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Resumo 
 
 
 
BERSANETTI, M. B. Avaliação biomecânica do mecanismo de lesões 
associadas à prática do tênis de campo. 2013. 63f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós–Graduação Interunidades Bioengenharia, Escola de Engenharia de 
São Carlos/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/ Instituto de Química de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 
 

A repetitividade dos golpes em uma partida de tênis pode sobrecarregar a 
musculatura do punho e predispor a lesões, como a epicondilite lateral. A presente 
pesquisa propõe o uso de visão computacional para a obtenção de imagens 
tridimensionais reconstruídas, valores de forças atuantes em grupos musculares e 
articulações específicas e posições, velocidades e acelerações. O objetivo deste 
estudo é propor um método para descrever as características biomecânicas dos 
movimentos do punho durante a prática do tênis de campo, segundo as técnicas de 
punho rígido, a partir de parâmetros dinâmicos e cinemáticos, segundo variáveis 
físicas e antropométricas. Um indivíduo do sexo masculino, que possuí domínio das 
técnicas analisadas, realizou cinco sequências do movimento forehand em um 
laboratório de análise do movimento. Foi utilizado um sistema de aquisição de 
imagens (Qualisys Motion Capture Systems) que permitiu a reconstrução 
tridimensional dos movimentos dos segmentos. A partir de dados obtidos, através do 
sistema, verificou-se que os torques encontrados nos três eixos de movimento do 
punho, correspondentes aos movimentos de pronação, desvio ulnar e flexão de 
punho, apresentam magnitudes de 1.11Nm, 3.98Nm e 7.68Nm, respectivamente. 
Verificou-se o maior valor de torque em torno do eixo z (flexão do punho), que será 
sustentado pela musculatura extensora de punho. A sobrecarga repetitiva dessa 
musculatura pode desencadear a epicondilite lateral.  
 
Palavras chave: tênis de campo, biomecânica, visão computacional, sistema de 
imagens, epicondilite lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

  

Abstract 
 
 
 
BERSANETTI, M. B. Biomechanical evaluation of the mechanism of injury 
associated with the practice of court tennis. 2013. 63f. Dissertação (Mestrado) 
– Programa de Pós–Graduação Interunidades Bioengenharia, Escola de Engenharia 
de São Carlos/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/ Instituto de Química de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
 
The repeatability of the hitting in a tennis match can overload the muscles of the 
wrist and predispose to injury, such as lateral epicondylitis. This research proposes 
the use of computer vision for obtaining reconstructed three-dimensional images, 
active forces values in specific joints and muscle groups and positions, velocities and 
accelerations. The objective of this study is to propose a method to describe the 
biomechanical characteristics of the movements of the wrist during the practice of 
court tennis, using static wrist techniques, from kinematic and dynamic parameters, 
according to physical and anthropometric variables. A male person, who possess 
mastery of the techniques analyzed, held five forehand motion sequences in a 
laboratory analysis of the movement. It was used an image acquisition system 
(Qualisys Motion Capture Systems) that allowed the three-dimensional reconstruction 
of the movements of the segments. From the data obtained, through the system, it 
was found the torques in the three axes of motion of the wrist, corresponding to the 
movements of pronation, wrist flexion and ulnar deviation, which presented 
magnitudes of 1.11 Nm, 3.98 Nm and 7.68 Nm, respectively. It was found the 
greatest value of torque around the z axis (wrist flexion), which will be sustained by 
the extensor muscle of wrist. Repetitive overload of this muscle can unleash the 
epicondylitis. 
 
Keywords: court tennis, biomechanics, computer vision, imaging system, lateral 
epicondylitis. 
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I – Introdução 

 

I.1 – Lesões associadas à prática do tênis de campo  

   

Nos últimos tempos os atletas vêm sofrendo grandes exigências sobre suas 

performances, o que tem determinado um aumento do risco de lesões agudas devido 

a biomecânica dos movimentos, já que estes são obrigados a treinar com maior 

frequência, intensidade e duração. Até um passado recente, esportes e atividades 

físicas eram praticados principalmente por jovens e pessoas de meia-idade. 

Atualmente, um maior número de indivíduos passa o tempo praticando esportes 

competitivos ou recreacionais (MAFFULLI; WONG, 2003).  

Lesões na articulação do cotovelo ocorrem frequentemente em atletas devido 

às cargas repetitivas e fortes ativações musculares impostas pela prática desportiva 

(ELLENBECKER et al, 2010). A biomecânica do cotovelo tem papel muito importante 

em muitas atividades esportivas, entre elas o tênis de campo. Seja qual for o esporte 

praticado, o cotovelo deve ser forte o suficiente para resistir às grandes quantidades 

de força e torque repetitivos impostos sobre ele, para prevenir as lesões (LOFTICE et 

al, 2004 ).  

Quando um jogador atinge a bola de tênis com a raquete, todo o membro 

superior, mão, punho, antebraço, braço e ombro é mecanicamente estressado. Este 

sustenta a maioria do estresse durante o impacto e os tecidos moles dessas 

estruturas não são muito adequados para suportar este repetido estresse da batida 

na bola (BAUER; MURRAY, 1999). 

Em 1983 foi descrito pela primeira vez o termo cotovelo de tenista, como uma 

condição que produz dor na região lateral do cotovelo e alteração da função, 

diminuindo o desempenho esportivo. A principal característica histopatológica é uma 

tendinopatia degenerativa envolvendo a origem dos músculos extensores de punho, 

particularmente a origem do extensor radial curto do carpo (ERCC) 

(ALIZADEHKHAIYAT et al, 2009), cuja origem se encontra no epicôndilo lateral do 

úmero. Esta patologia também é comumente conhecida como epicondilite lateral.  

