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RESUMO

ESTUDO DA VARIAÇÃO ANGULAR DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO E DO 

SINAL ELETROMIOGRÁFICO NO DOMÍNIO TEMPORAL DURANTE A

MARCHA HUMANA EM AMBIENTE AQUÁTICO

Autor: ULYSSES FERNANDES ERVILHA

Orientador: PROF. DR. MARCOS DUARTE

Há uma crescente preocupação em se estudar o comportamento do 

movimento humano quando em interação com diferentes meios ambientes. 

Nesse contexto, existe um grande interesse em se estudar o movimento 

humano dentro da água, uma vez que o meio já é utilizado há muito como de 

valor terapêutico devido às diferentes propriedades mecânicas que oferece. 

Embora o meio aquático já se caracterize como meio alternativo para o 

treinamento físico e para a reabilitação, há uma carência de estudos mais 

aprofundados e extensos sobre suas verdadeiras vantagens, desvantagens, 

consequências e precauções na sua utilização. Dessa forma, fazendo-se uma 

revisão bibliográfica a respeito de estudos que relacionem variáveis 

biomecânicas, por exemplo, a força de reação do solo, estimativas de 

momentos intersegmentares de força, registro da atividade elétrica muscular, 

variação angular e outras, percebeu-se que são poucas as pesquisas nesse 

sentido, demonstrando uma verdadeira lacuna na literatura científica sobre 

essa temática. Diante disso, o conhecimento do padrão da atividade
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Com relação a atividade elétrica muscular, observou-se que os 

coeficientes de variação médios têm valores diferentes em magnitude para o 

mesmo músculo quando ativado em ambientes diferentes. Estes valores são 

de 27,6% e 14% para o m. vasto lateral, 24% e 29% para o m bíceps da coxa, 

32% e 42% para o m. tibial anterior e de 32% e 23,6% para o m. gastrocnêmio 

lateral; respectivamente para ambiente terrestre e aquático.

Conclui-se que as curvas representativas da variação angular da 

articulação do joelho e as representativas da variação da velocidade angular 

em função do tempo são significativamente diferentes, de acordo com o meio 

em que a marcha humana é realizada, além de haver uma maior variabilidade 

para estes parâmetros quando o movimento ocorre em ambiente aquático. Em

eletromiográfica e da variação angular da articulação do joelho durante o andar 

em diferentes meios ambientes, pode ajudar a entender como o sistema 

nervoso exerce o controle sobre o movimento humano.

O presente estudo teve como objetivo apresentar o padrão de 

atividade do sinal eletromiográfico de músculos dos membros inferiores quando 

da marcha realizada em ambiente aquático, além de compará-lo ao padrão da 

marcha realizada em ambiente terrestre. Também fez parte do escopo do 

mesmo a determinação do padrão e a análise comparativa das variações 

angulares da articulação do joelho nas referidas situações.

Através de metodologia experimental estabelecida, procedeu-se a 

coleta de sinais elétricos musculares e a variação angular da articulação do 

joelho, durante o andar em ambiente terrestre e aquático. Os resultados 

indicaram a existência de padrões diferentes para a variação angular, assim 

como para a velocidade angular da articulação do joelho em função do ciclo da 

passada. Esta comparação foi feita através da aplicação do teste-t para 

amostras pareadas, cujo nível de significância apresentou-se menor do que 

5%.
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Palavras-chave: Biomecânica, Marcha humana, Eletromiografia.

relação ao sinal eletromiográfico, conclui-se que a variabilidade não é ambiente 

dependente; porém, os padrões de atividade elétrica muscular são 

significantemente diferentes de acordo com o meio, havendo, inclusive, 

alterações nas relações existentes entre os músculos antagonistas ao 

movimento de flexão e extensão da articulação do tornozelo.

Considera-se ainda que novos estudos devam ser realizados para 

ampliar o atual estágio de conhecimento científico sobre a temática, assim 

como as necessárias padronizações metodológicas experimentais para a 

interpretação de movimentos do corpo humano em ambiente aquático.
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ABSTRACT

STUDY OF THE KNEE JOINT ANGULAR VARIATION AND
ELECROMYOGRAPHIC SIGNAL DURING TIME IN ACQUATIC HUMAN GAIT

Author: ULYSSES FERNANDES ERVILHA
Adviser: PROF. DR. MARCOS DUARTE

There is a growing apprehension to study the behavior of the human 

movement when interacting in different surrounding and environments. Under 
this context there is a great interest to study the human movement under water, 

once it is well known that such environment has been utilized since long time as 

a means of therapeutical value owing to different mechanical proprieties it 

offers. Although the aquatical environment is already regarded as an alternative 

place adequated for physical training and rehabilitation, there is a shortage of 

deeper and longer studies about its real advantages, disadvantages, 

consequences and precautions. Thus, through a careful bibliographical revision 

about the studies related with biomechanical changes such as the ground 

reaction force, computation of intersegmental moments of power, registration of 

muscular electrical activity, angular variation and others, it has been noticed 

that there are insufficient researches in this sense showing a true gap in the 

scientific literature about this theme, under this assertion the knowledge of the 

electromiographical activity Standard as well as the angular variation of the knee 

articulation during the gait in different environments can lead to the 

understanding of how the nervous system manages the human movement.
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The present study aims to display the Standard of activity of the 

electromiographical signal of muscles of the inferior limbs when related with the 

gait carried out in the aquatical environment besides comparing it to the 

Standard of the gait done on land. It also pertained to the same purpose the 

determination of the Standard and comparative analysis of the angular 

variations of the knee articulation in the aforementioned situations. Through the 

experimental methodology established, it was proceeded the collection of 

muscular electrical signals and the angular variation of the articulation of the 

knee during the gait on land and aquatical environments. The results indicated 

the existence of different standards for the angular variation as well as for the 

angular speed of the articulation of the knee associated with the cycle of the 

gait. Such comparison has been done through the application of t-test for similar 

samples, which levei of significance presented less than 5 %.

Concerning the muscular electrical activity, it has been noticed that 

the average coefficients of variation have different values in magnitude for the 

same muscle when activated on different places. These values rank 27.6% and 

14% for the vastus lateralis muscle, 24% and 29% for biceps femuris, 32% and 

42% for the tibialis anterior and 32% and 23.6% for gastro9cnemious lateralis, 

respectively for aquatical and earthy environment.

It is therefore concluded that the curves representative of the angular 

variation of the articulation of the knee and those representative of the variation 

of the angular velocity in function of the time are significantly different, in 

accordance with the surrounding in which the human gait has been effected, 

besides having a variability for these parameters when the movement happens 

in the aquatical environment. With relation to the electromiographical signal it 

has been concluded that the variability is not a dependent environment, 

however, the standards of muscular electrical activity are significantly different 

in accordance with the surrounding, presenting inclusively alterations in the
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existing relations between the antagonic muscles to the movement of flexion 

and extension of the articulation of the ankle.
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INTRODUÇÃO1

O corpo humano pode ser definido fisicamente como um complexo 

sistema de segmentos articulados em equilíbrio estático ou dinâmico, em que o 

movimento é causado por forças internas, atuando fora do eixo articular, provocando 

deslocamentos angulares dos segmentos, e por forças externas ao corpo. A ciência 

que descreve, analisa e modela os sistemas biológicos é chamada Biomecânica, 

uma ciência altamente interdisciplinar, dada a natureza do fenômeno investigado. A 

Biomecânica do movimento busca explicar como as formas de movimento dos 

corpos de seres vivos acontecem na natureza a partir de parâmetros cinemáticos e 

dinâmicos (ZERNICKE, 1981). Por sua vez, a Biomecânica pode ser dividida em 

Biomecânica interna e externa, dada a grande diferença de sua abordagem e alvo. A 

Biomecânica interna preocupa-se com as forças internas, com as forças transmitidas 

pelas estruturas biológicas internas do corpo tais como forças musculares, forças 

exercidas sobre os tendões, ligamentos, fáscias, ossos, cápsulas e cartilagens 

articulares (AMADIO & DUARTE, 1996).

Estudos sobre o funcionamento físico de estruturas biológicas têm-se 

baseado principalmente em medidas experimentais. Pela óbvia dificuldade 

metodológica de acessarmos o comportamento biomecânico de estruturas internas 

dos sistemas biológicos, a sua parametrização em termos de variáveis biomecânicas 

internas torna-se extremamente dependente de medições externas ao organismo, ou 

seja, as medições são feitas exteriormente, ou por equações de estimação.

Com esse efeito, a Biomecânica é um ramo de grande interação com 

áreas diversas que se aplicam ao estudo do movimento, em especial, o do corpo 

humano, como a Educação Física, Esporte, Medicina, Fisioterapia, Engenharia e 

Física, entre outras. Por se tratar de disciplina com alta dependência de resultados 

experimentais, é premente que a Biomecânica apresente preocupação com os seus 

métodos de medição. Somente dessa forma é possível buscar métodos e medidas 

mais acurados e precisos para modelagem do movimento humano. Os métodos 

utilizados pela Biomecânica para abordar as diversas formas de movimento são 

cinemetria, dinamometria, antropometria e eletromiografia (BAUMANN, 1995; 

WINTER, 1979).
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A definição do conceito de força, sob o aspecto físico, somente pode ser 

interpretada a partir de sua ação, e, assim, podemos interpretar seus efeitos estático 

e dinâmico (AMADIO, 1989). Dessa forma, é por meio da dinamometria, que engloba 

todos os tipos de medidas de força e ainda de distribuição de pressão, que podemos 

interpretar as respostas de comportamentos dinâmicos do movimento humano. 

Nesse aspecto, os transdutores de pressão trouxeram incontestáveis contribuições 

para o controle do erro experimental e para a possibilidade de avaliação dinâmica da 

força (AMADIO & DUARTE, 1996).

A Antropometria preocupa-se em determinar características físicas do 

corpo humano, tais como as dimensões, formas geométricas de segmentos, 

distribuição de massa, braços de alavanca, posicionamento de eixos articulares, etc., 

definindo então um modelo antropométrico, contendo parâmetros necessários para a 

construção de um modelo biomecânico da estrutura analisada.

A Eletromiografia (EMG) é o estudo da função muscular por meio da 

análise do sinal elétrico emanado durante as contrações musculares (BASMAJIAN & 

De LUCA, 1985), e tem sido utilizada largamente para o estudo do movimento 

humano, uma vez que ela permite um fácil acesso ao processo fisiológico que leva o 

músculo a gerar força e produzir movimento (De LUCA, 1997).

O estudo da dinâmica muscular, i.é., da função dos músculos enquanto 

estruturas vivas, baseia-se num princípio estabelecido há mais de 200 anos por 

Galvani (BASMAJIAN & De LUCA, 1985), segundo o qual um músculo esquelético, 

se estimulado eletricamente, contrai-se e, por outro lado, produz corrente elétrica 

quando se contrai voluntariamente. Foi em 1791 que Luigi Galvani, professor de 

anatomia de Bologna (Itália), despolarizou músculos da perna de um sapo ao tocá- 

los com uma vara de metal carregada eletricamente, por ter sido tocada 

acidentalmente em uma máquina eletrostática. Porém, segundo Biederman, em 

1898, o primeiro cientista a deduzir logicamente que os músculos geram eletricidade 

foi Francesco Redi, em 1666, quando suspeitou que o choque elétrico provocado 

pelo peixe elétrico tem origem muscular. Já Trouvé, em 1893, cita que Dufay, em 

1698, atesta que todos os corpos vivos, inclusive o humano, têm propriedades 

elétricas (CLARYS & LEWILLIE, 1992). Ainda segundo Trouvé, 1895, Jean Guichard 

Duverney, anatomista francês, havia observado, em 1700, o mesmo fenômeno que



3

conseguiu tirar conclusões sobre o acontecido (CLARYS &Galvani, mas não 

LEWILLIE, 1992).

Entre meados e final do século XVIII, muitos experimentos e relatos 

tiveram destaque, por exemplo, o primeiro livro sobre eletroterapia ou eletricidade em 

ciências médicas, escrito por Jallabert, em 1750. Destaca-se, no ano de 1795, a 

elaboração dos primeiros eletrodos de captação, feita por A. Von Humboldt, autor do 

livro “Muscle and Nerve”, em 1797 (CLARYS & LEWILLIE, 1992).

Em relação à eletromiografia cinesiológica, ou seja, a captação de sinais 

elétricos musculares durante a realização de determinada tarefa com o intuito de 

interpretar o movimento, não podemos deixar de citar o médico francês Duchenne de 

Boulogne, autor de “De 1’électrisation localisée”, cuja 1a edição data de 1855, sendo 

1862 e 1872 as datas da 2a e 3a edições, respectivamente. Também teve destaque a 

obra desse mesmo autor, intitulada "Physiologie des mouvements”, 1867. Não foi 

apenas com a captação do sinal elétrico muscular que Duchenne de Boulogne 

preocupou-se. Ele também se empenhou em estudar a eletroterapia clínica, realizada 

por meio da estimulação elétrica muscular eliciada mediante estímulos externos. 

Além das obras já citadas, Duchenne de Boulogne publicou 53 estudos no que hoje 

chamamos de eletromiografia, em que ele pesquisou, entre outros assuntos, a 

dinâmica e função de vários músculos superficiais do corpo humano, localizou a 

maioria dos pontos motores dos músculos superficiais (FIGURA 1) e elaborou 

máquinas de captação de sinal elétrico muscular (FIGURA 2). Enfim, sem dúvida 

alguma, Duchenne de Boulogne é um nome importante na história da eletromiografia.
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nervo fibUar comum -nervo tibial

músculo gastrocnêmio
músculo gastrocnêmio

músculo sóleomúsculo sóleo

.. músculo flexor longo dos dedos
flexor longo do háiux

nervo tibial

FIGURA 1 - Exemplo de mapa de pontos motores elaborado por Duchene de

Bouloqne (adaptado de CLARYS & LEWILLIE, 1992).

Duchenne de Boulogne: be itnproved the existing «Elecirometers»

FIGURA 2 - Eletrômetro elaborado por Duchene de Bouloqne (adaptado de

CLARYS & LEWILLIE, 1992).

Não faz parte do objetivo do presente estudo uma revisão histórica

detalhada sobre os acontecimentos referentes à eletromiografia, mas, como forma de

representação cronológica, alguns nomes e respectivas contribuições para a

eletrofisiologia serão citados a seguir: N. Wedensky, em 1884, descobriu que os

músculos são inibidos por altas frequências de estimulação de seu nervo. Esse

músculo adutor magno 
músculo semtendineo 
músculo semmembranáceo

| músculo glúteo máximo

nervo ciático —j------

músculo bíceps da coxa 
(cabeça longa) 

músculo bíceps da coxa.
(cabeça curta)
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fenômeno passou a ser conhecido como bloqueio de Wedensky. Marey, E. J., em 

1899, modificou um instrumento de Helmholtz, chamado de miógrafo. Piper H., 1907, 

usou eletrodos de superfície metálicos, permitindo a captação da atividade elétrica 

muscular durante atividades motoras diversas, de forma não invasiva. Forbes e 

Thacher, em 1920, foram os primeiros a amplificar o potencial de ação muscular. 

