Athletic Training, 

vol. 45, pages 349-356, 2010. 

 

Kristianslund E., Krosshaug T. Comparison of drop jumps and sport-specific sidestep 

cutting: implications for anterior cruciate ligament injury risk screening. The Americal  

Journal of Sports Medicine; vol.41; 2013. 

 

Krosshaug T., Nakamae A.,Boden B., Engebretsen L.,Smith G., Slauterbeck J., 

Hewett T., Bahr R. Mechanisms of Anterior CruciatevLigament Injury in Basketball Video 

Analysis of 39 Cases. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 35,  pages 359-367; 

2007. 

 

Lee S., Powers CM. Fatigue of the hip abductors results in increased medial–lateral 

center of pressure excursion and altered peroneus longus activation during a unipedal landing 

task. Clinical biomechanics vol 28, pages: 524 – 529, 2013. 

 



52 

 

Lewis CL, Foch E, Luko MM, Loverro KL, Khuu A. Differences in Lower Extremity 

and Trunk Kinematics between Single Leg Squat and Step Down Tasks. PLoS ONE. Vol. 

10: e0126258.doi:10.1371/journal.pone.0126258; 2015. 

 

Magalhães E., Fukuda T., Sacramento S., Forgas A., Cohen M., Abdalla, R.. A 

comparison of hip strength between sedentary females with and without patellofemoral pain 

syndrome.Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy Vol. 40: pages 641–647, 

2010. 

 

Matsudo S. et al. Questionário internacional de atividade física (IPAQ): estudo de 

validade e reprodutibilidade no Brasil / International physical activity questionnaire (IPAQ): 

study of validity and reability in Brazil. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 

vol. 6, pages 05-18, 2001. 

 

Matsudo S. et al. Nível de atividade física da população do Estado de São Paulo: 

análise de acordo com o gênero, idade, nível socioeconômico, distribuição geográfica e de 

conhecimento / Physical activity level of São Paulo State population: an analysis based on 

gender, age, socioeconomic status, demographics and knowledge. Revista Brasileira 

Ciência e Movimento, vol. 10,  pages 41-50, 2002. 

 

McGill, S., Juker, D., Kropf, P. Appropriately placed surface emg electrodes reflect 

deep muscle activity (psoas, quadratus lumborum, abdominal wall) in the lumbar spine. 

Journal of Biomechanics vol. 29: pages 1503–1507; 1996. 

 



53 

 

McGinty G., Irrgang J.J., Pezzullo D. Biomechanical considerations for rehabilitation 

of the knee. Clinical Biomechanics,vol.15, Pages160–166, 2000. 

 

McLean S.G., Walker K., Ford K.R., Myer G.D., Hewett T.E., van den Bogert A.J. 

Evaluation of a two dimensional analysis method as a screening and evaluation tool for 

anterior cruciate ligament injury. British Journal of Sports Medicine; vol.39, pages 355-62; 

2005. 

 

Mendiguchia J., Ford K.R., Quatman C.E., Alentorn-Geli E., Hewett T.E. Sex 

differences in proximal control of the knee joint. Sports Medicine; vol. 41; pages 541-57; 

2011. 

 

Micheo W., Hernández L., Seda C..Clinical Review: Current Concepts Evaluation, 

Management, Rehabilitation, and Prevention of Anterior Cruciate Ligament Injury: Current 

Concepts. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation Vol. 2, pages 935-

944, 2010. 

 

Munro A., Herrington L.The effect of videotape augmented feedback on drop jump 

landing strategy: Implications for anterior cruciate ligament and patellofemoral joint injury 

prevention. The Knee, 2014. 

 

Nakagawa T.H., Moriya E.T., Maciel C.D., Serrão F.V. Trunk, Pelvis, Hip, and Knee 

Kinematics, Hip Strength, and Gluteal Muscle Activation During a Single-Leg Squat in 

Males and Females With and Without Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of 

Orthopaedic and Sports Physical Therapy; vol. 42, pages 491-501; 2012. 



54 

 

 

Nilstad A. et al. Association between anatomical characteristics, knee laxity,muscle 

strength and peak knee valgus during vertical drop-jump landings. Journal of orthopaedic 

and sports physical therapy; vol.45,pages 998-1005, 2015. 