No tênis há uma predominante atividade dos músculos extensores do punho 

em todos os golpes, o que pode ser uma explicação para a predisposição dessa 
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condição, sendo essa desordem comum entre jogadores de tênis (SMEDT et al, 

2007), pois nessa atividade o cotovelo é estressado e comumente lesionado. A 

quantidade da tensão e o local do estresse são dependentes do tipo de golpe usado 

e da mecânica de cada golpe. Durante os golpes técnicos do tênis (forehand e 

backhand), os músculos do membro superior apresentam uma importante função de 

estabilização do cotovelo, antebraço e punho, sendo a região do punho a de maior 

atividade (MORRIS et al, 1989). Estudos clínicos tem mostrado que a origem da dor 

na região lateral do cotovelo ocorre como resultado da estabilização dinâmica do 

punho e de cargas repetitivas nos tendões impostas pela atividade do tênis (TOSTI 

et al, 2013). Alguns estudos eletromiográficos que analisaram os golpes de fundo 

(forehand e backhand) em jogadores de tênis comprovaram maior atividade 

muscular dos músculos extensores do punho em geral, mas em particular no ERCC, 

em ambos os golpes. (MORRIS et al, 1989). Em seu trabalho, Braga Neto (2008) 

analisa as características cinemáticas do movimento do forehand, que mostra rápidos 

movimentos de flexão de punho, gerando grandes cargas para os músculos do 

antebraço. As ações excêntricas desses músculos flexores geram forças que estão 

entre as principais causas das lesões e dores musculares.  

A epicondilite lateral ocorre primariamente em jogadores de tênis iniciantes, 

pois, ainda, não executam corretamente a mecânica dos golpes.  Achados 

eletromiográficos incomuns de aumento de atividade em músculos lesados pode ser 

explicado por uma mecânica imperfeita que predispõe ao desenvolvimento da 

tendinopatia (EYGENDAAL; RAHUSSEN; DIERCKS, 2007). Bahamond e Knudson 

(2003) também relatam que o risco de lesões, em jogadores com nível de 

treinamento baixo, pode ser maior por apresentarem uma pobre mecânica e níveis 

de condicionamento baixo. Dentre os jogadores iniciantes, mais de 50% 

desenvolvem epicondilite lateral (KAIMEN, 1990).  

Para entender melhor as lesões que ocorrem em uma articulação durante 

atividades esportivas, primeiro tem que se entender a biomecânica da articulação 

envolvida no gesto esportivo. Biomecânica é a ciência que examina as forças que 

atuam sobre e dentro de uma estrutura biológica e os efeitos produzidos por tais 

forças (LOFTICE et al, 2004). É uma ciência multidisciplinar que se baseia na 

Mecânica para descrição do movimento. Um dos tópicos de estudo da Mecânica é a 
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Dinâmica, cujas características principais de estudo são as forças que originam o 

movimento, abordando tanto as forças internas quanto as externas.  

Através da biomecânica do esporte e de suas áreas de conhecimento 

aplicadas podem-se analisar as causas e parâmetros relacionados ao movimento 

esportivo. Considera-se, portanto o movimento como o objeto central de estudos 

analisando suas causas e efeitos produzidos em relação à otimização do rendimento 

(AMADIO; SERRÃO, 2007). Existem alguns métodos que são utilizados para abordar 

o movimento do corpo humano, dentre eles cinemetria, antropometria e 

dinamometria. 

Quando estes métodos são utilizados, de modo singular ou aliados, pode-se 

descrever e modelar matematicamente o movimento, permitindo a maior 

compreensão dos mecanismos executores do movimento (SCHÜTZ, 2006). 

 

I.2 – Biomecânica do tênis 

 

Os golpes de base do tênis são o forehand e o backhand. São golpes de 

fundo, pois na maioria das vezes são executados próximos à linha do fundo da 

quadra, após o toque da bola com o solo (MENGA, 1986). Por dependerem de uma 

perfeita sincronização temporal entre o movimento da raquete e a trajetória da bola, 

os golpes são de difícil execução. O forehand, ou também conhecido como golpe de 

direita, no tênis, é um golpe executado movimentando a raquete com a palma da 

mão virada pra frente. O golpe de direita é composto por três partes fundamentais 

para execução do movimento. Entre essas fases, se encontram a preparação ou fase 

inicial, onde o jogador se posiciona, com as pernas separadas para um maior 

equilíbrio, pronto para desenvolver a batida de direita; o contato da raquete com a 

bola ou fase intermediária, quando a raquete é acelerada e o jogador atinge a bola 

com a raquete; e por último, a terminação do golpe ou fase final, na qual após a fase 

anterior, a raquete sofre desaceleração e com uma rotação interna do ombro, esta 

termina no lado oposto em que foi realizado o contato da bola com a raquete (LUZ, 

2008). 

O movimento da raquete é controlado pelo tenista, mas quando a bola é 

golpeada pelo adversário, chega à quadra em diferentes velocidades, rotações, 
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alturas, distâncias e profundidades, tornando essa sincronização bastante complexa 

(BRAGA NETO, 2003). 

No mundo dos tenistas, velocidades de rotação de 1500, 387 e 895 

graus/segundo são alcançadas, respectivamente, no saque, no forehand e no 

backhand. As velocidades da mão durante o impacto com a bola, nesses indivíduos, 

são da ordem de 75, 59 e 53 km/h, respectivamente. Isso demostra que forças 

significativas são aplicadas em membros superiores durante a pratica do esporte 

(KIBLER, 1995). 

A técnica do forehand, assim como a de outros golpes no tênis, vem sofrendo 

mudanças ao longo dos tempos. Um dos fatores responsáveis por estas mudanças é 

o aumento da velocidade da bola, devido à evolução dos equipamentos do 

treinamento físico específico para tenistas, entre outros fatores (BRAGA NETO, 

2008). 

 

I.3 – Cinemetria e Visão Computacional 

 

 A aquisição de imagens para análise de movimentos humanos vem 

despertando, cada vez mais, grande interesse em pesquisadores de diversas áreas 

devido ao seu grande número de aplicações. As aplicações dessas análises permitem 

o estudo, diagnóstico e tratamento de pacientes com problemas ortopédicos, a 

construção e simulação de modelos musculoesqueléticos e até mesmo o estudo da 

otimização do desempenho de atletas (PINHEIRO, 2008). 