Gasser e Erlanger, em 1925, e Blair e Erlanger, em 1933, mostraram que, quando 

um nervo é estimulado, os axônios são excitados de acordo com seu diâmetro e com 

a amplitude do pulso (CLARYS & LEWILLIE, 1992).

Diferentemente de métodos que determinam parâmetros mecânicos do 

movimento, a eletromiografia indica o estímulo neural para o sistema muscular 

(LOEB & GANS, 1986; WINTER, 1990). O resultado básico é o padrão temporal dos 

diferentes grupos musculares sinergéticos ativos no movimento observado. O 

instrumento básico em eletromiografia é o eletrodo que mede a atividade elétrica do 

músculo. Na Biomecânica, salvo raras exceções, a eletromiografia é o único método 

de medição que pode determinar diretamente parâmetros biomecânicos internos do 

corpo humano durante o movimento. Particularmente sobre movimentos esportivos, 

um trabalho de revisão (CLARYS & CABRI, 1993), apresentou estudos sobre 32 

esportes envolvendo mais de 100 tarefas diferentes abordando, por exemplo, 

questões como a função muscular e a coordenação.

A EMG é um método simples de ser empregado, no entanto, seu sinal é 

afetado por propriedades anatômicas e neuromusculares do corpo humano, pela 

instrumentação utilizada para coletar o sinal e pelo processamento do mesmo 

(ACIERNO, BARATTA & SOLOMONOW, 1995). Somada a esses fatores, há a alta 

redundância do aparelho musculoesquelético, porque há mais músculos do que o 

necessário para desempenhar uma tarefa motora específica, fazendo com que o 

sinal EMG apresente uma grande variabilidade (WINTER, 1990). Todos esses 

fatores tornam a análise do sinal EMG uma tarefa muito complexa. A EMG é 

frequentemente abusada por técnicas e procedimentos erróneos, tornando difícil, - às 

vezes impossível - a validação do experimento. Além disso, existe ainda um grande 

número de questões metodológicas que permanece em discussão na EMG. 

(ACIERNO etal., 1995; De LUCA, 1997).

Há uma crescente preocupação em se estudar o comportamento dos
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OBJETIVOS2

O presente estudo visou à análise comparativa do sinal eletromiográfico 

dos principais grupos musculares dos membros inferiores, quando da marcha 

realizada em ambiente terrestre e aquático. Também fez parte do escopo do 

presente estudo a análise da variação angular da articulação do joelho durante a 

marcha terrestre e a aquática.

Os objetivos específicos foram:

a) aferir o padrão do sinal eletromiográfico dos músculos representantes dos 

principais grupos flexores e extensores do membro inferior, durante uma passada 

completa realizada dentro da água;

b) medir a variação intra-sujeito do sinal eletromiográfico adquirido durante o andar 

dentro da água e comparar com a variação obtida para a mesma tarefa em ambiente 

terrestre;

c) medir a variação do sinal eletromiográfico, inter-sujeitos, durante o andar dentro da 

água para posterior comparação com a variação obtida para a mesma tarefa em 

ambiente terrestre;

d) comparar a variação angular da articulação do joelho, durante o andar em 

ambiente terrestre e aquático;

e) comparar a variação da velocidade angular da articulação do joelho, durante o 

andar em ambiente terrestre e aquático.

Dessa forma, o conhecimento do padrão do sinal EMG e da variação 

angular para o andar em ambiente aquático pode ajudar a entender como o sistema 

nervoso central (SNC) exerce o controle sobre a marcha humana nesse ambiente, 

quando comparado ao ambiente terrestre.

sistemas biológicos humanos quando em interação com ambientes diferentes do 

ambiente terrestre. Nesse contexto, existe um forte interesse em se estudar a 

marcha humana dentro da água (HARRISON, HILLMAN & BULSTRODE, 1992; 

YAMAMOTO, NAKAZAWA & YANO, 1995; YANO, NAKAZAWA & YAMAMOTO, 

1995).

Rectangle
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3
3.1

REVISÃO DA LITERATURA

A eletromiografia aplicada à análise do movimento

Devido à existência de vários parâmetros que afetam a magnitude do sinal 

eletromiográfico (EMG), por exemplo, a localização dos eletrodos, o tamanho, a 

forma e o espaço entre eles, a quantidade de tecido adiposo existente entre o 

eletrodo e o músculo, temperatura muscular, área de secção transversal e arquitetura 

do músculo em estudo, entre outros (KELLY, KADRMAS, KIRKENDALL & SPEER, 

1996), a eletromiografia deixa de ser um instrumento somente de medida quantitativo 

e se apresenta como possível ferramenta de representação do controle neurológico 

do sistema musculoesquelético (WINTER, 1990).

Não fez parte do presente estudo a realização de uma revisão e a 

discussão extremamente aprofundada e ampla sobre a Eletromiografia em si. 

Contudo, tornou-se oportuna a inclusão de algumas considerações básicas sobre o 

tema, uma vez que a proposta do estudo foi a análise da somatória dos potenciais de 

ação muscular de alguns músculos durante a marcha humana em ambientes 

diferentes . Por definição, o estudo da função muscular por meio da análise do sinal 

elétrico emanado pelo próprio músculo é a eletromiografia (BASMAJIAN & De LUCA, 

1985).

Para que seja possível a contração muscular, é necessário que haja uma 

série de fenômenos químicos, elétricos e mecânicos. Um dos primeiros passos é a 

geração do potencial de ação nervoso periférico, cuja finalidade é levar um impulso 

elétrico até o órgão efetor ou músculo de destino (SNYDER-MACKLER & 

ROBINSON, 1989). O termo potencial de ação pode ser definido como um conjunto 

de alterações de potencial elétrico que ocorrem entre o meio intracelular e 

extracelular das células nervosas e musculares, cujo tempo necessário para a 

ocorrência de um potencial de ação muscular é geralmente de 1 ms (SNYDER- 

MACKLER & ROBINSON, 1989). Essas diferenças de potencial elétrico devem-se 

principalmente às diferenças de concentração de sódio e potássio entre o meio intra 

e extracelular. Este fluxo de íons promove mudanças de potencial elétrico entre os 

meios, favorecendo a despolarização, que é a alteração do potencial elétrico de



8

h
A

Em repouso

Fechado

Fechado

voltagemintracelular:FIGURA 3- a) de ação a

células excitáveis. durantetransmembranosa. aem

ROBINSON, 1989).

mecânico,elétrico ou

ROBINSON, 1989).

Imediatamente após o potencial de membrana atingir valores próximos a 
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Medula Espinhal

AxônioMotoneurônio alfa

Faz-se importante a observação de que na eletromiografia de superfície 

não é possível a identificação de um único potencial de ação isoladamente, mas sim 

de uma série deles. Essa série de potenciais de ação captados por eletrodos de 

superfície representam, na verdade, a somatória de potenciais de ação musculares 

individuais, ocorridos em um período de tempo. Também é importante lembrar que 

um único potencial de ação deflagra o fenômeno de contração muscular em várias 

fibras no mesmo instante. Isso ocorre porque, para cada motoneurônio, existe um 

conjunto de fibras musculares e não uma única fibra isolada, como mostra a FIGURA 

4. Este conjunto de fibras musculares e respectivo motoneurônio define-se por 

unidade motora, que é a unidade funcional do movimento (ROTHWELL, 1994).

FIGURA 4 - Elemento funcional básico do sistema neuromuscular, a unidade motora 

(adaptado de SNYDER-MACKLER & ROBINSON,1989).

□□ 
n 
j

Fibras Musculares

Inicialmente podemos assumir que as diferenças de potencial elétrico 

existentes nos tecidos biológicos devem-se ao fato de que todas as células vivas são 

cercadas por uma membrana permeável e seletiva, cuja função é, entre outras, a de 

separar o meio intra do extracelular, funcionando dessa forma, como uma barreira à 

passagem de íons de um meio para o outro. Considerando-se que os íons possuem 

cargas elétricas, pode-se explicar a existência permanente de diferenças de potencial 

elétrico de membrana, cuja grandeza é da ordem de 70-90 mV para um axônio ou 

para uma fibra muscular (SNYDER-MACKLER & ROBINSON, 1989).

Uma vez gerado, o potencial de ação se propagará pelo axônio até chegar 

à junção neuromuscular (placa motora terminal), de onde o impulso elétrico é 

transmitido, por via de transmissores químicos, para um conjunto de fibras 

musculares cuja inervação é a mesma. Quando a fibra muscular sofre a
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despolarização, um potencial de ação propaga-se em ambos os sentidos, causando 

uma onda de contração e subsequente relaxamento. Dessa forma, um potencial de 

unidade motora é o resultado da somatória dos potenciais de ação das fibras 

musculares que compõem essa unidade (WINTER, 1990). Ao se colocar eletrodos de 

captação entre as fibras musculares ou superficialmente a elas, pode-se captar 

essas diferenças de potencial elétrico decorrentes do fenômeno da contração 

muscular.

Do ponto de vista do estudo do movimento humano, que foi a abordagem 

do presente estudo, a interpretação dos fenômenos elétricos musculares que geram 

contração muscular é de fundamental importância para o entendimento do 

movimento humano, padrão do movimento ou da ativação muscular; seja ele 

cotidiano, esportivo, ou um movimento alterado devido a algum distúrbio do aparelho 

locomotor, permitindo assim o estudo da função muscular e dos mecanismos de 

coordenação motora (WINTER, 1984).

De uma forma geral, a eletromiografia cinesiológica permite analisar a 

função e coordenação dos músculos em diferentes movimentos e posturas, seja em 

indivíduos sadios, seja em portadores de disfunções do sistema locomotor (WINTER, 

1984), assim como permite estudar as tarefas cotidianas, de treinamento esportivo 

ou de reabilitação, realizadas em ambiente de laboratório ou não.

As técnicas de treinamento esportivo, os métodos utilizados, o estudo 

ergonómico no que diz respeito à interação homem-máquina, além de outras tarefas 

realizadas pelo homem, têm uma ação muscular muito especializada (CHAFFIN & 

ANDERSSON, 1991), de forma que sua interpretação e a utilização como 

retroalimentação do sistema podem permitir a otimização do movimento, do 

desenvolvimento de materiais esportivos ou laborais, a melhoria das técnicas de 

treinamento e, como consequência, a melhoria da performance, além de fornecer 

parâmetros para a reabilitação. Todas essas abordagens da Eletromiografia estão 

contidas no que se chamou eletromiografia cinesiológica (LOEB & GANS, 1986). 

Dessa forma, se quisermos sumariar essa área de pesquisa, podemos fazê-lo da 

seguinte forma: estudo da função muscular normal durante movimentos específicos 

ou posturas, estudo de atividades musculares complexas realizadas durante a prática 

esportiva, movimentos ocupacionais e de reabilitação, estudos sobre as contrações
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3.2 Sobre a normalização do sinal eletromiográfico

isométricas, avaliação e interpretação da atividade muscular funcional, estudos sobre 

a coordenação e sincronização dos movimentos (cadeia cinemática), estudos sobre 

fadiga, a relação entre força e EMG e outras formas de analisar o movimento por 

meio da análise do sinal elétrico muscular(LOEB & GANS, 1986).

A normalização do sinal EMG tem sido descrita na literatura científica 

como importante ferramenta para comparações entre diferentes sujeitos, dias de 

medida, músculos ou estudos, uma vez que o sinal elétrico muscular obtido pode 

sofrer alterações devido a vários fatores, por exemplo, diferenças na arquitetura 

muscular, colocação dos eletrodos, construção dos eletrodos e outros (ATTEBRANT, 

MATHEASSEN & WINKEL, 1995; De LUCA, 1997; GUIDETTI, RIVELLINI & 

FIGURA, 1996; KASHIWAGI, TANAKA, KAWAZOE, FURUIICHI & TANAKA, 1995; 

KELLY et aí, 1996; MATHEASSEN, WINKEL & HAGG, 1995; TURKER, 

1993;WINTER, 1990). No entanto, os valores de referência para a equação de 

normalização têm variado entre os diversos trabalhos. Já que um valor de referência 

comum facilitaria a comparação entre diferentes estudos, esforços têm sido feitos 

para selecionar o melhor critério (ERVILHA, DUARTE & AMADIO, 1998; KNUTSON, 

SODERBERG, BALLANTYNE & CLARKE, 1995; MORRIS, KEMP, LEES & 

FROSTICK, 1998; YANG & WINTER, 1984;).

Em um estudo realizado por ERVILHA et aí, (1998), foram investigados os 

três critérios de normalização da intensidade do sinal EMG mais citados na literatura. 

O estudo teve como objetivo comparar as alterações numéricas de variação da 

intensidade do sinal EMG quando este era normalizado pelo valor médio, pelo pico 

da intensidade do sinal ou pelo pico do sinal obtido durante uma contração voluntária 

máxima isométrica. Os músculos estudados foram o m. vasto medial, m. tibial 

anterior e m. gastrocnêmio lateral, e os sinais foram, posteriormente, comparados 

com o mesmo sinal EMG não normalizado.

A conclusão do referido trabalho foi a de que não há diferença significante 

entre o procedimento de normalização do sinal EMG pelo pico ou pela média do sinal 

EMG obtido durante o fenômeno estudado (ciclo completo da passada), porém, os
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3.3 Caracterização da marcha em ambiente aquático e terrestre

Marcha em ambiente terrestre3.3.1

Locomoção é toda ação que move o corpo de um animal através do 

espaço aéreo, aquático ou terrestre (CAPOZZO, MARCHETTI & TOSI, 1992).

A marcha humana, tanto a "patológica” quanto a considerada “normal”; é 

frequente objeto de estudos dentro de todas as áreas da biomecânica. É importante 

ressaltar que a literatura não aponta de forma quantitativa o momento exato em que 

um parâmetro qualquer da marcha passa a caracterizar uma marcha como 

“patológica”, mesmo porque o termo “marcha patológica” é normalmente usado para 

justificar discrepâncias encontradas em um ou mais parâmetros biomecânicos da 

marcha, quando ela é analisada em um indivíduo sabidamente portador de algum 

distúrbio do sistema locomotor. A classificação de um parâmetro da marcha como 

discrepante se dá devido à comparação deste com a média calculada para indivíduos 

saudáveis (WHITTLE, 1995) . De qualquer forma, procura-se, mediante pesquisas 

científicas, estabelecer padrões biomecânicos representativos de sujeitos normais e 

de sujeitos acometidos por determinadas enfermidades do aparelho 

musculoesquelético e sistema nervoso. Dessa forma, há a possibilidade de se 

aplicarem tais conhecimentos em treinamentos esportivos e também em programas 

de reabilitação e protocolos de diagnóstico clínico; ou simplesmente, o que já é de 

grande valor, guardar esses conhecimentos para futuras interpretações e aplicações.

resultados obtidos apontaram uma tendência de menor variação da intensidade do 

sinal EMG quando este é normalizado pela média do sinal.