 

Pollard C.D., Sigward S.M., Powers C.M. Limited hip and knee flexion during 

landing is associated with increased frontal plane knee motion and moments. Clinical 

Biomechanics, vol. 25, pages 142–146, 2010. 

 

Powers C.M., Ward S.R., Fredericson M., Guillet M., Shellock F.G. Patellofemoral 

kinematics during weight-bearing and non-weight-bearing knee extension in persons with 

lateral subluxation of the patella: a preliminary study. The journal of Orthopaedic and 

Sports Physical Therapy; vol. 33: pages 677–85; 2003. 

 

Powers CM. The influence of altered lower-extremity kinematics on patellofemoral 

joint dysfunction: a theoretical perspective. J. Orthop Sports Phys Ther.Vol.33; pages 639-

646; 2003. 

 

Roy G.; Doherty J. T. Reliability of Hand-Held Dynamometry in Assessment of Knee 

Extensor Strength After Hip Fracture. American Journal of Physical Medicine & 

Rehabilitation, v. 83, pages 813-818, 2004. 

 

Schmitz R.J., Shultz S.J., Nguyen A.D. Dynamic Valgus Alignment and Functional 

Strength in Males and Females During Maturation. Journal of Athletic Training; vol. 44: 

pages 26-32; 2009. 



55 

 

 

Silva Dde O., Briani R.V., Pazzinatto M.F., Gonçalves A.V., Ferrari D., Aragão F.A., 

de Azevedo F.M. Q-angle static or dynamic measurements, which is the best choice for 

patellofemoral pain?. Clin Biomech. Vol 10, pages:1083-7, 2015. 

Siqueira C. M. et al. Isokinetic dynamometry of knee flexors and extensors: 

comparative study among non-athletes, jumper athletes and runner athletes. Revista do 

Hospital das Clínicas Fac. Med. S. Paulo, vol. 57, pages 19-24, 2002. 

 

Souza RB, Powers CM. Predictors of hip internal rotation during running: An 

evaluation of hip strength and femoral structure in women with and without patellofemoral 

pain. Am J Sports Med. 2009; 37: 579–587.  

 

Souza, R.B., Draper, C.E., Fredericson, M., Powers, C.M. Femur rotation and 

patellofemoral joint kinematics: a weight-bearing magnetic resonance imaging analysis. J. 

Orthop. Sports Phys. Ther. Vol. 40, pages 277–285, 2010. 

 

Stark, T. et al. Hand-held Dynamometry Correlation With the Gold Standard 

Isokinetic Dynamometry: A Systematic Review. American Academy of Physical Medicine 

and Rehabilitation, vol. 3, pages 472-479, 2011. 

 

Suntay W. J., Grood E. S., Hefzy M.S., Butler D. L., Noyes F. R. Error Analysis of a 

System for Measuring Three-Dimensional Joint Motion. Journal of Biomechanical 

Engineering; Vol. 105: pages 127-135, 1983. 

 



56 

 

Takeda K., Hasegawa T., Kiriyama Y., Matsumoto H., Otani T., Toyama Y., Nagura 

T. Kinematic motion of the anterior cruciate ligament deficient knee during functionally high 

and low demanding tasks. Journal of Biomechanics Vol. 47: pages 2526–2530; 2014. 

  

Taylor JB, Ford KR, Nguyen AD, Shultz SJ. Biomechanical Comparison of Single- 

and Double-Leg Jump Landings in the Sagittal and Frontal Plane. Orthop J Sports Med. 

Vol. 4; 2016. 

 

Toonstra, J.; Mattacola, G. C. Test–Retest Reliability and Validity of Isometric Knee-

Flexion and -Extension Measurement Using 3 Methods of Assessing Muscle Strength. 

Journal of Sport Rehabilitation. Lexington, KY: University of Kentucky, 2013.  

 

Zazulak B.T., Hewett T.E., Reeves N.P., Goldberg B., Cholewicki J. Deficits in 

neuromuscular control of the trunk predict knee injury risk: a prospective biomechanical-

epidemiologic study. American  Journal of Sports Medicine. vol.35; pages 1123-30; 2007. 