A cinemetria consiste de um conjunto de métodos que busca medir os 

parâmetros cinemáticos do movimento, isto é, posição, orientação, velocidade e 

aceleração. O instrumento básico para medidas cinemáticas é baseado em câmeras 

de vídeo, que registram a imagem do movimento e então através de software 

específico calcula as variáveis cinemáticas de interesse. Portanto quando um atleta 

executa um determinado gesto esportivo, imagens são feitas com demarcações em 

pontos anatômicos referenciais importantes, podendo fazer as demarcações com 

marcadores reflexivos, conforme modelo antropométrico, para se obter dados 

cinemáticos desses pontos usando a metodologia da análise tridimensional do 

movimento (AMADIO et al, 1999). 
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 O uso de visão computacional para a análise biomecânica representa o estado 

da arte da técnica da cinemetria. A cinemetria remonta ao século XIX, quando os 

primeiros instrumentos para registro de imagens em movimento foram relatados na 

literatura. Alguns trabalhos pioneiros são dignos de nota: em 1876 Janssen 

desenvolveu um instrumento fotográfico para a aquisição de fotografia do 

movimento de planeta Vênus em frente do Sol, em 1878 Muybridge publicou fotos de 

movimento na revista Nature, em 1882 Marey publicou as primeiras imagens 

cronofotográficas da marcha humana e de cavalo pulando um obstáculo, em 1887 

Muybridge publicou o trabalho fotográfico em 11 volumes Animal Locomotion, em 

1974 surge o sistema de reconhecimento (comercial) SELSPPOT (SELective light 

SPOT) que utiliza LEDs como marcadores ativos e, finalmente, em 1982 surge o 

sistema VICON baseado em câmeras de televisão para a análise de movimentos 

(NIGG E HERZOG, 1996).  

 Desde o desenvolvimento original da Vicon Motion Systems, fabricantes 

diversos tais como Qualisys, Motion Analyses, Northern Digital e outros surgiram 

oferecendo sistemas de análise por imagens baseados em câmeras de vídeo. Os 

sistemas comercialmente disponíveis apresentavam duas limitações importantes: 

utilizavam, em geral, câmeras que operam fora do espectro da luz visível (recurso 

que permite a otimização do processo de registro dos marcadores) e apresentavam 

aplicativos fechados que não permitiam ao usuário a obtenção de dados crus ou o 

acesso às rotinas de calibração. A primeira limitação contribuía para a elevação dos 

custos dos equipamentos e representava uma restrição importante para a utilização 

dos sistemas por profissionais da área da saúde, pois na reconstrução tridimensional 

das imagens ocorre a supressão da figura humana, o que impossibilita o diagnóstico 

a partir de padrões médicos conhecidos. A segunda limitação representava um 

problema nas aplicações acadêmicas, onde se desejava a obtenção de dados crus e a 

integração dos dados de diferentes sistemas de aquisição (plataformas de força, 

eletromiógrafos, etc.). Entretanto, com a evolução desses sistemas, a preocupação 

com esses problemas diminuíram. As câmeras usadas atualmente trabalham com alta 

velocidade e resolução, que apesar de operarem fora do espectro de luz, o próprio 

sistema já fornece câmeras de vídeos convencionais, auxiliares ao sistema de 

imagem, para que se possam, fazer também, análises qualitativas do objeto de 
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estudo. Já a integração com outros sistemas de aquisição deixou de ser um 

problema e tornou-se muito mais fácil a sincronização com outros equipamentos, no 

entanto, um ponto negativo que ainda se mantém nesses sistemas são os aplicativos 

que ainda não estão totalmente abertos.   

 O Qualisys utiliza como seu principal software o Qualisys Track Manager 

(QTM) que trabalha com o processo de captura de movimento. O QTM suporta o 

hardware fabricado pela Qualisys assim como uma variedade de equipamentos 

externos. Coleta as posições dos marcadores em duas dimensões (2D) e calcula em 

três dimensões (3D), podendo fazer isso em tempo real. O rastreamento pode ser 

feito com uma câmera, neste caso o rastreamento será feito apenas em 2D ou 

adicionar mais câmeras com o objetivo de ampliar o volume de medição, aliás 

também pode capturar vídeo de câmeras de vídeo digitais ou webcams. Este 

software faz interação com outros equipamentos, suportando as principais 

plataformas de força e sistemas de eletromiografia na investigação biomecânica 

(QUALISYS MOTION CAPTURE SYSTEMS, 2013). 

 A metodologia de análise tridimensional de movimentos humanos é baseada 

na utilização de câmaras de vídeo, permitindo a obtenção de dados cinemáticos de 

pontos referenciais (proeminências ósseas) previamente demarcados sobre a figura 

humana, com material reflexivo, por exemplo. A localização desses pontos foi 

preconizado pelo Standardization and Terminology Committee (STC) da International 

Society of Biomechanics. A STC da International Society of Biomechanics vem 

trabalhando há muitos anos para propor um conjunto de normas para definir os 

sistemas de coordenadas articulares de várias articulações e padronizar os pontos 

usados como marcadores, e com isso facilitar a comunicação entre os pesquisadores. 

A padronização dos movimentos articulares é muito importante para o estudo da 

biomecânica do movimento (Wu et al, 2005). A figura 1 ilustra o uso de marcadores 

reflexivos para a localização de pontos de referência anatômicos. 

 Ainda, torna-se necessária a aquisição dos sinais a partir das câmeras para o 

ambiente computacional. Do ponto de vista de software, para a obtenção de 

resultados quantitativos, além da aquisição dos sinais dos marcadores, é requerido o 

processamento da modelagem biomecânica (Barros et al, 1997). 
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Figura 1: Exemplo de colocação de marcadores reflexivos para modelagem biomecânica (Acervo do autor). 

 

I.4 – Dinâmica Inversa 

 

Os movimentos do sistema músculo-esquelético são produzidos pela ação dos 

músculos sobre as peças ósseas, que compõem os vários segmentos articulados do 

corpo humano. Influenciando os deslocamentos destes segmentos atuam fatores 

externos, tais como gravidade e forças de contato.  