Para normalizar ou realizar operações comparativas entre dados 

resultantes de dias diferentes, indivíduos, ou mesmo para que se possa comparar 

dados referentes à mesma pessoa, porém em momentos diferentes, temos que fazer 

com que todos os ciclos de passada envolvidos no estudo tenham exatamente o 

mesmo número de pontos para representá-los. Esta redução de pontos é chamada 

de interpolação ou normalização na base do tempo.
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Marcha é um dos movimentos de locomoção mais comuns para a maioria dos seres 

humanos e, segundo LEHMKUHL & SMITH (1989), a marcha pode ser definida como 

uma maneira ou estilo de andar, que é um dos movimentos mais complexos que 

realizamos, exigindo afinada integração entre diversos sistemas. Portanto, para a 

presente aplicação, utilizaremos as expressões “marcha” e “andar” em função das 

comparações que se estabeleçam sem a preocupação de delimitações conceituais 

do termo, pois observamos que, na literatura, o andar ou a marcha humana têm sido 

descritos e analisados mais do que qualquer outro movimento, e há hoje em dia um 

grande número de laboratórios empenhados em analisar, tanto a marcha normal, 

quanto a patológica (WINTER, 1990).

Devido ao grande interesse da comunidade científica, refletido pelo grande 

número de laboratórios e centros de pesquisa, onde a marcha é estudada, há uma 

grande quantidade de parâmetros, já descritos na literatura, com os quais podemos 

caracterizar e interpretar a marcha humana. A descrição é feita através da 

apresentação de variáveis cinemáticas, como por exemplo velocidade, aceleração e 

variação angular das articulações e de pontos específicos como o centro de 

gravidade. Também são considerados parâmetros como a amplitude e dimensão da 

passada, tempo de contato com o solo durante o ciclo completo da passada e 

acelerações e deslocamentos de segmentos do corpo, além da apresentação de 

variáveis cinéticas, tais como força de reação do solo em seus três eixos de 

movimento, estimativa de valores de forças internas aplicadas ao sistema ósteo- 

articular, momentos de força articular, potência de força gerada e absorvida. Esses 

parâmetros tiveram seus padrões descritos por WINTER (1990).

Antes de apresentar valores que quantifiquem a marcha, é importante 

descrever suas fases e etapas. Embora existam algumas diferenças de nomenclatura 

e número de subdivisões que descrevem o movimento, todos os autores consideram 

duas fases para o movimento. Uma fase de contato do pé com o solo (fase de 

acomodação de posição) e outra em que o pé não está em contato com o solo (fase 

de oscilação) (HOPPENFELD, 1987).

Por ser um movimento cíclico, surge a necessidade de identificação de 

uma referência para que a marcha possa ser interpretada. Dada a facilidade de 

identificação, o ponto de referência comumente utilizado para a determinação do
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Fase de BalançoFase de Apoio

início do ciclo da passada é o momento em que o calcanhar do pé dominante toca o 

solo. Consequentemente, o ciclo termina imediatamente antes do próximo toque do 

mesmo calcanhar com o solo. Esta facilidade se dá pela existência de transdutores 

(foot switchers) acopláveis ao calcanhar, conferindo ao sistema uma forma de 

identificar a ocorrência do fenômeno no eixo do tempo.

A descrição da marcha não se limita apenas às fases, há a subdivisão 

destas em etapas ou subfases. Embora haja diferenças de nomenclatura e definição, 

a maioria dos autores apresentam pelo menos 4 subdivisões ou etapas para a fase 

de apoio e 3 para a de oscilação. As etapas da fase de apoio são a de contato do 

calcanhar com o solo, pé aplanado, médio apoio e retirada do calcanhar e as etapas 

da fase de oscilação são as de retirada do dedo(perda de contato do hálux com o 

solo), médio balanço e contato do calcanhar, como mostra a FIGURA 5.

FIGURA 5 - Representação das fases e etapas representativas do ciclo completo da 

passada (adaptado de WHITTLE, 1995).

O que foi mostrado acima é apenas uma forma de dividir no tempo o 

fenômeno, com o intuito enriquecer a descrição e de facilitar a interpretação de 

variáveis adquiridas durante sua ocorrência. Independentemente da escolha do 

parâmetro a ser investigado, é importante ter claro que algumas variáveis refletem a 

causa do padrão da marcha e outras descrevem o efeito. Por exemplo, o sinal EMG, 

momentos de força e potência são parâmetros que descrevem a causa do 

movimento, ao passo que variáveis cinemáticas, o comprimento da passada, 

cadência e forças de reação são consequência do fenômeno (WINTER, 1990).

Como exemplo de caracterização do padrão de uma variável biomecânica 

da marcha, temos na FIGURA 6-A a representação da variação angular das

Á .H M H
contato pé médio retirada retirada médio contato

do aplanado apoio do do balanço do
calcanhar calcanhar dedo calcanhar
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A) B)
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% da passada

FIGURA 6 - A) Padrão da variação angular das articulações do quadril, joelho e 

tornozelo de um único sujeito, durante nove ciclos completos da 

passada realizados em dias diferentes. B) Representação da variação 

angular das articulações do quadril, joelho e tornozelo de um indivíduo, 

adquirida em 10 passadas realizadas em intervalos de minutos entre 

uma e outra (adaptado de WINTER, 1990).

o 
o

Observa-se que a variabilidade nos dois casos é muito próxima e de 

magnitude pequena. Porém, comparando-se os padrões apresentados pelos dois 

indivíduos, nota-se que eles não são idênticos.

Também foi descrito por WINTER, (1990) os padrões de intensidade do 

sinal EMG de 25 músculos, adquiridos durante a marcha em cadência normal. Os 

padrões descritos por WINTER, (1990) para os músculos selecionados para o 

presente estudo são mostrados na FIGURA 7.

articulações do quadril, joelho e tornozelo de um único indivíduo, adquirida em nove 

passadas realizadas em dias diferentes e respectivos coeficientes de variação, e na 

FIGURA 6-B, a representação da variação angular das articulações do quadril, joelho 

e tornozelo de um outro indivíduo, adquirida de 10 passadas realizadas em intervalos 

de minutos entre uma coleta e outra.

O O O
w ▼ <•

% da passada
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FIGURA 7 - Padrão inter-sujeitos da intensidade do sinal EMG para os músculos: A)

vasto lateral, B) m. bíceps da coxa, C) m. tibial anterior e D) m.m.

pela médianormalizadosSinaislateral.qastrocnêmio acom

apresentação dos respectivos coeficientes de variação (adaptado de

WINTER, 1990)

Falar em padrão da intensidade do sinal EMG, variação angular ou 

qualquer outra variável fisiológica, cinemática ou cinética do andar humano significa 

uma tentativa de mostrar o que se espera como comportamento de tal variável 

durante o movimento. É claro que estes padrões representam populações e levam 

em consideração a grande variabilidade dos sistemas biológicos do ser humano, 

servindo como referências para a análise individual ou de um grupo específico.
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3.3.2 Marcha em ambiente aquático

Embora o meio aquático já venha sendo utilizado como meio eletivo para 

treinamento físico e reabilitação, há uma carência de estudos mais aprofundados e 

extensos sobre suas verdadeiras vantagens, desvantagens e precauções (HANSON 

& BATES, 1996; HARRISON et al., 1992; SKINNER & THOMSON, 1985), ademais, 

quase a totalidade dos estudos sobre o movimento humano em ambiente aquático se 

preocupam com parâmetros fisiológicos e não mecânicos; ou seja, há uma vasta 

literatura a respeito dos efeitos do meio aquático e também de exercícios realizados 

no mesmo, em relação à pressão arterial (McMURRAY, FIESELMAN & AVERY, 

1988; RISCH, KOUBENEC & BECKMANN, 1978), ritmo cardíaco (BUTTS, TUCKER 

& GREENING, 1991; CASSADY & NIELSEN, 1992; COSTILL, CAHILL & EDDY, 

1967; SVEDENHAG & SEGER, 1992), gasto energético (GLEIN & NICHOLAS, 1989; 

GRAIG & DVORAK, 1968), enfim, respostas metabólicas ao meio (BENNET, 1951; 

BISHOP, FRAZIER, SMITH & JACOBS, 1989; HEYNEMAN & PREMO, 1992; 
PRAMPERO, 1986).(^Porém, quando se procura estudos relacionando variáveis 

biomecânicas como força de reação do solo, estimativas de momentos de força 

articular, eletromiografia, goniometria e outras, percebe-se que praticamente não há 

estudos neste sentido, muito embora, há muito tem-se divulgado os benefícios da 

reabilitação e do treinamento esportivo em ambiente aquático e suas vantagens 

como um meio que por um lado, oferece menor impacto durante as fases de apoio e 

por outro, exige maior força propulsiva do aparelho locomotor para que a força de 

resistência da água seja vencida (HARRISON et al., 1992; YAMAMOTO et al., 1995; 
YANO etal., 1995). j

Provavelmente, a escassez de literatura específica se dá por dificuldades 

na adaptação do instrumental necessário à coleta de dados em ambiente aquático e 

não por desinteresse da comunidade científica ou mesmo dos profissionais da área 

de reabilitação que se vêem diariamente utilizando um recurso pouco estudado.

Em um dos poucos estudos que se propuseram a medir parâmetros 

biomecânicos da marcha em ambiente aquático, YAMAMOTO et al. (1995) 

compararam o padrão de resposta da força de reação do solo para o andar dentro e 

fora da água e a variação angular das articulações do joelho, quadril e tornozelo em



18

• SM 1»M UM MM •

j&T

£ 
cu 
0)

r

o

«T
TJ =3 
(U CU

lento

ÁGUA

normal
r

ZW£\

x: Z3 - 
õ - 
o cn *—**

o . 
0) 'w - .
N 3
O <U
E ó) i 
o — _-

três diferentes velocidades: normal, rápida e lenta. Para este estudo, foram obtidos 

dados de três sujeitos voluntários e sem história pregressa de lesão do aparelho 

locomotor. As três diferentes velocidades de deslocamento foram auto selecionadas, 

permitindo-se que os sujeitos andassem por alguns minutos dentro e fora da água e 

estabelecessem o que para eles fosse o andar em velocidade “normal”. Para o andar 

em velocidade rápida ou lenta, a orientação foi para que o fizessem tendo como 

referência o andar em velocidade “normal”. O número de passadas obtidas para cada 

uma das diferentes situações foi de cinco passadas e a profundidade escolhida foi 

fixada em 120 cm para todos os três sujeitos.

A FIGURA 8 exemplifica os valores de força de reação do solo nos dois 

ambientes e nas três diferentes velocidades, além de mostrar a variação angular das 

articulações do quadril, joelho e tornozelo.

Como resultado deste estudo, YAMAMOTO et al. (1995) observaram 

padrões diferentes de movimento das articulações do joelho e tornozelo para as 

velocidades rápida e normal quando da marcha realizada dentro da água, em 

comparação com a marcha realizada em ambiente terrestre; ao passo que para a 

articulação do quadril, em qualquer velocidade e ambiente e mesmo para as
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FIGURA 8 - Exemplo típico de força vertical de reação do solo e variação angular 

das articulações do membro inferior. As áreas mais escuras 

representam a fase de apoio simples para cada condição ilustrada 

(adaptado de YAMAMOTO et al., 1995).
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articulações do joelho e tornozelo em velocidade lenta, os padrões mantiveram-se 

similares para ambos ambientes, como mostra a FIGURA 8. Ainda na FIGURA 8 

podemos observar que no instante do toque do calcanhar com o solo o joelho está 

mais flexionado quando o indivíduo está em ambiente aquático. Contudo, mesmo no 

ambiente aquático, observa-se que a flexão de joelho em diferentes velocidades 

aumenta à medida que a velocidade de deslocamento aumenta. Ou seja, da 

velocidade lenta para a rápida, houve um aumento de flexão do joelho no instante em 

que o calcanhar entrou em contato com o solo. Embora o autor não tenha 

apresentado estas diferenças através de ferramentas estatísticas, notam-se as 

diferenças nos padrões através das figuras e seus valores absolutos. Nota-se 

também, na FIGURA 8, que há alteração do valor da flexão dorsal do tornozelo no 

instante em que o calcanhar toca o solo, mostrando um aumento da flexão dorsal à 

medida que há aumento da velocidade em ambiente aquático. Outro dado 

apresentado pelo estudo foi a alteração da amplitude total do movimento, mostrando 

que em ambiente aquático o deslocamento em velocidade alta provoca maiores 

variações angulares do que em ambiente terrestre (90,29±3,62 graus para o andar 

na terra e 120,99±14,69 graus para o andar rápido na água). Porém, em velocidades 

baixas e normais, as amplitudes totais de movimento permanecem próximas 

(88,26±10,64 graus para o andar na água em velocidade lenta e 88,18±6,95 graus 

para o andar na água em velocidade normal).

De acordo com estes resultados, 

articulações dos membros inferiores sofrem

os padrões de movimento das 

alterações na fase de apoio, 

dependendo do ambiente em que a marcha é realizada e da velocidade de 

deslocamento. Segundo o mesmo autor, o aumento na amplitude total de movimento 

articular das articulações do membro inferior durante o andar em ambiente aquático 

em velocidades altas é resultado da maior resistência do meio ao deslocamento e à 

maior perturbação do sistema pelo próprio meio, sugerindo que a reabilitação em 

ambiente aquático é vantajosa, não só como forma de minimizar o impacto devido à 

deposição de carga sobre os membros inferiores, mas também por proporcionar 

condições de treinamento de força, devido à maior resistência oferecida pelo meio.

Em outro estudo sobre variáveis biomecânicas da marcha realizada em
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FIGURA 9 - Exemplo típico de força de reação do solo e sinal eletromioqráfico 

retificado durante o andar em ambiente terrestre e aquático em 

velocidade rápida e lenta (adaptado de YANO et a/.,1995).