 

Wallace BJ, Kernozek TW, Mikat RP, Wright GA, Simons SZ, Wallace KL. A 

comparison between back squat exercise and vertical jump kinematics: implications for 

determining anterior cruciate ligament injury risk. J Strength Cond Res. Vol. 22: pages 

1249-1258; 2008. 

 

Willson J. Davis I. Lower extremity mechanics of females with and without 

patellofemoral pain across activities with progressively greater task demands. Clinical 

Biomechanics Vol. 23: pages 203–211; 2008. 

 



57 

 

Willson JD, Ireland ML, Davis I. Core strength and lower extremity alignment during 

single leg squats. Med Sci Sports Exerc. Vol.38, pages 945-952; 2006. 

  

Wu G., Siegler S., Allard P., Kirtley C., Leardini A., Rosenbaum D., Whittle M., 

D’Lima D., Cristofolini L., Witte H., Schmid O., Stokes I. ISB recommendation on 

definitions of joint coordinate system of various joints for the reporting of human joint 

motion—part I: ankle, hip, and spine. Journal of Biomechanics. Vol. 35, pages 543–548, 

2002.  

 

 Yeow CH, Lee PV, Goh JC. An investigation of lower extremity energy dissipation 

strategies during single-leg and double-leg landing based on sagittal and frontal plane 

biomechanics. Hum. Mov Sci. Vol.30; pages 624-35; 2011. 

  



58 

 

ANEXO 1 

Quadro 1. Classificação do nível de atividade física. 

Categoria Descrição 

MUITO ATIVO Aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão 

b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + 

MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 

minutos por sessão. 

ATIVO Aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 

minutos por sessão; 

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 

minutos/sem (caminhada + moderada + vigorosa). 

IRREGULARMENTE 

ATIVO A 

Aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à frequência ou quanto à duração da 

atividade: 

a) Frequência: 5 dias /semana ou 

b) Duração: 150 min / semana 

IRREGULARMENTE 

ATIVO B 

Aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 

recomendação quanto à frequência nem quanto à duração. 

SEDENTÁRIO Aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo 

menos 10 minutos contínuos durante a semana. 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/96) 

Eu, 

......................................................................................................................................................

............, 

RG.............................................. Data de nascimento: ......./......./....... Endereço: 

.......................... 

......................................................................................................................................................

.................... 

Bairro:....................................................................................... 

Cep:............................................................... 

Cidade:...................................................................... Tel.: 

............................................................................ 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Análise cinemática do 

tronco, quadril e joelho durante a realização de diferentes tarefas funcionais para avaliação do 

valgo dinâmico.”, coordenado e desenvolvido pela Profª. Drª. Débora Bevilaqua Grossi. 

No caso de dúvidas pertinentes a essa pesquisa contatar: Profª. Drª. Débora Bevilaqua Grossi, 

professora do PPG em Reabilitação e Desempenho Funcional – FMRP/USP, telefone para 

contato: (16) 3602-4415, e-mail: deborabg@fmrp.usp.br. 

A análise postural, alinhamento corporal e a mensuração da força muscular são muito 

importantes pois nos fornecem informações valiosas seja na avaliação de uma disfunção ou 

na evolução e eficácia de um tratamento, reestabelecendo assim a funções e possibilitando o 

retorno as atividades esportivas e rotineiras. Sendo assim, conhecer os mecanismos pelos 

quais as patologias se estabelecem é um importante aliado no sucesso do tratamento e 

prevenção de patologias. 

O objetivo deste estudo é analisar e comparar em parâmetros cinéticos e cinemáticos o 

tronco, quadril e joelho bem como atividade eletromiográfica da musculatura estabilizadora 

de quadril, quadríceps e tronco em diferentes tarefas funcionais usadas na clínica para 

avaliação do valgo dinâmico do joelho, estando vinculado ao Departamento de Biomecânica, 

Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da FMRP-USP, sendo assim você e todos 

os demais voluntários deste estudo realizarão os mesmos testes, não há grupo controle ou uso 

de placebo. 

Caso você concorde em participar do estudo serão realizados os seguintes procedimentos em 

2 dias de testes: No primeiro dia uma entrevista inicial; aquecimento leve em uma bicicleta 

ergométrica por 10 minutos e avaliação da força muscular, sendo testados e avaliados os 

músculos das suas pernas sem causar dor e sem causar maiores desconfortos. 