 A combinação dos conjuntos de fatores internos e externos resulta em 

determinada movimentação de um ou mais segmentos articulados. Esses fatores 

estão relacionados à contração muscular por si só, considerados internos, ou aos 

efeitos ambientais, ou seja, externos.  

 O primeiro conjunto inclui a estrutura, a arquitetura e a posição dos músculos, 

fatores ligados diretamente às características funcionais destas estruturas. Este 

estudo recai sobre o campo da anatomia. 

 O segundo conjunto inclui a gravidade, as forças de contato e os efeitos 

devidos à resistência dos fluídos, como por exemplo ar e água. Quais fatores devem 

ser abordados para a modelagem matemática estão intimamente relacionados à 

aplicação dos conceitos da Mecânica. 

As forças que causam o movimento não são conhecidas mas através da 

observação do movimento, obtida à partir da cinemetria, obtém-se os efeitos do 
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movimento e as posições dos segmentos, contudo a resolução desse sistema tem 

que ser feita pelo caminho inverso, a derivação numérica dos dados. Este problema é 

definido em biomecânica como o problema da dinâmica inversa (AMADIO; 2000b). 

 

I.5 – Estudo Anatômico: Articulação do punho e grupos musculares 

 

 A articulação do punho envolve quatro superfícies articulares:  

1- A superfície distal do rádio e do disco articular; 

2- As superfícies proximais do escafoide, semilunar e piramidal, o pisiforme não 

exerce parte essencial dos movimentos do punho;  

3- A superfície em forma de S constituída pelas faces inferiores do escafoide, 

semilunar e piramidal; 

4- A superfície recíproca formada pelas faces superiores dos ossos da segunda 

fileira: trapézio, trapezóide, capitato e hamato; 

 Estas quatro superfícies formam duas articulações: uma proximal, articulação 

do punho propriamente dita ou articulação radiocárpica, onde a extremidade distal 

do rádio e o disco articular triangular articulam-se com as superfícies articuladas 

proximais dos ossos escafoide e semilunar e piramidal, e uma distal, articulação 

mediocárpica que é formada pelas fileiras proximal e distal do carpo. O escafoide 

articula-se com o trapézio, trapezoide e capitato; o semilunar articula-se com o 

capitato; e o piramidal com o hamato (LEHMKUHL; WEISS; SMITH, 1997). 

 A articulação própria do punho é uma verdadeira articulação condilar e por 

isso todos os movimentos, exceto o de rotação, são permitidos. A flexão e extensão 

do punho são os mais livres, havendo maior amplitude de extensão do que de flexão, 

uma vez que as superfícies articulares se estendem mais na face dorsal do que na 

face palmar dos ossos cárpicos. Neste movimento os ossos cárpicos giram em um 

eixo transversal que passa entre os ápices dos processos estiloides do rádio e da 

ulna. Um certo grau de adução (ou desvio ulnar) e abdução (ou desvio radial) é 

também permitido. A primeira é consideravelmente maior em amplitude que a 

última, por ser muito curto o processo estiloide da ulna, a abdução sendo logo 

limitada pelo contato do processo estiloide do rádio com o trapézio. Neste 

movimento o carpo se move em torno de um eixo ântero-posterior que passa pelo 
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centro do punho. Finalmente a circundução é possível por meio dos movimentos 

combinados e consecutivos de adução, extensão, abdução e flexão. A rotação não é 

possível, porém um efeito semelhante é produzido pela pronação e supinação do 

rádio e ulna, que ocorre em torno de um eixo longitudinal. Os principais movimentos 

permitidos na articulação mediocárpica são a flexão e extensão do punho (HENRY 

GRAY, 1988). 

Segue abaixo a identificação e a classificação dos grupos musculares que 

realizam ação na articulação do punho (KENDALL, 1995): 

 

Flexores Extensores 

flexor longo do polegar 

abdutor longo do polegar 

flexor superficial dos dedos 

flexor profundo dos dedos 

flexor radial do carpo 

flexor ulnar do carpo 

Extensor longo do polegar 

Extensor dos dedos 

Extensor radial longo do carpo 

Extensor radial curto do carpo 

Extensor ulnar do carpo 

 

Quadro 1: Músculos cuja linha de ação (flexão e extensão) se encontram no eixo z. 
 
 

Desvio radial Desvio ulnar 

Extensor longo do polegar 

Extensor curto do polegar 

Abdutor longo do polegar 

Extensor dos dedos 

Flexor radial do carpo 

Extensor radial longo do carpo 

Extensor radial curto do carpo 

Flexor ulnar do carpo 

Extensor ulnar do carpo 

Quadro 2: Músculos cuja linha de ação (desvio radial e ulnar) se encontram no eixo 
y. 
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Pronação Supinação 

Pronador redondo 

Pronador quadrado 

Braquiorradial 

Flexor radial do carpo 

Supinador 

Bíceps Braquial 

Braquiorradial 

Quadro 3: Músculos cuja linha de ação (pronação e supinação) se encontram no eixo 
x. 

 

I.5.1- Origem e Inserção dos músculos 

 Flexor longo do polegar 

Origem: Superfície anterior do corpo do rádio abaixo da tuberosidade, membrana 

interóssea, borda medial do processo coronóide da ulna, e/ou epicôndilo medial do 

úmero. 

Inserção: Base da falange distal do polegar, superfície palmar. 

 

 Abdutor longo do polegar 

Origem: Superfície posterior do corpo da ulna distal quanto à origem do supinador, 

membrana interóssea e superfície posterior do terço médio do corpo do rádio. 

Inserção: Base do primeiro osso metacárpico, lado radial. 

 

 Flexor superficial dos dedos  

Origem da cabeça umeral: Tendão flexor comum a partir do epicôndilo medial do 

úmero, ligamento colateral ulnar da articulação do cotovelo, e fáscia antebraquial 

profunda. 

Origem da cabeça ulnar: Lado medial do processo coronóide. 