Como mostra a FIGURA 9, mesmo de forma subjetiva, podemos observar 

que o m. tibial anterior teve a intensidade do sinal EMG aumentada, tanto em relação 

a ele mesmo, quanto em relação aos outros músculos quando a velocidade passou 

de lenta para rápida em ambiente aquático. Já o m. gastrocnêmio medial teve a 

amplitude do sinal EMG aumentada ao passar da velocidade lenta para a rápida em 

ambiente aquático. Este aumento de intensidade do sinal EMG do m. gastrocnêmio

, *1 -- u.hLn J
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ambiente aquático, YANO et al. (1995) pesquisaram as mudanças do padrão da 

intensidade do sinal Eletromiográfico dos m. soleus, m. tibial anterior e m. 

gastrocnêmio medial durante o andar dentro e fora da água. O objetivo do trabalho 

era interpretar as alterações ocorridas na intensidade do sinal EMG, não somente 

para o mesmo músculo nas duas situações, mas as possíveis alterações de padrões 

ocorridas no conjunto. Ou seja, possíveis alterações no que se refere a ordem e a 

intensidade com que cada músculo participa do movimento de andar em ambientes 

diferentes. Os sinais EMG foram estudados durante a fase de apoio da marcha, cuja 

determinação foi possível devido a utilização de uma plataforma de força 

subaquática. A FIGURA 9 mostra a intensidade do sinal EMG dos músculos tibial 

anterior (TA), gastrocnêmio medial (GAS) e soleus (SOL) e a força de reação do solo 

durante a fase de apoio da marcha executada em ambiente terrestre a velocidade 

normal e em ambiente aquático em velocidade rápida e lenta.
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também fica claro ao comparar a amplitude do sinal EMG durante o andar em 

velocidade rápida dentro da água com a velocidade normal em ambiente terrestre. 

Uma vez que para o m. soleus, ao contrário do que ocorreu com o m. gastrocnêmio 

medial, houve uma diminuição da intensidade do sinal EMG, o autor sugere que este 

passa a ser o principal músculo responsável pela flexão plantar em detrimento 

daquele, quando há mudança do ambiente terrestre para o aquático.

Tendo em vista que um dos principais motivos do uso da piscina como 

ambiente propício para reabilitação é o fato de haver diminuição da sobrecarga dos 

membros inferiores nas fases de apoio da marcha, HARRISON et al. (1992) 

realizaram um estudo cujo objetivo era identificar os limites máximos atingidos de 

força de reação do solo durante o andar subaquático em diferentes níveis de 

profundidade e em velocidade rápida e lenta e compará-los com os valores obtidos 

na postura ortostática. Para tanto, desenvolveram uma plataforma de força 

subaquática para adquirir valores correspondentes à força de reação do solo.

Nove sujeitos foram usados no experimento sendo que os resultados 

estão apresentados na forma de porcentagem de imersão do corpo pela 

porcentagem de peso corporal adquirida via plataforma de força na postura 

ortostática FIGURA 10, andando em velocidade lenta FIGURA 11-A e em velocidade 

rápida FIGURA 11-B em diferentes níveis de submersão, considerando o valor 

percentual relativo ao peso corporal.
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MATERIAIS E MÉTODOS4

Amostra e protocolo experimental4.1

Com base nos resultados apresentados nas FIGURAS 10, 11-A, 11-B e 

12, pode-se saber o grau de força de reação atingido ao caminhar em diferentes 
níveis de imersão.

A amostra foi composta por 10 indivíduos voluntários sem história 

pregressa de lesão do aparelho locomotor, verificada por meio de questionário, 

apresentado no protocolo de anamnese (ANEXO II).

Para que um indivíduo pudesse fazer parte da amostra experimental foi 

necessário sua concordância após esclarecimento prévio expresso através de termo

Para o registro do sinal EMG dos principais músculos das cadeias flexoras 

e extensoras do joelho e do tornozelo durante o andar dentro e fora da água, 

selecionamos os seguintes grupos musculares para a presente análise: m. vasto 

lateral, m. bíceps da coxa, m. tibial anterior e m. gastrocnêmio lateral. O sinal foi 

normalizado pela média do sinal EMG obtido durante o ciclo da marcha e houve a 

comparação destes sinais no domínio da intensidade. A variação temporal da 

amplitude e da velocidade angular da articulação do joelho durante a marcha 

subaquática foram obtidos através de um eletrogoniômetro (ELGON) e da primeira 

derivada destes valores respectivamente.

A normalização na base do tempo foi feita através da interpolação dos 

pontos a 2%, sendo o intervalo representativo da passada obtido através da 

observação da periodicidade de alteração angular do eletrogoniômetro. Desta forma, 

obtivemos 51 pontos para representar o ciclo completo de cada passada para cada 

sujeito, possibilitando a comparação intra e inter-sujeitos.

Em todos os procedimentos relativos à coleta, registro e tratamento do 

sinal EMG foram seguidas as recomendações da Sociedade Internacional de 

Eletrofisiologia Cinesiológica (ISEK) relativas ao emprego da eletromiografia 

(DAINTY & NORMAN, 1987).
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de concordância em participação da pesquisa (ANEXO I).

Foi permitido aos sujeitos andar livremente pela piscina para que se 

acostumassem com todos os aparatos necessários para o experimento. A velocidade 

da marcha não foi predeterminada em nenhum dos casos, ou seja, os sujeitos foram 

orientados a andar em cadência auto-selecionada para caracterizar um ritmo usual.

Cada indivíduo percorreu uma distância de 12 m por 20 vezes, sendo que 

nas primeiras dez vezes, quatro canais foram ativados, a saber: um canal para cada 

eletrogoniômetro (esquerdo e direito), um canal para o sinal EMG do m. vasto lateral 

e outro para o m. bíceps femoral. Nas outras dez coletas, foram mantidos ligados os 

canais dos eletrogoniômetros e ao invés dos músculos vasto lateral e bíceps femoral, 

foram obtidos os sinais EMG dos músculos tibial anterior e gastrocnêmio lateral. O 

nível de imersão foi da altura das espinhas ilíacas ântero-superiores, o que, segundo 

HARRISON et al. (1992) equivale a uma diminuição de até 25% da força peso devido 

à força de empuxo.

A cada 10 minutos de coleta foi permitido ao indivíduo descansar por um 

período de cinco minutos, para evitar que a fadiga muscular interferisse nos 

resultados.

Por meio da FIGURA 13 demonstramos o fluxograma experimental que 

ilustra os procedimentos para a coleta de sinais EMG e eletrogoniométricos 

(ELGON), conforme nossos propósitos.
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FIGURA 13 -Fluxoqrama demonstrativo do protocolo experimental para o cálculo do

coeficiente de variação do sinal EMG e ELGON.
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4.2.2 Colocação dos eletrodos

4.2
4.2.1

Análise eletromiográfica
Eletrodos e eletromiógrafo

ii

Os eletrodos de superfície foram colocados sobre o ponto motor de cada 

músculo estudado. Uma vez que ponto motor é definido como sendo o local onde o 

nervo periférico penetra no músculo, este passa a ser o local de mais fácil captação e 

concentração de sinais elétricos (WALTHARD & TCHICALOFF, 1970).

Foram utilizados eletrodos de superfície, ativos, bipolares e diferenciais 

(Delsys Inc.) compostos por duas barras paralelas de prata pura, cada uma com 1 

cm de comprimento, 1 mm de largura e distanciadas 1 cm entre si. Estes eletrodos 

são acoplados a um molde de poliuretano de 20 mm de largura, por 33 mm de 

comprimento e 5 mm de espessura, ligado a um cabo de 1 m de comprimento. O 

sinal é pré-amplificado no eletrodo diferencial com ganho de 10 e razão do modo 

comum de rejeição igual a 80 dB; valor descrito na literatura como mínimo aceito 

para a eletromiografia de superfície (WINTER, 1990). Antes de passar pelo conversor 

analógico/digital, o sinal analógico é mais uma vez amplificado (ganho 100), desta 

vez não no próprio eletrodo, mas em um amplificador conectado ao eletrodo através 

de um cabo de 150 cm. Portanto, teremos um ganho final de 1000 no sinal EMG 

original. O sistema todo tem o nome comercial de Bagnoli system-2 (FIGURA 14).

J ! í
■ ®&íS :

■ -C»"«. . ; 1

j

FIGURA 14 - Sistema de eletromiógrafo de dois canais. Marca Delsys.lnc. Bagnoli 

system-2, (1999).
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Devido à grande impedância dos eletrodos utilizados (10 E12Q) não houve 

a necessidade de outros procedimentos de preparo da pele além da limpeza do local 

feita através da utilização de uma gaze embebida em álcool.

Para a localização dos pontos motores utilizados para a captação do sinal 

eletromiográfico, foi utilizada eletroestimulação com a técnica monopolar, que 

consiste em acoplar junto à pele do sujeito, na região proximal do músculo 

examinado, um eletrodo de metal (8 cm x 12 cm) chamado de eletrodo dispersivo 

(ânodo), cujo contato direto com a pele é evitado colocando-se uma esponja 

embebida em água salobre. Sobre o ventre do músculo, cujo ponto motor pretende- 

se encontrar, coloca-se um eletrodo em forma de caneta (eletrodo ativo ou cátodo), 

cuja ponta é envolta por algodão também embebido em água salobre (ERVILHA & 

ARAÚJO, 1997).

Com um pulso retangular e monofásico de 1 ms de duração e 20 ms de 

repouso, foi estimulado o possível local de existência do ponto motor, aumentando- 

se a intensidade de corrente até se obter uma contração visível e/ou palpável. Isto é 

realizado onde anatomicamente espera-se encontrar o ponto motor do músculo 

examinado segundo tabelas disponíveis na literatura (WALTHARD & TCHICALOFF, 

1970). Uma vez obtida uma contração de fácil observação visual e ou palpação, 

percorre-se, com o eletrodo caneta o ventre muscular no sentido longitudinal de suas 

fibras até que o local de melhor padrão de contração com a mesma intensidade de 

corrente elétrica seja encontrado. Em seguida desliza-se o eletrodo no sentido 

transversal do músculo, a partir do ponto acima citado, até encontrar o ponto de 

melhor padrão de contração. O cruzamento destas duas retas (FIGURA 15) é o 

ponto motor.
O sistema para captação do sinal EMG utilizado opera com uma bateria de 

9 V, amplifica linearmente o sinal em 1000 vezes, filtra (passa banda de 20 - 450 Hz), 

possui as saídas coaxiais e pode ser acoplado a um cinto ou à roupa do sujeito. Suas 

dimensões são de: 4 cm de altura, 6,5 cm de largura, 10 cm de comprimento e peso 

de aproximadamente 230g.
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PONTO MOTOR
Ventre Muscular

Tendão

Percurso vertical do eletrôdo caneta Percurso horizontal do eletrôdo caneta

4.2.3 Processamento e tratamento do sinal eletromiográfico

Para que os dados pudessem ser armazenados, o eletromiógrafo foi 

interfaciado a um conversor analógico/digital (A/D) de 12 bits, fabricado pela Lynx 

Tecnologia eletrónica Ltda, com software próprio para aquisição do sinal (Aqdados, 

versão 4.0). Os sinais de atividade elétrica muscular e variação angular foram 

amostrados de forma sincronizada com uma frequência de amostragem de 1000 Hz.

O sinal EMG, quando adquirido, não representa apenas os potenciais de 

ação das unidades motoras ativadas dentro do raio de captação do eletrodo; o sinal é 

também composto por outras fontes (não desejadas) chamadas de artefatos ou 

ruídos (TURKER, 1993). A amplificação do sinal EMG é um procedimento utilizado 

para minimizar estes artefatos. Sinal EMG não distorcido significa que a amplificação 

foi linear, respeitando as características iniciais, ou seja; do sinal mais intenso 

(aproximadamente 5 mV) ao menos intenso (100 pV), todos foram multiplicados pelo 

mesmo fator.
Comumente ruídos externos ao sistema biológico e/ou sinais do próprio 

sistema biológico misturam-se ao sinal EMG do músculo em estudo. Estes ruídos 

externos são originários de máquinas eletrónicas próximas, tensão elétrica local e 

ondas eletromagnéticas produzidas por lâmpadas fluorescentes. Um exemplo 

comum de fonte de ruído biológico se dá na eletromiografia de músculos do tórax;

Tendão

FIGURA 15 - Esquema ilustrativo do deslocamento do eletrodo caneta sobre a pele 

sobreposta ao ventre muscular quando da procura do seu ponto motor 

(ERVILHA & ARAÚJO, 1997),
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Análise estatística e tratamento dos dados4.2.4

função do tempo, durante a marcha

A variabilidade da intensidade do sinal EMG e da variação angular intra e 

inter-sujeitos foi calculada através do coeficiente de variação (C.V).

onde a = desvio padrão X = média

Foi realizado o teste-t pareado, com índice de significância de 0,01, ponto 

a ponto durante todo o ciclo da passada, para comparar o padrão de variação da 

amplitude articular da articulação do joelho em 

realizada em ambiente aquático e terrestre.

Sendo C.r.= =X 100

que sofrem a influência dos sinais elétricos enviados ao músculo estriado cardíaco, 

cuja origem do sinal é outra que não a do sistema muscular esquelético. Este tipo de 

artefato, ou seja, os sinais EMG captados de músculos vizinhos ao músculo de 

interesse são chamados de "cross talk” e são principalmente devidos à condução de 

atividade elétrica (TURKER, 1993). Existem também ruídos externos conhecidos 

como artefatos do movimento. Estes artefatos são provocados por toques nos cabos 

dos eletrodos ou por movimentos nos cabos.

Com relação a amplificação do sinal EMG, importantes considerações 

devem ser feitas a respeito de: ganho, impedância de entrada, frequência de 

resposta e ao modo comum de rejeição, uma vez que um mau ajuste em algum 

destes parâmetros levará à uma descaracterização do sinal adquirido. Estes 

processamentos do sinal EMG estão descritos no ANEXO III.

Uma vez captado, filtrado analogicamente e digitalizado, o sinal EMG deve 

ser processado. Constitui-se em processamento do sinal: retificação por onda 

completa, alisamento do sinal, através do envoltório linear, normalização na base do 

tempo e média das curvas, procedimentos estes que constituem-se em importantes 

rotinas de operação (ACIERNO et a/., 1995; De LUCA, 1997; WINTER, 1990).

Para o processamento utilizamos de rotina de programa escrita no 

software Matlab, versão 4.0 (Mathworks Inc, 1995), conforme nossos propósitos e a 

apresentamos no ANEXO IV.
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Calibração do sistema4.3.2

O eletrogoniômetro (ELGON) necessita ser frequentemente calibrado. Isto 

é feito via função específica do software de aquisição de dados, que permite 
simultaneamente a leitura da diferença de potencial elétrico do potenciômetro de 
rotação a entrada de dados referentes à angulação existente entre as hastes do 

ELGON. Desta forma, basta manter o ELGON em uma posição conhecida e entrar

4.3
4.3.1

Análise eletrogoniométrica
Sobre o potenciômetro de rotação e características do sistema de 
medição

FIGURA 16 -Goniómetro construído e montado na oficina eletromecânica do Instituto 
de Biomecânica de Colónia, Alemanha. Bourns®, tipo 65345-001-502, 
com linearidade de +/- 0,5% e resistência de 5KQ +/-10%, acoplado a 

um amplificador.