O teste de força muscular ocorrerá da seguinte maneira: Você realizará uma sessão de teste 

de força muscular em sua perna, estando sentado numa cadeira e será solicitado a realizar 

contração muscular desejada. 

Após um intervalo de 7 a 10 dias acontecerá o segundo dia de teste e você realizará cinco 

tarefas funcionais (descer uma escada com 3 degraus; agachar somente com uma perna; saltar 

de um degrau e cair com uma perna somente; ficar em pé sobre um degrau com a perna 

dominante e tocar o chão com a outra perna; pular de um degrau aterrissando com as duas 

pernas e logo após a aterrissagem pular o mais alto que conseguir, aterrissando novamente 

com as duas pernas), durante as quais nós captaremos os sinais eletromiográficos musculares 

através de eletrodos previamente acoplados nos ventres musculares. No total serão 2 dias e 2 
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sessões de testes. O tempo total de cada sessão de teste será de cerca de 120 minutos. As 

sessões ocorrerão de forma individual, em sala com iluminação e climatização adequadas. 

Os possíveis benefícios da aplicação dos testes serão avaliar o seu desempenho muscular, sua 

ativação muscular e seu alinhamento postural durante as atividades descritas, detectando a 

existência de possíveis desequilíbrios musculares e possíveis desalinhamentos corporais que 

podem ser fatores de risco para patologias ligadas a articulação do joelho. O estudo destina-se 

apenas avaliar a força muscular e alinhamento corporal durante essas tarefas funcionais, caso 

seja constatada a existência de desequilíbrios musculares em suas pernas e desalinhamento 

corporal, você não receberá nenhuma conduta após a realização dos testes, como por 

exemplo, tratamento fisioterapêutico, você apenas receberá o laudo constando o resultado dos 

seus testes e orientação gerais. 

Espera-se, com este estudo, avançar no conhecimento técnico-científico no assunto, 

estabelecendo novas possibilidades de tratamento para patologias relacionadas à articulação 

do joelho. Com esse intuito, você será esclarecido(a) antes e durante o desenvolvimento da 

pesquisa, com informação prévia sobre a intervenção, e terá plena liberdade de se recusar a 

participar ou retirar-se do estudo, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

Não existe relato na literatura e não é de conhecimento dos pesquisadores a possibilidade do 

teste de força muscular proposto promover algum dano à sua saúde. Na detecção de algum 

risco, providenciaremos imediatamente a interrupção dos testes. Poderá ocorrer um cansaço 

muscular natural, já que será realizado trabalho muscular, no entanto sem incômodos 

maiores, por medida de cautela, existirá uma pausa de 5 minutos para o seu descanso entre 

um teste e outro para evitar e/ou reduzir efeitos e 

condições adversas que possam causar incomodo, considerando as características e contexto 

do participante da pesquisa. Mesmo assim, você poderá solicitar a interrupção dos testes a 

qualquer momento caso não se sinta à vontade de dar seguimento. 

Os pesquisadores comprometem-se a garantir o sigilo e a privacidade quanto aos seus dados 

confidenciais e de exames, assegurando-lhe absoluto sigilo e privacidade durante todas as 

fases da pesquisa, além de se comprometer a fornecer indenização com todo o suporte em 

eventuais intercorrências durante a realização desse projeto de pesquisa. Comprometem-se, 

ainda, a não responsabilizar você pelas despesas decorrentes da sua participação na pesquisa. 

Caso necessite será concedido ressarcimento de despesas com o seu deslocamento até o local 

da pesquisa, com auxílio transporte no valor de R$2,80 por passagem de transporte coletivo. 

Por outro lado, você não receberá nenhum benefício ou remuneração por sua participação 

nessa pesquisa. 

Você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinada pelos 

pesquisadores. 

DECLARO, na condição de sujeito dessa pesquisa, que fui devidamente esclarecido pelos 

pesquisadores e após ter entendido, consinto voluntariamente em participar desta pesquisa. 

Ribeirão Preto,______de__________________de__________. 

_____________________________ 

Assinatura do Declarante 

______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador – Documento de identificação – Data 