Origem da cabeça radial: Linha oblíqua do rádio. 

Inserção: Por quatro tendões nos lados das falanges intermediárias do segundo ate o 

quinto dedo. 

 

 Flexor profundo dos dedos 

Origem: Superfície anterior e medial dos três quartos proximais da ulna, membrana 

interóssea e fáscia antebraquial profunda. 
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Inserção: Por quatro tendões nas bases das falanges distais, superfície anterior. 

 

 Flexor radial do carpo 

Origem: Tendão flexor comum a partir do epicôndilo medial do úmero e fáscia 

antebraquial profunda. (Fáscia indicada pelas linhas paralelas). 

Inserção: Base do segundo osso metacárpico e uma tira a base do terceiro osso 

metacárpico. 

 

 Flexor ulnar do carpo 

Origem da cabeça umeral: Tendão flexor comum a partir do epicôndilo medial do 

úmero. 

Origem da cabeça ulnar: Por aponeurose a partir da margem medial do olécrano, 

dois terços proximais da borda posterior da ulna e da fáscia antebraquial profunda. 

Inserção: Osso pisiforme e, por ligamentos, nos ossos hamato e quinto metacárpico. 

 

 Extensor longo do polegar 

Origem: Terço médio da superfície posterior da ulna distal à origem do abdutor longo 

do polegar e membrana interóssea. 

Inserção: Base da falange distal do polegar, superfície dorsal. 

 

 Extensor dos dedos 

Origem: Tendão extensor comum a partir do epicôndilo lateral do úmero e da fáscia 

antebraquial profunda. 

Inserção: Por quatro tendões, cada um penetrando numa expansão membranosa no 

dorso do segundo ao quinto dedo e se dividindo sobre a falange proximal em uma 

faixa medial e duas laterais. A faixa medial insere-se na base da falange 

intermediária, enquanto que as faixas laterais unem-se de novo sobre a falange 

intermediária e se inserem na base da falange distal. 

 

 Extensor radial longo do carpo 

Origem: Terço distal da crista supracondilar lateral do úmero e septo intermuscular 

lateral. 
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Inserção: Superfície dorsal da base do segundo osso metacárpico, lado radial. 

 

 Extensor radial curto do carpo 

Origem: Tendão extensor comum a partir do epicôndilo lateral do úmero, ligamento 

colateral radial da articulação do cotovelo e fáscia antebraquial profunda. 

Inserção: Superfície dorsal da base do terceiro osso metacárpico. 

 

 Extensor ulnar do carpo 

Origem: Tendão extensor comum a partir do epicôndilo lateral do úmero, por 

aponeurose a partir da borda posterior da ulna e fáscia antebraquial profunda. 

Inserção: Base do quinto osso metacárpico, lado ulnar. 

 

 Extensor curto do polegar 

Origem: Superfície posterior do corpo do rádio distal quanto à origem do abdutor 

longo do polegar e membrana interóssea. 

Inserção: Base da falange proximal do polegar, superfície dorsal. 

 

 Pronador redondo 

Origem da cabeça umeral: Imediatamente acima do epicôndilo medial do úmero, 

tendão flexor comum e fáscia antebraquial profunda. 

Origem da cabeça ulnar: Lado medial do processo coronóide da ulna. 

Inserção: Meio da superfície lateral do rádio. 

 

 Pronador quadrado 

Origem: Lado medial, superfície anterior do quarto distal da ulna. 

Inserção: Lado lateral, superfície anterior do quarto distal do rádio. 

 

 Braquiorradial 

Origem: Dois terços proximais da crista supracondilar lateral do úmero e septo 

intermuscular lateral. 

Inserção: Lado lateral da base do processo estilóide do rádio. 
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 Supinador 

Origem: Epicôndilo lateral do úmero, ligamento colateral radial da articulação do 

cotovelo, ligamento anular do rádio e crista supinadora da ulna. 

Inserção: Superfície lateral do terço superior do corpo do rádio, cobrindo parte das 

superfícies anterior e posterior. 

 

 Bíceps Braquial 

Origem da cabeça curta: Ápice do processo coracóide da escápula. 

Origem da cabeça longa: Tubérculo supraglenóideo da escápula. 

Inserção: Tuberosidade do rádio e aponeurose do bíceps braquial (lacertus fibrosus). 

 

 O epicôndilo lateral é a parte óssea mais proeminente no aspecto lateral do 

cotovelo, sendo sítio de origem de vários músculos. A origem do extensor radial 

curto do carpo localiza-se no aspecto anterior do epicôndilo lateral, profundamente à 

origem do extensor comum dos dedos e inferior à origem do extensor radial longo do 

carpo. As origens do ligamento colatateral lateral, do extensor radial curto do carpo, 

do extensor comum dos dedos e do supinador são confluentes. O extensor comum 

dos dedos origina-se numa ampla aponeurose no epicôndilo lateral e é contíguo com 

a extensão aponeurótica para a origem oblíqua do supinador. A origem do extensor 

radial longo do carpo estende-se cefalicamente ao epicôndilo (EPICONDILITE 

LATERAL DO COTOVELO). 

 

I.6 – Modelos Biomecânicos 

 

 O conhecimento das forças internas dos sistemas musculoesquelético é útil 

para compreender o controle do movimento humano, para auxiliar na prevenção e 

tratamento das desordens musculoesqueléticas e prever o efeito de intervenções 

cirúrgicas. Em geral essas forças não podem ser medidas in vivo. Um modelamento 

musculoesquelético aplica as leis básicas da mecânica para o sistema 

musculoesquelético humano para estimar a carga interna a partir de variáveis 

mensuráveis, tais como a descrição dos movimentos (cinemática) e os efeitos 

ambientais (forças externas) (BOLSTERLLE; DIRKJAN; CHADWICK, 2013).  
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 O método de medição utilizado, para medir forças internas, é o da solução 

pelo princípio da dinâmica inversa, obtido através de análise cinemática 

tridimensional de movimentos. Como o método direto usado para medir as forças 

internas é muito invasivo, torna-se mais viável o uso de um método indireto que é a 

dinâmica inversa. O desenvolvimento de modelos para a análise do movimento, 

particularmente da sobrecarga articular nos movimentos, requer uma adaptação do 

sistema anatômico através de investigações comparativas com dependências às suas 

funções em relação ao segmento analisado (AMADIO, 1997, 2000a, AMADIO et al, 

1999). Com base nesta relação, determina-se o momento da força muscular e 

também se calcula a força articular. Ainda, as relações dinâmicas de ação e reação 

entre o meio externo e o sistema músculo-esquelético podem ser quantificados 

através de outros dispositivos, tais como plataformas de forças, extensômetros ou 

células de cargas, dentre outros. 