O goniómetro utilizado foi construído e montado na oficina eletromecânica 
do Instituto de Biomecânica de Colónia, Alemanha. Este foi montado acoplando-se 
duas hastes metálicas a um potenciômetro Bourns®, tipo 65345-001-502, com 
linearidade, apresentada pelo fabricante, de +/- 0,5% e resistência de 5KQ +/- 10%, 

acoplado a um amplificador linear de sinal regulável para duas entradas, sendo uma 
de +/-5V e outra de +/- 10V, com duas saídas coaxiais, ilustrado na FIGURA 16.
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Obtenção da velocidade angular4.3.3

Flexão Extensão

Medições dentro e fora da água: limitações e adaptações4.4

A velocidade angular foi obtida através da primeira derivada da variação 

de amplitude angular em função do tempo, ficando estabelecido, por convenção, que 

valores positivos significam que o joelho está sendo estendido e consequentemente, 

valores negativos significam que o joelho está sendo flexionado (FIGURA 17).

com este valor via teclado, utilizando função específica do software Aqdados 4.0, 

através da placa A/D Lynx 12/32. Para o pr

esente estudo foram utilizados 8 pontos para calibrar o sistema, que mostrou uma 

linearidade de 99,9%, estabelecida por uma equação de regressão.

FIGURA 17 - Ilustração da convenção adotada para a apresentação da variação da 

amplitude articular da articulação do joelho em graus. A flexão é 

representada por valores negativos e a extensão é representada por 

valores positivos.

Como já citado anteriormente, embora a piscina seja bastante utilizada, 

tanto para treinamento esportivo, quanto para reabilitação, pouco há de publicações 

científicas cujo objetivo tenha sido quantificar parâmetros biomecânicos do 

movimento humano neste ambiente. Ao invés de desestimular a opção pelo presente 

tema, este fato trouxe novas perspectivas de trabalho e apontou para a necessidade
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latente de se saber mais sobre o assunto.

Tomada a decisão de prosseguir os estudos num tema pouco estudado, 

surgiu a necessidade de optarmos por adaptar os equipamentos do laboratório para 

a realização de tais medidas, uma vez que não era rotina no Laboratório de 

Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

coletas em ambiente aquático, ou desenvolver novos equipamentos com o objetivo 
de medições aquáticas.

Assim, optamos inicialmente por desenvolver em parceria com a Lynx 

Tecnologia Eletrónica Ltda, um eletrodo de superfície diferencial e ativo, com um pré- 

amplificador que pudesse ser utilizado dentro da água.

Dois motivos importantes levaram ao abandono do desenvolvimento do 

eletrodo. O primeiro foi o grande número de tentativas tecnicamente frustradas de 

impermeabilização do eletrodo. Para resolver este problema, primeiramente tentou- 

se revesti-lo com silicone em pasta. A tentativa não deu certo porque, mesmo depois 

de seco o silicone, uma vez submerso o sistema, a água penetrava pelos vãos 

existentes entre as barras de prata e a placa do circuito. Tentou-se então revestir o 

sistema com pasta isolante. A tentativa fracassou pelo mesmo motivo da primeira.

O segundo motivo que levou à desistência do desenvolvimento do eletrodo 

foi o fato de haver um problema com o sinal de referência, uma vez que juntamente 

com o sinal elétrico muscular captado, havia a presença nítida de artefatos de alta 

intensidade. Como este problema não pode ser resolvido em tempo hábil, houve a 

opção da utilização de eletrodos disponíveis no mercado, já citados no item 4.2.1. e 

que foram adaptados ao meio aquático.

Outro aspecto concebido para o projeto inicial, porém que deveria ser 

desenvolvido, foi um dispositivo cuja função é possibilitar um sinal de referência para 

o início e o final do ciclo da passada. Para tanto foi desenvolvido um sistema de 

amplificação de sinal FIGURA 18-A acoplado a um transdutor resistivo FIGURA 18-B, 

que foi colocado junto ao calcanhar do sujeito com a finalidade de emitir um sinal de 

cinco volts cada vez que o sujeito tocasse o calcanhar do membro inferior dominante 

sobre o solo.
O dispositivo citado acima teria que estar apto a ser submerso sem 

alteração de suas características de transdução e transmissão de sinal. Logo nos
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primeiros testes percebeu-se que o material suportava apenas alguns minutos 

submerso, o que inviabilizava a coleta de dados. O sistema portanto não funcionou 

devido à impossibilidade de impermeabilizar o cabo de conexão acoplado ao 
transdutor.
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FIGURA 18 -A) Esquema representativo do circuito de amplificação do sinal do 

transdutor (foot switcher). B) Transdutor resistivo e dimensões. Área 

ativa: 14,44 cm2.

A solução para impermeabilização do transdutor foi realizada através da 

adaptação de uma câmara de pneu de bicicleta. Isto foi possível cortando 

transversalmente a câmara, de modo a transformar a circunferência original em um 

tubo de borracha cilíndrico, aberto nas duas extremidades. Feito isto, o próximo 

passo foi vulcanizar uma das pontas, de modo a transformar a câmara de bicicleta 

em um cilindro de 160 cm de comprimento, sendo que o mesmo é aberto em uma 

das extremidades e fechado na outra. Desta forma, pode-se colocar o sistema de 

transdução dentro do cilindro de borracha e ao mesmo tempo permitir a saída dos 

cabos que deveriam conectar-se ao micro computador e a impermeabilização do 

transdutor, como mostra a FIGURA 19. Ou seja, a extremidade fechada ficava dentro 

da piscina protegendo o transdutor e a aberta ficava fora da água, junto a porção não 

submersa do corpo do sujeito(das cristãs ilíacas para cima).
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FIGURA 19 -Ilustração do transdutor "foot switcher” envolto por uma câmara de 

borracha.
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Para a medição da variação angular da articulação do joelho em ambiente 

aquático. Utilizou-se inicialmente da cinemetria. A dificuldade ficaria em isolar a 

câmera filmadora, uma vez que a mesma não era a prova de água. Este problema foi 

parcialmente resolvido utilizando-se um invólucro de impermeabilização para 

câmeras filmadoras.

Entretanto o sistema de registro de imagem foi utilizado apenas para 

controle experimental de procedimentos considerando-se o 

incompleto na sincronização de registros associados e a 

posicionamento da câmera para uma calibração confiável.

A solução final para todos estes problemas acabou sendo a utilização de 

uma roupa de mergulho conhecida como roupa seca. Esta roupa, feita de borracha, 

uma vez vestida, é totalmente vedada à entrada de água. Desta forma, foi possível a 

utilização de eletrodos ativos para a coleta do sinal EMG e de eletrogoniômetro para 

medir a variação angular do joelho. O “foot switcher" acoplado ao calcanhar, com o 

intuito de demarcar o ciclo da passada, não foi utilizado porque, provavelmente 

devido à umidade e às temperaturas atingidas no interior da roupa, ele entrava em 

curto ou simplesmente parava de funcionar, não emitindo sinal algum.

funcionamento

instabilidade no

—...
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5.1.1 Análise da variação angular

5

5.1

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Eletrogoniometria

Através da eletrogoniometria foram obtidos valores referentes à variação 

angular da articulação do joelho durante o andar tanto em ambiente terrestre, quanto 

aquático. Estes dados, analisados em função do tempo, forneceram informações 

sobre a velocidade de deslocamento angular desta articulação, cujos valores 

puderam ser analisados durante o ciclo completo da passada.

O corpo humano pode ser entendido como sendo um conjunto de 

segmentos articulados, cuja mobilidade articular permite o movimento como um todo. 

Se tomarmos como exemplo o andar humano, podemos observar que para executá- 

lo, realizamos um conjunto de movimentos rotacionais, muito embora o resultado 

final seja o deslocamento translacional do corpo. Desta forma, observar o movimento 

através da variação angular dos segmentos toma-se uma importante ferramenta de 

interpretação do mesmo.

Dada a grande complexidade do sistema locomotor humano, mesmo 

quando observado apenas sob os aspectos mecânicos; muitas vezes torna-se 

necessário minimizar o número de variáveis, simplificando o sistema para uma 

melhor quantificação das mesmas. É neste sentido que apresentamos e discutimos 

dados referentes à variação angular da articulação do joelho no plano sagital como 

dados suficientes para representar o movimento rotacional, não considerando as 

variações angulares em outros eixos e planos desta articulação, sabidamente 

presentes durante o andar humano.

A comparação do padrão de variação angular da articulação do joelho 

para os dois ambientes pode ser feita em relação à porcentagem do ciclo completo 

da passada. A FIGURA 20 mostra a variação angular da articulação do joelho e 

respectivos desvios-padrões durante o andar em ambiente terrestre e aquático e 

como ocorre a distribuição do coeficiente de variação durante o ciclo completo da 

passada.
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FIGURA 20 -Variação angular (ELGON) da articulação do joelho em duas situações: 

A) andar em ambiente terrestre e B) andar em ambiente aquático. Os 

valores apresentados nas figuras foram calculados através dos sinais 

obtidos de seis sujeitos realizando 12 passadas cada. O gráfico é 

composto por duas partes: A superior apresenta a média inter- 

indivíduos da variação angular e respectivos desvios-padrões. A parte 

inferior mostra os valores médios do CV durante o ciclo completo da 

passada (0-100%).
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resultado temos que a diferença média entre as curvas representativas da variação 

angular da articulação do joelho em ambiente terrestre e aquático é 

significativamente (p<0,05) diferente de zero, o que indica que as curvas são 

significativamente diferentes entre si. Também podemos fazer algumas 

considerações importantes em determinados momentos isolados, dentro do ciclo 

completo do andar. A FIGURA 20-B mostra que de 25% a aproximadamente 75% do 

ciclo da passada, há pouca variação angular da articulação do joelho em ambiente 

aquático, se comparado ao mesmo intervalo do ciclo para o ambiente terrestre, 

ilustrado na FIGURA 20-A. Este período de tempo em que a articulação mantém 

praticamente a mesma amplitude em ambiente aquático, pode ser devido às maiores 
restrições impostas pela água, permitindo uma menor mobilidade articular) Esta 

maior estabilidade do meio pode explicar a diferença que existe na distribuição do CV 

ao longo do ciclo completo da passada, ilustrada nos gráficos inferiores da FIGURA 

20. Observa-se nestes que, embora a magnitude da variabilidade expressa pela 

média dos CV seja maior para o ambiente aquático, seus valores variam pouco em 

torno do valor médio por toda a distribuição durante o ciclo completo da passada; ao 

passo que a variação dos CV ao redor do valor médio é maior para o andar em 

ambiente terrestre, FIGURA 20-A.

Na TABELA 1, onde se encontram os valores referentes às amplitudes 

articulares da articulação do joelho, obtidos através do eletrogoniômetro durante o 

ciclo completo da passada em ambiente terrestre e aquático, nota-se que há uma 

diferença de 10° na amplitude total da variação angular da articulação do joelho, com 

um valor de 61,4° para o ambiente terrestre e de 51,5° para o ambiente aquático. 

Apenas este valor não mostra pontualmente onde encontram-se as diferenças de 

amplitude angular da articulação do joelho que há quando o movimento se passa em 

diferentes meios. Porém, ao observar as amplitudes máximas e mínimas, nota-se 

claramente que a diferença na amplitude total apresentada deve-se a um maior valor 

de extensão do joelho, sendo que a flexão máxima é praticamente a mesma para os 

dois meios, a saber: 114,9° e 115,9° para o ambiente terrestre e aquático 

respectivamente. Como descrito por WINTER (1990), a maior amplitude de flexão da 

articulação do joelho ocorre durante a fase de oscilação. Tendo em vista que a 

diferença entre as amplitudes de movimento articular ocorreram apenas durante os
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TABELA 1 - Valores referentes às amplitudes articulares da articulação do joelho, 

obtidos através do eletroqoniõmetro durante o ciclo completo da 

passada em ambiente terrestre e aquático.

momentos de maior extensão da articulação do joelho, talvez possamos atribuir esta 

diferença a maior resistência do meio ao deslocamento horizontal, provocada pelo 

volume de água a ser deslocado neste instante. Também pode-se considerar que a 

redução da amplitude máxima do movimento de extensão da articulação do joelho 

deve-se a diminuição da velocidade de deslocamento do sujeito na água, que tem 

como consequência a diminuição da inércia do movimento; tanto da inércia de 

deslocamento horizontal do segmento como um todo, quanto do deslocamento 

angular.

Amplitude média

Posição de máxima extensão

Posição de máxima flexão

Diferença entre posição máxima e mínima

ELGON (terra) 

155,2° ±20,0°

W

ÍKÕ5
617®

ELGON (água) 

150,6° ± 19,0° 

Í67?5° 

TiõT5 
5Í75

Observa-se na TABELA 1 que a amplitude média da variação angular da 

articulação do joelho varia em apenas 5 graus para mais em ambiente terrestre 

(155°), quando comparado ao ambiente aquático (150°). Esta amplitude é obtida 

através da média dos 51 pontos interpolados, representativos da curva média inter 

sujeitos (FIGURA 20). Nota-se também na TABELA 1, que a amplitude total de 

variação angular da articulação do joelho é superior em 10° para ambiente terrestre 

(61,4°), se comparado ao ambiente aquático (51,5°), porém esta diferença em 10° 

apresenta-se apenas durante a extensão da articulação e não durante a flexão da 

mesma, a saber: 114,9° e 115,9° respectivamente para flexão máxima em ambiente 

terrestre e aquático. Ou seja, a amplitude máxima de 176,3° para a variação angular 

da articulação do joelho em ambiente terrestre significa extensão máxima ou flexão 

mínima, uma vez que o referencial adotado foi de que para o joelho completamente 
o 

estendido, temos como valor numérico 180 .
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TABELA 2 - Variabilidade intra e inter-sujeítos para a variação angular da articulação 

do joelho durante o ciclo completo da passada em ambiente aquático e 
terrestre.

CV Intra-sujeitos

CV Inter-sujeitos

ELGON (terra)

U%
4J%

ELGON (água)

2j%
5j%

Outra forma para comparar a variação angular da articulação do joelho em 

meios diferentes foi através da média do coeficiente de variação intra-sujeitos e inter- 

sujeitos, cujos valores obtidos foram de 1,3% e 4,1% para o ambiente terrestre e de 

2,5% e 5,6% para o ambiente aquático (TABELA 2).

Nota-se que tanto a variabilidade intra-sujeitos, quanto a variabilidade 

inter-sujeitos foi maior em ambiente aquático se comparado ao ambiente terrestre, 

fato que, se avaliado apenas sob o aspecto da restrição do meio, é contraditório. 