A dinâmica inversa juntamente com o modelamento do corpo humano 

apresenta-se como a alternativa mais adequada à determinação das forças internas. 

O processo consiste em obter a descrição cinemática do movimento, os dados 

antropométricos do modelo anatômico e as medidas de forças externas ao sistema 

para definir as equações do movimento (AMADIO, 2000b). A dinâmica inversa 

possibilita a determinação das forças e momentos de forças atuantes em um corpo 

extenso através de registros ao longo do tempo de pontos de referência fixos sobre 

o corpo. Estes são feitos com recursos disponíveis para a análise cinemática 

tridimensional.  

 A análise, por sua vez, compreende qualquer operação matemática efetuada 

em um conjunto de dados para visualizá-los sobre um outro ponto de vista ou, em 

muitos casos, combiná-los diretamente. A meta final, após o desenvolvimento de um 

modelo biomecânico válido, é a obtenção de uma ferramenta para a análise da 

movimentação humana. 

 

I.7 – Antropometria 

 

 A análise da movimentação humana requer a medição de grandezas físicas do 

corpo humano. Em função do propósito do estudo, adota-se um modelo adequado à 
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obtenção das variáveis biomecânicas e ao cálculo das grandezas relacionadas ao 

movimento estudado. Modelos antropométricos são modelos abstratos que 

representam a humanidade e criam dimensões reais dos segmentos do corpo 

humano e permitem calcular a posição do centro de massa do corpo humano, a 

massa e o momento principal de inércia.  

 Para o problema da distribuição de forças intersegmentares no estudo 

dinâmico do movimento, deve-se determinar os braços de alavanca musculares e os 

momentos de força em torno dos eixos articulares e para isso é necessário 

determinar a origem e inserção desses músculos. Assim os modelos antropométricos 

envolvem tanto a antropometria dos segmentos quanto a antropometria muscular, 

que enfoca as características dos músculos, proporcionando, através de informações 

quanto às dimensões, braços de alavanca e ângulos de inserções, a quantificação 

dos esforços por músculo. Os modelos empregados em biomecânica constituem-se 

da representação geométrica ou proporcional e das propriedades inerciais da massa 

corporal total ou segmentar do corpo humano e devem fazer uma aproximação de 

suas características físicas. Os modelos antropométricos mais comumente utilizados 

são os modelos de Hanavan (1964), de Jensen (1978), de Hatze (1980), de Yeadon 

(1989), de Zatsiorsky-Seluyanov (1983) e o de Dempster (1955). O modelo de 

interesse para essa pesquisa é o modelo russo de Zatsiorsky (1983), que propôs a 

divisão do corpo humano em segmentos mais funcionais. 

 Zatsiorsky estimou as propriedades inerciais de adultos caucasianos, jovens e 

saudáveis. Usou marcadores ósseos como ponto de referência para localização dos 

centros de massa e definição dos comprimentos dos segmentos do corpo. Alguns 

desses pontos marcados estão distantes dos centros das articulações, e como 

consequência disso, quando o sujeito flexiona a articulação próxima a esse ponto, a 

distância dos pontos de referência proximal ou distal do respectivo centro de massa 

dos segmentos diminui significativamente. Isso acaba impossibilitando a precisão do 

local dos centros de massa dos segmentos, podendo ser minimizadas apenas pelo 

uso dos centros da articulação como pontos de referência, por isso foram ajustados 

os parâmetros inerciais do segmento, a média relativa das posições dos centros de 

massa e o raio de giração (LEVA, 1996). A figura 2 ilustra o modelo.  
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Figura 2: Exemplos de definição de segmentos do modelo de Zatsiorsky-Seluyanov (modificado de Leva, 1996) 

 

I.8 – O movimento do tênis de campo 

 

O movimento a ser analisado na prática do tênis de campo é o movimento do 

conjunto braço-raquete em torno de um eixo paralelo ao eixo longitudinal do corpo 

humano, passando pela articulação glenoumeral. Para fins de estudo, a raquete 

permanece na posição de 110° em relação ao antebraço. Adota-se este ângulo que, 

potencialmente, poderá dar melhor controle e consistência à jogada. 

No movimento da raquete, a lei que rege o fenômeno é a segunda lei de 

Newton, a qual estabelece que a somatória das forças externas atuantes sobre ela 

promove sua aceleração. A força externa à raquete é produzida pelo tenista no cabo 

da raquete. Durante a movimentação, a trajetória da raquete é dependente das 

forças e momentos que agem nos músculos (ou na empunhadura). No caso, 

conhece-se a configuração do deslocamento e a trajetória da raquete e deseja-se 

descobrir as forças que agem sobre os músculos. 

Um dos tipos de movimento do sistema braço-raquete no tênis de campo é o 

movimento rígido em bloco. Este se caracteriza por uma mesma velocidade angular 

ω para todos os pontos do conjunto braço-raquete em um instante qualquer da 

trajetória, embora com ω variável ao longo dessa trajetória. Ao realizar esse 
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movimento, em tese o jogador não permite que a raquete tenha qualquer oscilação 

em torno do eixo do braço e o punho é mantido rígido. Esse tipo de movimento é 

comumente ensinado aos iniciantes da prática de tênis, por ser um movimento mais 

simples de se executar, porém, impõe aos músculos do punho e seus respectivos 

tendões grandes esforços, que depois de seguidas repetições podem gerar lesões 

nessas estruturas. 