Porém, maior ou menor restrição física ao deslocamento não é a única variável 

presente nesta situação. Considera-se também o fato de que, embora tenha havido 

um período de adaptação anterior à coleta dos dados, andar em ambiente aquático 

não é uma tarefa cotidiana, e isto traz consequências no que diz respeito à 

reprodutibilidade do movimento. Portanto, a não familiaridade com o andar em 

ambiente aquático pode ter sido um fator considerável no que diz respeito aos 

valores mais elevados dos CV em ambiente aquático, quando comparados aos CV 

obtidos em ambiente terrestre, embora nas duas situações os valores apresentados 

sejam absolutamente compatíveis com os apresentados pela literatura; mesmo 

quando comparamos os valores dos CV relativos ao ambiente aquático do presente 

estudo com os valores dos CV relativos ao ambiente terrestre, descritos na literatura.

Por outro lado, se olharmos apenas para a variabilidade intra e inter- 

sujeitos para a variação angular da articulação do joelho durante o ciclo completo da 

passada em ambiente terrestre e aquático, os valores apontam para uma maior 

variabilidade para os dados obtidos do mesmo sujeito, ou seja, variabilidade intra- 

sujeito, quando comparado com a variabilidade obtida através de dados referentes a
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5.1.2 Velocidade angular

B)

Too8020Too8020

Velocidade angular (terra) 
06 sujeitos

Velocidade angular (água) 
06 sujeitos

FIGURA 21 - Padrão inter-sujeitos da variação da velocidade angular da articulação 

do joelho e respectivos desvios-padrões em função do ciclo completo 

da passada, referentes a seis sujeitos em duas situações: A) andar em 

ambiente terrestre e B) andar em ambiente aquático.

vários sujeitos, ou seja, variabilidade inter-sujeitos. Este resultado é o esperado, uma 

vez que as pessoas tendem a uma reprodutibilidade individual maior dos movimentos 

automatizados, se compararmos com a reprodutibilidade de um grupo de pessoas. 

Já os dados de variabilidade referentes ao meio ambiente, apresentaram valores 

maiores para o ambiente aquático em relação ao ambiente terrestre, tanto para a 

variabilidade intra-sujeitos, quanto para a inter-sujeitos.

Comparando-se as curvas representativas da variação da velocidade 

angular nos dois ambientes, observa-se diferenças nas magnitudes de velocidade 

angular. A existência de diferença de magnitude de velocidade angular durante o

40 60
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A FIGURA 21 mostra o padrão de variação de velocidade angular e 

respectivos desvios-padrões em função do ciclo completo da passada. Como 

descrito na metodologia, assumimos por convenção que valores positivos para a 

velocidade angular significam que a articulação do joelho está sendo estendida e 

valores negativos indicam a flexão.
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ciclo completo da passada, o que caracteriza o movimento mais lento em ambiente 

aquático, é comprovada pelo teste-t aplicado aos valores obtidos através da 
subtração dos valores da curva representativa da distribuição da velocidade angular 

inter-sujeitos da articulação do joelho durante o ciclo completo da passada em 

ambiente terrestre e a curva referente ao ambiente aquático. O teste-t consiste em 

verificar se estas diferenças têm média igual a zero. Como o resultado obtido foi de 

que a média para os valores supra citados é significativamente (/? = 0,05) diferente 

de zero, pode-se dizer que as magnitudes das curvas são diferentes, caracterizando 

a menor velocidade angular desenvolvida em ambiente aquático.

Para os valores absolutos de velocidade angular, notamos que a 

diferença de pico de velocidade pode chegar a valores três vezes maiores para o 

ambiente terrestre em relação ao aquático, como por exemplo durante o primeiro 

período de extensão da articulação do joelho. Estas diferenças de velocidade 

angular devem-se à maior dificuldade de deslocamento em ambiente aquático, em 

decorrência da maior massa de fluido a ser deslocada.
As diferenças pontuais de magnitudes de velocidades podem ser notadas 

nos valores máximos de velocidade angular, em graus por segundo, atingidos pela 

articulação do joelho em cada meio e também pela presença de dois períodos de 

extensão, de 0% a 28% e de 41% a 68% e dois de flexão, de 28% a 41% e de 68% 

a 100%, durante o andar em ambiente terrestre; ao passo que há apenas um 

período característico de extensão, de 0% a 31% e um de flexão, de 68% a 100% 

para o andar em ambiente aquático.
Quanto ao padrão de variação da velocidade angular em função do ciclo 

completo da passada, ou seja, desconsiderando-se os valores absolutos de 

velocidade angular e considerando-se apenas o modo como estes variam em relação 

ao ciclo completo do movimento estudado, nota-se que não há diferenças 

significativas entre os ambientes em questão. Isto pode ser concluído aplicando-se o 

teste de correlação cruzada para as duas curvas mostradas na FIGURA 21-A e 

FIGURA 21 -B, cujo resultado foi de que há forte correlação (> 0,95) entre as curvas. 

Estes resultados apontam para uma igualdade no padrão de distribuição da variação 

da velocidade angular em função do ciclo completo da passada nos dois ambientes.

Pode-se observar na FIGURA 21-A que existem dois picos bem definidos
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Atividade elétrica muscular5.2

nos momentos em que está havendo extensão da articulação do joelho e dois, 

também bem definidos, nos momentos em que está havendo flexão da articulação do 

joelho. Os picos de extensão ocorrem a 14% e 53% do ciclo da passada, ao passo 

que os picos das fases de flexão ocorrem a 34% e 88% do mesmo. Em relação ao 

andar em ambiente aquático, FIGURA 21-B, nota-se que há apenas um pico 

característico para a fase de extensão e um para a de flexão, ocorrendo a 15% e 

88% do ciclo da passada respectivamente. Nota-se portanto que, muito embora os 

valores de pico de magnitude de variação angular sejam diferentes de acordo com o 

ambiente, tanto o maior valor da variação angular em extensão, quanto em flexão, 

ocorrem proporcionalmente no mesmo instante dentro do ciclo completo da passada 

para ambos ambientes, caracterizando uma semelhança nos padrões de distribuição 

da velocidade angular em função da porcentagem do ciclo da passada.

Também fica caracterizado na FIGURA 21 que de 30% a 70% do ciclo da 

passada em ambiente aquático, praticamente não há variação angular da articulação 

do joelho, ao passo que em ambiente terrestre há outros dois picos de variação de 

amplitude articular, respectivamente em flexão e extensão.

Como já descrito anteriormente, utilizamos a eletromiografia no presente 

estudo para identificar o padrão de atividade elétrica de quatro músculos dos 

membros inferiores, durante o andar em ambiente terrestre e aquático. Para tanto, 

podemos fazer comparações entre o padrão do sinal EMG de um único sujeito para o 

andar em ambiente terrestre e aquático, obtendo desta forma o padrão intra-sujeito, 

bem como comparar o padrão médio do sinal EMG para um grupo de sujeitos 

caminhando nos diferentes meios em estudo, assumindo o valor médio como valor 

representativo do padrão inter-sujeitos.
A variabilidade do sinal EMG adquirido durante o movimento humano é 

sabidamente e amplamente referida na literatura como alta se comparada com a 

variabilidade de outras variáveis biomecânicas. Este fato torna importante a busca da 

interpretação da variabilidade intra-sujeito e também da inter-sujeitos, uma vez que 

se nos atermos apenas às variações de atividade elétrica de um grupo de sujeitos e
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5.2.1 Interpretação do padrão intra-sujeito

os resultados apontarem para valores elevados, não saberemos se estes valores são 

decorrentes de diferenças de padrões inerentes apenas ao grupo de sujeitos 

amostrais ou se os altos valores representativos da variabilidade são decorrentes 

inclusive de uma alta variabilidade referente a cada sujeito, ou seja, o fenômeno não 

têm grande reprodutibilidade nem individual, nem em grupo.

Para uma melhor visualização dos padrões intra-sujeitos do sinal EMG, 

podemos observar nas FIGURAS 22, 23, 24 e 25 a distribuição dos sinais EMG 

durante o ciclo completo da passada para os quatro músculos em estudo quando do 

andar em ambiente terrestre e aquático, assim como a distribuição do coeficiente de 

variação durante o ciclo completo da passada humana.

Embora os dados apresentados nas FIGURAS de 22 a 25 representem 

apenas um sujeito, não sendo possível considerá-los como sendo o padrão geral do 

sinal EMG dos músculos em estudo, podemos comparar estes dados relativamente 

aos meios estudados. Desta forma, pode-se relacionar as diferenças do padrão do 

sinal EMG intra-sujeito obtidos em ambiente terrestre com os obtidos em ambiente 

aquático. Isto pode ser feito de forma pontual, apresentando diferenças 

características do sinal em função do ciclo da passada.

Nota-se na FIGURA 22-A que o sinal EMG referente ao músculo vasto 

lateral tem caracteristicamente um único pico no decorrer de todo o ciclo da passada, 

sendo que o referido pico do sinal ocorre a aproximadamente 27% do ciclo completo 

da passada em ambiente terrestre. Este instante em que ocorre o pico de atividade 

elétrica muscular não se repete quando a marcha se dá em ambiente aquático. Na 

FIGURA 22-B percebe-se que há dois momentos em que o sinal apresenta-se com 

valores elevados, sendo estes a 36% e 48% do ciclo completo da passada, sendo o 

segundo maior em magnitude. Este tipo de diferença de padrão caracteriza um 

atraso, relativamente ao percentual do ciclo, no momento de maior atividade elétrica 

muscular quando o sujeito caminha em ambiente aquático. Pelo fato do músculo em 

questão ser essencialmente extensor da articulação do joelho e ter seu momento de 

maior requisição durante o apoio do calcanhar com o solo, pode-se esperar que o
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contraem excentricamente.
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FIGURA 22 -Atividade Eletromiográfica (EMG) do músculo vasto lateral para um 

único sujeito realizando 12 passadas em duas situações: A) andar em 

ambiente terrestre e B) andar em ambiente aquático. O gráfico é 

composto por duas partes: A superior apresenta a média intra-indivíduo 

do sinal EMG e respectivos desvios-padrões. A parte inferior mostra os 

valores do CV durante um ciclo completo da passada (0-100%).
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atraso em relação ao ciclo ocorrido em ambiente aquático deu-se em virtude de uma 

maior exigência dos músculos extensores durante a fase de balanceio quando do 

andar em ambiente aquático, diferentemente da maior exigência deste músculo 

durante a fase de apoio do calcanhar com o solo quando do andar em ambiente 

que os músculos extensores do joelho
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Na FIGURA 23-A e 23-B encontram-se os gráficos representativos do 

padrão intra-sujeito do sinal EMG do músculo bíceps da coxa para o andar em 

ambiente terrestre e aquático. Duas diferenças apresentam-se nítidas nestas figuras. 

Uma é a questão da variabilidade, representada pelo CV Neste caso, a variabilidade 

para o sinal EMG adquirido durante o andar em ambiente terrestre apresentou-se 

maior do que para o ambiente aquático, cujos valores apresentados são 

respectivamente de 31% e 22%. Também nota-se com clareza que o padrão do sinal 

EMG do músculo bíceps da coxa apresenta dois picos de atividade elétrica muscular 

bem definidos aos 19% e 55% do ciclo completo da passada, sendo que o primeiro 

pico é o de maior amplitude. Diferentemente do que ocorre em ambiente terrestre, o 

padrão do sinal EMG do músculo bíceps da coxa apresenta um único pico de 

atividade quando do andar em ambiente aquático e este pico se dá a 76% do ciclo da 

passada. Apontar o motivo exato de tal diferença de comportamento de atividade 

elétrica muscular não é tarefa fácil, mesmo porque estes valores não foram 

necessariamente encontrados para todos os sujeitos, uma vez que a FIGURA 22 

apresenta a variabilidade e o padrão do sinal EMG de um único sujeito. Por isso, 

neste caso específico acreditamos ser mais prudente apresentar as diferenças 

pontuais, sem no entanto ponderar sobre suas possíveis causas.
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FIGURA 23 -Atividade Eletromioqráfica (EMG) do músculo bíceps da coxa para um 

único sujeito realizando 12 passadas em duas situações: A) andar em 

ambiente terrestre e B) andar em ambiente aquático. O gráfico é 

composto por duas partes: A superior apresenta a média intra-indivíduo 

do sinal EMG e respectivos erros-padrões. A parte inferior mostra os 

valores do CV durante um ciclo completo da passada (0-100%).
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instantes em relação ao ciclo completo da passada. Os instantes em que ocorreram 

os picos de atividade elétrica muscular são respectivamente de 30% e 95% para o 

andar em ambiente terrestre e de 28% e 95% para o ambiente aquático. Estes 

valores mostram que para este músculo e este indivíduo, os instantes em que há 

pico de ativação muscular apresentam-se muito parecidos para os dois meios. Este 

dado desperta interesse pelo fato de que sabidamente uma passada completa em 

ambiente aquático despende de duas a três vezes mais tempo do que em ambiente 

terrestre; fato este que já é por si só fator de alteração de atividade muscular. 

Também tem relevância o fato de que o músculo tibial anterior tem em ambiente 

terrestre uma requisição bastante acentuada durante a contração excêntrica que se 

dá na fase de apoio do pé, mais especificamente entre a etapa de contato do 

calcanhar com o solo e a etapa do pé aplanado descritas por WHITTLE, (1995), e é 

justamente pelo fato de que em ambiente aquático a contração excêntrica deveria 

estar bastante minimizada devido à força de empuxo, que se esperava diferenças 

mais acentuadas no padrão de ativação deste músculo nos diferentes meios em 

estudo, o que claramente não aconteceu em relação aos momentos em que o 

músculo tem maior atividade elétrica, nem em relação à magnitude do sinal EMG.
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FIGURA 24 -Atividade Eletromioqráfica (EMG) do músculo tibial anterior para um 

único sujeito realizando 12 passadas em duas situações: A) andar em 
ambiente terrestre e B) andar em ambiente aquático. O gráfico é 

composto por duas partes: A superior apresenta a média intra-indivíduo 

do sinal EMG e respectivos erros-padrões. A parte inferior mostra os 

valores do CV durante um ciclo completo da passada (0-100%).
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ativação elétrica muscular para este sujeito, relativamente ao músculo gastrocnêmio 

lateral em ambiente terrestre quando comparado ao ambiente aquático. Também 

podemos fazer comparações da atividade elétrica muscular em pontos ou momentos 

específicos dentro do ciclo completo da passada. Neste sentido nota-se claramente 

que para o andar em ambiente terrestre o m. gastrocnêmio lateral tem sua maior 

atividade entre 40% e 85% do ciclo completo da passada, praticamente não sendo 

ativado em outros intervalos de tempo dentro do ciclo. Nota-se neste caso que dentro 

deste intervalo de tempo de atividade elétrica há um instante bem definido em que o 

músculo atinge seu pico de atividade. Este instante dá-se aos 66% do ciclo. Em 

relação à atividade elétrica do mesmo músculo, só que em ambiente aquático, nota- 

se que há atividade elétrica predominantemente entre os 25% e 87% do ciclo. Outra 

diferença importante é a ausência de um pico característico neste caso, embora o 

instante de maior atividade elétrica muscular ocorra aos 60% da passada. Isto mostra 

que mesmo que não tenha sido característico padrões idênticos de atividade elétrica 

durante todo o ciclo da passada, houve uma tendência a maior atividade a partir dos 

60% do ciclo em ambas situações.
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Com relação ao andar em ambiente terrestre, há na literatura científica 

uma grande quantidade de estudos mostrando a existência de um padrão de 

atividade elétrica muscular característico para cada músculo, sendo o mesmo 

associado à função do músculo durante todo o movimento. WINTER, (1990) 

apresentou o padrão de atividade elétrica muscular e valores médios para o 
coeficiente de variação intra-sujeito e inter-sujeitos de 24 músculos referentes à suas
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FIGURA 25 - Atividade Eletromioqráfica (EMG) do músculo vasto lateral para um 

único sujeito realizando 12 passadas em duas situações: A) andar em 

ambiente terrestre e B) andar em ambiente aquático. O gráfico é 

composto por duas partes: A superior apresenta a média intra-individuo 

do sinal EMG e respectivos erros-padrões. A parte inferior mostra os 

valores do CV durante um ciclo completo da passada (0-100%).
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Dados encontrados no presente estudo.
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ações durante o andar em cadência natural e em ambiente terrestre. Para o músculo 

vasto lateral, por exemplo, o valor do CV para o sinal EMG normalizado pela média, 

referente à 12 passadas realizadas pelo mesmo sujeito, foi de 46%. Este valor difere 

do encontrado no presente estudo, que foi de 18% para o andar em ambiente 

terrestre e de 19% para o ambiente aquático.