O conjunto braço-raquete realiza um movimento acelerado em torno do eixo 

referencial, sendo submetido à ação das forças inercial, centrípeta e gravitacional, 

atuando sobre o centro de gravidade da raquete.  

No movimento rígido, uma força externa à raquete irá produzir uma 

aceleração. Essa aceleração imposta à raquete será parcialmente transferida à bola 

durante o impacto.  Como o atleta aplica uma força sobre a empunhadura da 

raquete, para manter o punho rígido, distante aproximadamente 30 cm de seu 

centro de massa, deverá ter, na empunhadura, uma força e momento suportados 

pela mão e punho do atleta, enquanto exista aquela aceleração. O momento se 

iguala à força multiplicada pela distância do punho ao centro de massa da raquete. 

Esta força é chamada de força inercial e o momento correspondente de momento 

inercial. 

Para evitar o movimento do punho, ou seja, alterações da orientação entre os 

eixos longitudinais da raquete e do braço, momentos de força deverão agir em torno 

dos eixos do punho. A força centrípeta tem uma intensidade proporcional ao 

quadrado da velocidade tangencial o que torna a ação dessa força especialmente 

danosa aos tendões e músculos quando em movimentos velozes, enquanto as forças 

inerciais são determinadas pela necessidade de acelerar e desacelerar a raquete. 

Para manter o movimento rígido como definido, o jogador exercerá na empunhadura 

uma força e um momento que agirá na articulação como engastamento, ou seja, os 

músculos empregam uma ação resistiva sobre a articulação. A primeira se iguala 

àquela que age no centro de massa da raquete. Já o momento é igual ao produto da 

força pela distância entre o centro de massa da raquete e o eixo abdução-adução da 

articulação do punho. Essa força é chamada de força centrípeta e o momento de 

momento centrípeto (PEIXOTO, 1999).  
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Portanto as forças inercial e centrípeta produzem momentos em relação ao 

punho cujo braço de alavanca é a distância ortogonal do centro de massa da raquete 

ao eixo de rotação do punho, enquanto a musculatura responsável pela fixação do 

punho desenvolve forças que produzem momentos de força para fixar o punho cujo 

braço de alavanca é a distância da linha do tendão do músculo ao eixo de rotação no 

punho. Contudo, os músculos apresentam braços de alavanca menores e 

consequentemente desenvolvem forças maiores que as forças inercial e centrípeta. 

O movimento rígido acaba exigindo um maior esforço físico do tenista quando 

comparado a outros movimentos do tênis e consequentemente pode acarretar danos 

aos músculos e aos tendões. 

 A figura 3, a seguir, permite visualizar forças e momentos de força envolvidos 

na movimentação. 

 

 

Figura 3: Forças e Momentos na Prática do Tênis de Campo (Adaptado de Lombardi, 2012) 
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II – Objetivo 

 

II.1 – Objetivo Geral 

 

A partir da analise biomecânica da movimentação do corpo humano para o 

deslocamento da raquete no tênis de campo, propor um método de identificação das 

características biomecânicas dos movimentos do punho e antebraço segundo as 

técnicas de punho rígido, a partir de parâmetros dinâmicos e cinemáticos, segundo 

variáveis físicas e antropométricas.   

    

II.2 – Objetivo Específico 

 

Analisar as forças envolvidas durante a movimentação da raquete mantendo 

uma empunhadura da raquete a 110º de inclinação em relação ao eixo longitudinal 

do sistema braço-antebraço. 
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III – Metodologia 

 

III.1 – Amostra 

 

 A amostra foi composta por um indivíduo tenista, do sexo masculino, 23 anos 

de idade, 78 Kg e 1,78 m de altura, saudável, sem histórico de leões, traumas e/ou 

procedimentos cirúrgicos nos últimos 2 anos e é praticante de tênis há 8 anos, 

participando de torneios municipais, estaduais e internacionais. O voluntário recebeu 

informações sobre o objetivo e procedimentos que seriam realizados, concordou e 

assinou o termo de consentimento para participação no estudo, aprovado pelo 

comitê de ética do Centro Universitário de Araraquara sob número do parecer 

366.522. 

 A escolha de, apenas, um voluntário para a amostra, se justifica por essa 

pesquisa estar desenvolvendo um modelamento matemático.  

 Foram utilizados como instrumento de coleta: 

- 06 câmeras de vídeo; 

- estrutura em “T” para calibração; 

- estrutura em “L” para referência dos eixos x, y e z; 

- software QTM (versão 2.8); 

- notebook; 

- 16 marcadores reflexivos; 

- fita adesiva dupla-face; 

- raquete de tênis; 

As filmagens foram realizadas em um laboratório do Núcleo de Análise do Movimento 

(NAM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). 

 

III.2 – Aquisição de imagens 

 

 Para a captação dos dados cinemáticos foi utilizado um sistema de análise do 

movimento (Qualisys Motion Capture Systems). O sistema de aquisição de imagens 

permite a reconstrução tridimensional dos movimentos dos segmentos a partir da 

posição de marcadores passivos refletores localizados nas proeminências ósseas 
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específicas. Foram utilizadas seis câmeras de vídeo ópticas de alta velocidade, 

modelo Oqus 3+ (0,3MP e 1750fps) e fixadas nas paredes do laboratório. Estas 

emitem luz infravermelha gerada por LEDs, que são refletidas pelos marcadores 

reflexivos que estão aderidos à pele do voluntário e, então, essa luz é captada pela 

lente das câmeras. Os dados captados foram processados pelo software de aquisição 

(QTM). 

O procedimento inicia-se com a colocação dos marcadores reflexivos que 

foram afixados, por meio da técnica da palpação das proeminências ósseas, 

conforme preconizado pelo STC da International Society of Biomechanics (Wu et al, 

2005). Os marcadores foram colocados nos seguintes pontos anatômicos:  

- processo estiloide da ulna e do rádio;  

- epicôndilo medial e lateral; 

- processo coracóide;  

- ângulo acromial; 

- ângulo inferior e medial da escápula; 

- articulação acrômio-clavicular;  

- articulação esterno-clavicular;  

- processo xifoide; 

- incisura jugular;  

- processo espinhoso da sétima vértebra cervical; 

- processo espinhoso da oitava vértebra torácica. 