Os valores dos CV apresentados nas FIGURAS 22, 23, 24 e 25 são 

referentes a um único sujeito, escolhido aleatoriamente de uma amostra de seis 

sujeitos. Para que possamos visualizar melhor o contexto geral da variabilidade intra- 

sujeito, os valores da média das variabilidades intra-sujeito são apresentados na 

TABELA 3. Estes valores foram obtidos através da média aritmética dos CV intra- 

sujeito referentes aos sinais EMG para cada um dos quatro músculos estudados. 

Desta forma, a TABELA 3 traz os valores dos CV intra-sujeito encontrados no 

presente estudo e os CV intra-sujeito referidos por WINTER (1990), permitindo uma 

comparação dos presentes resultados com os apresentados por aquele autor.

TABELA 3 - Médias dos CV intra-sujeito, relativos aos sinais EMG dos quatro 

músculos em estudo, obtidos em ambiente terrestre e aquático e 

valores dos CV intra-sujeito apresentados por WINTER (1990).

Se comparados os valores dos CV do presente estudo, 

independentemente do meio, com aqueles referidos nos trabalhos de WINTER, 

(1990), nota-se que no presente estudo, excetuando-se o valor do CV do músculo 

tibial anterior relativo ao ambiente aquático, os valores são sempre menores do que 

aqueles referidos pelo acima citado autor, o que sustenta a metodologia aqui
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utilizada. Por outro lado, se comparados os valores obtidos em ambiente terrestre 

com os obtidos em ambiente aquático, nota-se que apesar da variabilidade intra- 

sujeito relativa ao ambiente aquático ser maior para dois dos quatro músculos 

estudados, quais sejam: m. vasto lateral e m. gastrocnêmio lateral; os valores obtidos 

neste ambiente são próximos aos valores obtidos em ambiente terrestre. Observa-se 

também que o valor do CV intra-sujeito do sinal EMG adquirido em ambiente 

terrestre referente ao m. tibial anterior é aproximadamente a metade do valor para o 

mesmo músculo durante o andar em ambiente aquático. Além disso nota-se que a 

variabilidade do sinal EMG para o andar em ambiente aquático referente ao m. 

bíceps da coxa é aproximadamente um terço maior do que a variabilidade para o 

mesmo músculo quando do andar em ambiente terrestre, sendo que os valores dos 

CV são respectivamente de 33% e 22%.

Desta forma, podemos apresentar as FIGURAS 22-A, 23-A, 24-A e 25-A 

como sendo representativas do padrão do sinal EMG para o sujeito-1 durante o 

andar em ambiente terrestre e a variabilidade com que o fenômeno ocorre está 

expressa através da média do CV, cuja distribuição ao longo da passada está 

apresentada na parte inferior destas mesmas figuras. Por outro lado, as FIGURAS 

22-B, 23-B, 24-B e 25-B representam o padrão de variação do sinal EMG também 

para o sujeito-1 quando a marcha é executada em ambiente aquático.

Observar simultaneamente a atividade elétrica dos quatro músculos, traz 

informações adicionais ao estudo individual apresentado acima. A FIGURA 26 

mostra o padrão de atividade elétrica dos quatro músculos para um único sujeito, 

durante o ciclo completo da passada em ambiente terrestre e aquático.
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FIGURA 26 - Atividade Eletromioqráfica (EMG) dos músculos vasto lateral (++), 

m.bíceps da coxa (- -), m.tibial anterior (**) e m.qastrocnêmio lateral (--) 

para um único sujeito, durante um ciclo completo da passada (0-100%), 

em duas situações: A) andar em ambiente terrestre e B) andar em 

ambiente aquático.
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Nota-se na FIGURA 26-A que a curva representativa do padrão de 

ativação do músculo vasto lateral assemelha-se muito com a referente ao músculo 

bíceps da coxa, embora estes músculos sejam antagonistas em relaçao ao 

movimento de flexão e extensão da articulação do joelho. No entanto, o mesmo não 

é observado quando do andar em ambiente aquático, como mostrado na FIGURA 

26-B. Neste caso, nota-se que as diferenças de atividade eletnca muscular nao 

ocorrem apenas isoladamente em relação ao músculo ter sido solicitado 

ambiente terrestre ou aquático, mas também percebe-se diferenças nas relações q 

o músculo tibial anterior mantém com o músculo bíceps da coxa, dependend 

ambiente em que a marcha tenha sido realizada.
Ainda comparando a FIGURA26-A e 26-B, pode-se perceber que embora 

os padrões de ativação elétrica dos músculos tibial anterior e gastrocnêmio lateral
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5.2.2 Interpretação do padrão inter-sujeitos

não sejam idênticos nos diferentes ambientes, eles tendem a guardar entre si a 

mesma relação agonista/antagonista, independentemente do meio; comportamento 

não observado para os músculos vasto lateral e bíceps da coxa.

Voltando a comparar os padrões de atividade elétrica muscular baseando- 

se apenas nos diferentes meios, percebe-se que a velocidade de recrutamento dos 

músculos é sempre maior em ambiente terrestre do que em aquático. Isto pode ser 

observado comparando-se a deflexão dos envoltórios lineares representativos dos 

padrões de atividade elétrica dos músculos em estudo, mesmo considerando-se que 

os dados relativos à marcha nos dois ambientes foram interpolados e que em termos 

absolutos, o tempo necessário para a realização de um ciclo completo de passada 

em ambiente aquático é de no mínimo duas vezes o tempo necessário para a mesma 

atividade em ambiente terrestre.

Também fica claro na FIGURA 26 que não há em momento algum dentro 

do ciclo completo da passada instantes ou intervalos de tempo dentro dos quais um 

ou mais músculos permaneçam em completa inatividade. Este fato confirma a 

importância dos músculos estudados em relação à tarefa estudada e dá suporte à 

metodologia empregada.

Em relação ao padrão inter-sujeitos do sinal EMG, temos nas FIGURAS 

27, 28, 29 e 30 sua caracterização para os quatro músculos em estudo nos dois 

ambientes. Na FIGURA 27 tem-se o padrão do sinal EMG inter-sujeitos e a 

distribuição do CV durante todo o ciclo da passada referentes ao músculo vasto 

lateral. Pode-se observar que o padrão de intensidade do sinal EMG para o músculo 

vasto lateral em ambiente terrestre difere do apresentado como característico para o 

ambiente aquático. Esta diferença expressa-se, por exemplo, no instante em que o 

pico de intensidade do sinal EMG ocorre nos dois ambientes diferentes, sendo que 

em ambiente terrestre o pico se dá a aproximadamente 31% do ciclo da passada e o 

pico de intensidade do sinal EMG para o mesmo músculo em ambiente aquático se 

dá a aproximadamente 51% do ciclo completo da passada. Esta forma de apresentar 

a diferença de padrão mostra que houve um atraso em relação ao momento do ciclo
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em que o músculo teve sua maior atividade e consequentemente o momento de 

maior requisição do músculo dentro do movimento estudado. Portanto, esta análise 

nos fornece valores temporais mas não em relação à magnitude do sinal EMG.

Mesmo depois de todo o tratamento aplicado aos dados, com 

consequente alteração dos valores absolutos correspondentes à intensidade do sinal 

EMG, pode-se comparar os picos de atividade elétrica muscular, uma vez que as 

coletas feitas nos dois ambientes foram realizadas sem a retirada dos eletrodos. Ou 

seja, após acoplados os dispositivos de aquisição e esta ter sido realizada, os 

sujeitos passaram para o ambiente aquático sem a remoção de qualquer 

equipamento. Desta forma, foi possível se aplicado o teste-t de Student para a 

diferença entre os valores da intensidade do sinal referente ao ambiente terrestre e 

aquático. Este teste serviu para identificar se a diferença é igual ou diferente de zero. 

Para o citado músculo, o teste-t com nível de significância de 0,05 apresentou como 

resultado uma diferença significante, apontando para a existência de diferenças em 

magnitude dos padrões de recrutamento do músculo, uma vez que a média das 

diferenças absolutas é diferente de zero.
Também é importante observar (FIGURA 27) que a média do CV é inferior 

para o sinal EMG adquirido em ambiente terrestre se comparado ao ambiente 

aquático, além da distribuição do CV ao longo do ciclo completo da passada ser mais 

próxima do valor médio para o sinal adquirido neste ambiente em comparação 

àquele.



56

A) B)

20 10080
20 Too80

Too20 80
Too20 80

FIGURA 27 -Atividade Eletromioqráfica (EMG) do músculo vasto lateral em duas

Padrão do sinal EMG do músculo vasto lateral 
(Ambiente terrestre, n=06) 

C.V. Inter-individuos = 27,6%

Padrão do sinal EMG do músculo vasto lateral 
(Ambiente aquático, n=05) 
C.V. Inter-indivíduos = 14%
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situações: A) andar em ambiente terrestre e B) andar em ambiente 

aquático. As médias dos CV s apresentadas nas figuras foram 

calculadas através dos sinais obtidos de seis e cinco sujeitos 

respectivamente, realizando 10 passadas cada. O gráfico é composto 

por duas partes: A superior apresenta o padrão do sinal EMG inter- 

indivíduos e respectivos erros-padrões. A parte inferior mostra a 

distribuição dos valores do CV durante um ciclo completo da passada 

(0-100%).
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pontos de interpolação representativos do ciclo
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FIGURA 28 -Atividade Eletromiográfica (EMG) do músculo bíceps da coxa em duas 

situações: A) andar em ambiente terrestre e B) andar em ambiente 

aquático. As médias dos CV s apresentadas nas figuras foram 

calculadas através dos sinais obtidos de sete e nove su|eitos 

respectivamente, realizando 10 passadas cada. O gráfico é composto 

por duas partes: A superior apresenta o padrão do sinal EMG inter- 

indivíduos e respectivos erros-padrões. A parte inferior_ mostra—a

distribuição dos valores do CV durante um ciclo completo da passada 

(0-100%).
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Observa-se que os CV inter-sujeitos para o sinal EMG referente ao 

músculo bíceps da coxa apresentam valores muito próximos independentemente do 

ambiente em estudo, além de haver uma distribuição dos CV médios para ambos os 

ambientes, muito próxima da média dos CV Identificam-se também padrões de 

intensidade do sinal EMG diferentes para ambientes diferentes. Esta diferença pode 

ser notada pelo instante em que a atividade elétrica do músculo é maior. Ou seja, a 

porcentagem do ciclo completo da passada em que surge o pico de intensidade do 

sinal EMG para a marcha em ambiente terrestre se dá a aproximadamente 22% do 

ciclo completo da passada, sendo que para o ambiente aquático ocorre a 

aproximadamente 31% num primeiro instante e a 58% do ciclo num segundo 

instante, sendo o último maior em magnitude. Isto indica que o músculo bíceps da 

coxa tem momentos diferentes de maior atividade dentro do ciclo da marcha, de 

acordo com o meio em que a mesma é realizada.

O teste-t realizado para testar se a média dos módulos das diferenças 

entre os 51 pontos referentes ao sinal EMG do músculo bíceps da coxa é igual a zero 

resultou em diferença significativa; o que quer dizer que há diferenças temporais de 

distribuição de magnitudes entre os sinais EMG para este músculo dependendo do 

meio em que a marcha é realizada.
A FIGURA 29 traz o padrão inter-sujeitos do sinal EMG do músculo tibial 

anterior e respectiva distribuição do CV durante um ciclo completo da passada em 

ambiente terrestre e aquático
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Nota-se na FIGURA 29 que há diferenças de padrão do sinal EMG se 

observados os instantes, em função da porcentagem do ciclo da passada, em que 

ocorrem as maiores atividades elétricas musculares. Na FIGURA 29-A, nota-se que 

há dois momentos do ciclo da passada em que a atividade do sinal EMG é maior;

Padrão do sinal EMG do músculo tibial anterior 
(Ambiente terrestre, n=06) 
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FIGURA 29 -Atividade Eletromioqráfica (EMG) do músculo tibial anterior para seis 

sujeitos em duas situações: A) andar em ambiente terrestre e B) andar 

em ambiente aquático. As médias dos CV apresentadas nas figuras 

foram calculadas através dos sinais obtidos dos seis sujeitos realizando 

10 passadas cada. O gráfico é composto por duas partes: A superior 

apresenta o padrão do sinal EMG inter-indivíduos e respectivos erros- 

padrões. A parte inferior mostra a distribuição dos valores do CV 

durante um ciclo completo da passada (0-100%).
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respectiva mente 30 /o e 97% do ciclo completo da passada. Por outro lado, 

observando-se a FIGURA 29-B, nota-se que há somente um momento do ciclo em 

que caracteristicamente ocorre um pico de intensidade do sinal EMG do músculo 

tibial anterior e este se dá a aproximadamente 97% do ciclo da passada.

Este tipo de observação mostra que há diferença na quantidade de picos 

de intensidade característicos para o padrão do sinal EMG do músculo tibial anterior.

Uma outra maneira de quantificar as diferenças entre o sinal EMG do músculo 

tibial anterior quando da marcha realizada em ambiente terrestre e aquático é através 

do CV médio e do CV distribuído por todo o ciclo, como mostrado na FIGURA 29-A e 

29B em sua parte inferior. Nestes casos, pode-se notar que a distribuição do CV em 

torno do seu valor médio durante o ciclo da passada se dá de forma mais regular 

para o sinal adquirido em ambiente terrestre, ao passo que para o sinal EMG 

adquirido em ambiente aquático, há momentos dentro do ciclo da passada em que o 

sinal EMG apresenta grandes valores de variabilidade; além de neste caso, o CV 

médio para o andar em ambiente terrestre ser menor do que para o ambiente 

aquático, com valores respectivamente iguais a 32% e 42%.
Na FIGURA 30 encontram-se ilustrados os padrões de intensidade do 

sinal EMG do músculo gastrocnêmio lateral para o andar em ambiente terrestre e 

aquático. Os padrões são inter-sujeitos, uma vez que as curvas foram obtidas 

através da média de intensidade do sinal EMG para oito sujeitos para o andar em 

ambiente terrestre e nove em ambiente aquático e tendo em vista que para se fazer a 

média de cada sujeito utilizou-se valores referentes a dez passadas.
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Da mesma forma que foi realizado para os músculos vasto lateral, bíceps 

da coxa e tibial anterior, os padrões do sinal EMG do músculo gastrocnêmio lateral, 

relativos aos dois ambientes em estudo podem ser comparados através de valores

I Padrão do sinal EMG do músculo gastrocnêmio lateral 
(Arribiente terrestre, n=08) 

C.V. Inter-indivíduos = 32%

Padrão do sinal EMG do músculo gastrocnêmio lateral' 
(Ambiente aquático, n=09)
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FIGURA 30 -Atividade Eletromiográfica (EMG) do músculo gastrocnêmio lateral em 

duas situações: A) andar em ambiente terrestre e B) andar em 

ambiente aquático. As médias dos CV apresentadas nas figuras foram 

calculadas através dos sinais obtidos de oito e nove sujeitos 

respectivamente, realizando 10 passadas cada. O gráfico é composto 

por duas partes: A superior apresenta o padrão do sinal EMG inter- 

indivíduos e respectivos erros-padrões. A parte inferior mostra a 

distribuição dos valores do CV durante um ciclo completo da passada 

(0-100%).
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pontuais de atividade elétrica dentro do ciclo completo da passada. O teste-t, 

realizado para a comparação entre a média dos módulos das diferenças de 

intensidade do sinal EMG em ambiente terrestre e aquático com o valor zero, 

apresentou diferença significante para um nível de significância de 0,05. Porém, este 

dado mostra que há diferença entre as amplitudes dos sinais, mas não há como 

comprovar, através deste teste, que há também diferenças nos padrões temporais 
dos sinais EMG.

A FIGURA 30 mostra o padrão de atividade elétrica do músculo gastrocnêmio 

lateral. Nota-se que tanto na FIGURA 30-A quanto na FIGURA 30-B há um instante 

característico em que ocorre um pico de atividade elétrica muscular. Estes se dão a 

68% e a 71% respectivamente para o ambiente terrestre e aquático, mostrando que 

há uma coincidência do surgimento do pico de atividade elétrica muscular em relação 

à porcentagem do ciclo, mas não em relação à magnitude do sinal obtido. Isto pode 

ser mostrado ao compararmos a magnitude do pico do sinal EMG, em unidade 

arbitrárias, relativo ao ambiente terrestre, cujo valor é de 2,4 U.A. com o valor do pico 

do sinal EMG relativo ao ambiente aquático que apresente um valor de 1,7 U.A.

Em relação ao CV relativo ao músculo gastrocnêmio lateral, o valor médio 

para o andar em ambiente terrestre mostrou-se maior do que para ambiente 

aquático, com valores respectivamente iguais a 32% e 23,6%, apontando para maior 

reprodutibilidade do padrão de atividade elétrica do andar em ambiente aquático.

Da mesma forma que foi feito para o CV intra-sujeito, podemos comparar 

os CV inter-sujeitos calculados para ambos ambientes com os apresentados por 

WINTER (1990), cujos valores foram obtidos através de estudos realizados em 

ambiente terrestre. Desta foram, observa-se na TABELA 4 que tanto os valores dos 

CV referentes ao ambiente terrestre quanto os referentes ao ambiente aquático 

obtidos no presente estudo são inferiores aos apresentados por WINTER, (1990); o 

que mostra que além da metodologia aplicada ser adequada, os dados obtidos no 

presente estudo indicam que há reprodutibilidade do padrão de atividade elétrica 

muscular também em ambiente aquático, uma vez que para o tipo de dados 

observados, as magnitudes dos CV são compatíveis.
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WINTER

29

32 42

m. gastrocnêmio lateral 32 23,6

A) B)

100
Too

Padrão Inter-sujeitos do sinal EMG dos músculos: 
Vasto lateral (++), Bíceps da coxa (- -) 

Tibial anterior (• ■), Gastrocnêmio lateral (-) 
(Ambiente aquático, 06 sujeitos)

m.vasto lateral

m.bíceps da coxa

m.tibial anterior

TABELA 4 - Médias dos CV inter-sujeitos, relativos aos sinais EMG dos quatro 

músculos em estudo, obtidos em ambiente terrestre e aquático e 

valores dos CV inter-sujeitos apresentados por WINTER (1990).

27,6

24
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42,9
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Dados encontrados no presente estudo.
Média dos CV inter-sujeitos (%), n=06
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Padrão Inter-sujeitos do sinal EMG dos músculos: 
Vasto lateral (++), Bíceps da coxa (- -) 

Tibial anterior (• •), Gastrocnêmio lateral (-) 
(Ambiente terrestre, 06 sujeitos)
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FIGURA 31 -Atividade Eletromioqráfica (EMG) dos músculos vasto lateral (+ +), 

m.bíceps da coxa (- -), m.tibial anterior (• •) e m.gastrocnêmio lateral (--) 

para seis sujeitos, durante um ciclo completo da passada (0-100%), em 

duas situações: A) andar em ambiente terrestre e B) andar em 

ambiente aquático.
Para que se possa fazer comparações entre os quatro músculos 

estudados e seus respectivos padrões inter-sujeitos, temos na FIGURA 31 as curvas
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5.3 Variação angular X eletromiografia

representativas dos valores médios referentes aos envoltórios lineares dos 4 

músculos estudados para os 6 sujeitos que fizeram parte da amostra experimental, 
nos dois ambientes em questão.

Inicialmente podemos notar na FIGURA 31-A, que o músculo vasto lateral 
e m.bíceps da coxa mantém estreita relação no decorrer de todo o ciclo da passada 

quando a marcha é realizada em ambiente terrestre, embora sejam antagonistas ao 

movimento de flexão e extensão da articulação do joelho. Além de continuarem 

mantendo estreita relação às suas curvas de representação de atividade elétrica 

muscular para o andar em ambiente aquático, como a FIGURA 31-B.

Em relação aos músculos tibial anterior e gastrocnêmio lateral, pode-se 
observar que estes mantém relação inversa de atividade, ou seja, nos momentos em 

que um está em maior atividade elétrica, o outro encontra-se com atividade elétrica 
reduzida e vice-versa. Esta tendência mantém-se em ambiente aquático para estes 

dois músculos, embora fique bastante nítido na FIGURA 31-B que os intervalos de 

tempo em que os músculos estão em atividade elétrica em ambiente aquático 

tendem a ser maiores em relação ao ambiente terrestre. Talvez isto explique o fato 

de as curvas que representam atividade elétrica dos músculos em ambiente terrestre 

terem suas deflexões mais acentuadas em comparação ao ambiente aquático.

Finalmente, procurou-se uma forma de análise que permitiu a observação 

e reconhecimento do padrão de atividade elétrica muscular em dependência da 

variação angular. Este procedimento foi possível em função da metodologia utilizada, 

em que estas variáveis foram amostradas de maneira sincronizada e simultânea. A 

forma de análise será o reconhecimento, ainda que subjetivo, de padrões 

comportamentais através de figuras categorizadas por retratos de fases neste 

confronto estabilizado de variável versos variável.
Embora a variação angular da articulação do joelho e o sinal EMG dos 

quatro músculos em estudo já tenham sido separadamente discutidos nos subítens 

anteriores, colocar estas variáveis em confronto direto gera interesse, pois desta 

forma podemos observar a variação do sinal EMG em função da vanaçao da
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amplitude angular da articulação do joelho, uma vez que sabidamente os músculos 

em questão são diretamente ou indiretamente responsáveis pela movimentação da 
referida articulação.

Nas FIGURAS 31, 32, 33 e 34 temos a variação da intensidade do sinal 

EMG em unidades arbitrárias para os músculos vasto lateral, bíceps da coxa, tibial 

anterior e gastrocnêmio lateral referentes a seis sujeitos, cujas médias foram obtidas 

através de 12 passadas para cada sujeito, em função da variação angular da 

articulação do joelho durante o ciclo completo da passada.

Nota-se que para os quatro músculos em questão as figuras apresentam 

conformações muito próximas quando a comparação é feita para o respectivo 

músculo em diferentes ambientes. Fica claro também que os maiores valores 

representativos de atividade elétrica muscular surgem nos momentos de maiores 

amplitudes da articulação do joelho para três dos quatro músculos estudados, a 

saber: m. vasto lateral, m. bíceps da coxa e m. gastrocnêmio lateral; excetuando-se o 

m. tibial anterior. Talvez esta diferenciação de característica do m. tibial anterior, 

quando comparado aos outros três músculos deve-se ao fato de o mesmo ser o 

único dentre os quatro músculos que não tem seu tendão passando pela articulação 

do joelho, ou seja, trata-se de um músculo com arquitetura de configuração 

monoarticular.

Rectangle
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A FIGURA 33, referente à atividade elétrica do músculo tibial anterior em 

função da variação angular da articulação do joelho, mostra que para este músculo, o 

comportamento da curva difere-se em relação aos outros três músculos estudados. 

Esta diferença pode ser notada de forma subjetiva, comparando-se visualmente as 

FIGURAS de 31 à 34. Um dos possíveis motivos que levam às diferenças existentes 

pode estar ligado ao fato de o músculo tibial anterior ser o único monoarticular dentre 

os quatro estudados, como já explicitado nesta análise de resultados à partir deste 

reconhecimento de padrões comportamentais.

FIGURA 33 -Distribuição da intensidade do sinal EMG do músculo m.bíceps da coxa 

(em unidades arbitrárias U.A.) em função da variação angular da 

articulação do joelho durante o ciclo completo da passada. Os valores 

são referentes a seis sujeitos, cujas médias foram obtidas através de 12 

passadas para cada sujeito. A) Ambiente terrestre e B) ambiente 

aquático

m. Bíceps da coxa 
(ambiente terrestre)

m. Bíceps da coxa 
(ambiente aquático)
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A) B)
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FIGURA 34 - Distribuição da intensidade do sinal EMG do músculo m.tibial anterior 

(em unidades arbitrárias U.A.) em função da variação angular da 

articulação do joelho durante o ciclo completo da passada. Os valores 

são referentes a seis sujeitos, cujas médias foram obtidas através de 12 

passadas para cada sujeito. A) Ambiente terrestre e B) ambiente 

aquático

m.tibial anterior 
(ambiente terrestre)

m.tibial anterior 
(ambiente aquático)

Abaixo encontra-se a FIGURA 34, que mostra a forma como ocorre a 

relação entre a atividade elétrica do músculo gastrocnêmio lateral e a variação 

angular da articulação do joelho durante o ciclo da passada.

Nota-se que, assim como ocorreu para os músculos vasto lateral e m. 

bíceps da coxa, as distribuições das variáveis citadas são parecidas para o andar 

realizado em ambiente terrestre e aquático, restando-nos apenas a observação de 

que o ambiente não modificou de forma representativa o padrão deste 

comportamento que estabilizou-se em dependência do músculo em análise.
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CONCLUSÕES6

■

FIGURA 35 - Distribuição da intensidade do sinal EMG do músculo m.qastrocnêmio 

lateral (em unidades arbitrárias U.A.) em função da variação angular 

da articulação do joelho durante o ciclo completo da passada. Os 

valores são referentes a seis sujeitos, cujas médias foram obtidas 

através de 12 passadas para cada sujeito. A) Ambiente terrestre e B) 
ambiente aquático

m.qastrocnêmio lateral 
(ambiente terrestre)

m.qastrocnêmio lateral 
(ambiente aquático)
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Da análise da população estudada, dos valores interpretados para os 

parâmetros biomecânicos experimentalmente investigados com metodologia 

adequada para a análise comparativa da marcha humana em ambiente aquático e 

terrestre e ainda com base na literatura especializada na temática, podemos concluir:

À partir dos procedimentos utilizados pode-se reconhecer o padrão de ativação 

do sinal eletromiográfico durante o ciclo da marcha para os músculos 

selecionados, relacionando este comportamento em função do meio ambiente 

aquático;
As variabilidades intra-sujeito para o sinal eletromiográfico dos músculos vasto 

lateral, m.bíceps da coxa, m. tibial anterior e m.gastrocnêmio lateral,
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representadas pelo coeficiente de variação, são respectivamente iguais a 18%, 

22%, 17,5% e 28,7% para o andar em ambiente terrestre e de 19%, 33%, 36% 

e 31,2% para o andar em ambiente aquático, mostrando que há uma tendência 

a uma maior variabilidade para o sinal eletromiográfico intra-sujeito quando a 

marcha é realizada em ambiente aquático, se comparada à realização da 
mesma em ambiente terrestre;

■ As variabilidades inter-sujeitos para o sinal eletromiográfico dos músculos vasto 

lateral, m.bíceps da coxa, m. tibial anterior e m.gastrocnêmio lateral, 

representadas pelo coeficiente de variação, são respectivamente iguais a 

27,6%, 24%, 32% e 32% para o andar em ambiente terrestre e de 14%, 29%, 

42% e 23,6% para o andar em ambiente aquático, mostrando que não há uma 

tendência bem definida com relação à diferenças em variabilidade inter-sujeitos 

para o sinal eletromiográfico em relação ao meio em que a marcha é realizada;

■ A variação angular da articulação do joelho ocorre de forma diferente em função 

da porcentagem do ciclo da passada, quando a marcha é realizada em 

ambiente terrestre e aquático;

■ A velocidade angular da articulação do joelho mantém padrões de variação em 

função do tempo parecidos independentemente do meio em que a marcha é 

realizada, porém as magnitudes são significativamente diferentes.

Finalmente, não poder-se-ia deixar de apontar para estudos futuros, uma 

vez que os resultados demonstraram de maneira inequívoca as particularidades 

comportamentais do sistema biológico humano quando submetido à movimentação 

em ambiente aquático. Observa-se ainda sobre as necessidades de padronizações e 

inovações tecnico-metodológicas que permitam análises biomecânicas mais 

complexas do movimento humano em ambiente aquático.
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