  

A figura 4 ilustra a localização dos marcos anatômicos.  
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Figura 4: Marcos ósseos e sistema de coordenadas local pata tórax, clavícula, escápula e úmero (Wu et 

al, 2005) 

 

Colocou-se, também, 2 marcadores  nas superfícies da raquete na posição do 

centro de massa. Os marcadores foram colados à pele e à raquete por meio de uma 

fita adesiva dupla-face. 

A calibração do sistema foi realizada para determinar as coordenadas 

referenciais, utilizando uma estrutura metálica em forma de “L”, que continha quatro 

marcadores reflexivos, e esta foi colocada no solo, com isso determinou os seguintes 

eixos: 

- eixo x: látero-lateral 

- eixo y: ântero-posterior 

- eixo z: vertical 

Uma batuta em forma de “T”, com dois marcadores reflexivos fixos na 

extremidade da haste superior, foi usada para fazer uma varredura do volume de 

interesse, durante três minutos. 

Uma vez feito o registro dos pontos de referência, o objeto de calibração foi 

retirado do local da filmagem e o movimento de interesse ali realizado, sem que a 

posição, orientação e foco das câmeras tenham sido alterados. 

Com a calibração já realizada, iniciou-se o registro das sequências dos 

movimentos rígidos. Antes do registro, o tenista realizou algumas sequências de 

movimentos para aquecimento. Por seguinte, obteve-se uma tomada estática, onde 



    

 

34 

 

o voluntário permaneceu em posição ortostática para aquisição e em seguida 

executou cinco sequências do forehand. Para cada aquisição, o voluntário só iniciou 

o movimento após um comando verbal dado pelo pesquisador, sendo orientado a 

realizar o gesto da batida direta, de forma mais horizontal possível para os fins do 

modelamento. O movimento realizado foi uma batida direta com a manutenção do 

punho rígido, mantendo 110° de angulação entre a mão e a raquete, assim como é 

ensinado aos iniciantes da prática do tênis. A frequência usada para aquisição foi de 

500Hz e o indivíduo realizou 5 repetições. 

 Os dados foram automaticamente adquiridos pelo aplicativo (QTM) em tempo 

real e após a coleta foram processados. Os marcadores de referência são necessários 

para que o sistema possa construir um modelo biomecânico através da identificação 

do comprimento dos segmentos e a localização dos eixos articulares. A esse modelo 

é atribuído um sistema de coordenadas para cada segmento, de acordo com a 

definição de planos e eixos de movimento (FRANCO, 2009). 

 O voluntário foi posicionado no laboratório, para realizar as aquisições, na 

posição ortostática, de tal forma que o eixo longitudinal do seu corpo coincidisse com 

o eixo z (vertical) do sistema de coordenadas do laboratório, com isso o sistema de 

coordenadas do laboratório coincidia com o sistema de coordenadas do tronco. Esse 

posicionamento foi adotado devido a uma limitação apresentada pelo sistema de 

aquisição de imagens (Qualisys Motion Capture Systems), encontrado na UFSCAR, 

que impossibilitou a realização, em pós-processamento, de rotações e translação do 

sistema de coordenadas para o punho. Devido a essa restrição do sistema, todas as 

operações de translação e rotação foram feitas manualmente, realizando-se uma 

transposição do sistema de coordenadas do laboratório para o centro de massa do 

indivíduo, do centro de massa para o ombro, do ombro para o cotovelo e do cotovelo 

para o antebraço e, por fim, do antebraço até o punho. Para fins de análise dos 

movimentos de flexão e extensão do punho e desvios radial e ulnar, o sistema de 

coordenadas encontra-se no punho, já, para a pronação e supinação, considera-se o 

sistema de coordenadas do cotovelo, sendo que esses movimentos ocorrem em 

torno do eixo x. 

 Os movimentos de pronação e supinação não ocorrem na articulação do 

punho, ocorrem propriamente na articulação rádio-ulnar proximal e distal, mas esse 
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movimento do antebraço afeta a movimentação do punho e por isso entrou no 

estudo. Alguns autores consideram a articulação rádio-ulnar distal como integrante 

do punho. 

  

III.3 – Modelo de Segmentos Articulados 

 

 A cinemetria fornece a posição e a orientação dos segmentos do corpo 

humano, o que permite a representação abstrata do corpo na forma de um modelo 

de segmentos articulados. O modelo de segmentos articulados somente pode 

representar a figura humana se pontos e segmentos utilizados possuírem proporções 

e localizações equivalentes àquelas da figura humana que busca representar. Assim, 

é necessária a utilização de dados antropométricos que permitam não somente 

dimensionar os segmentos articulados segundo as proporções da figura humana, 

mas também identificar o percentual de massa associado a cada segmento e a 

localização correta do centro de massa dos segmentos.  

O modelo de segmentos articulados escolhido, baseado no modelo clássico de 

Chaffin e Andersson (1984), considera o corpo humano constituído de 10 segmentos 

rígidos articulados (figura 5), com a massa de cada segmento concentrada no centro 

de massa do segmento corporal. A escolha do modelo simplificado justifica-se uma 

vez que não será necessário observar os movimentos de flexo-extensão da coluna 

vertebral, mas simplesmente, para estudos futuros, considerar os movimentos 

relativos entre cintura escapular e cintura pélvica. Os comprimentos dos segmentos 

representam os comprimentos do segmento de corpo real, determinados a partir de 

medidas antropométricas. Essas medidas foram estimadas a partir do modelo 

antropométrico de Leva (1996).  O modelo assume que a localização do centro de 

massa de cada segmento do corpo permanece fixa em relação a suas articulações 

proximais e distais. 
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Figura 5: Modelo de segmentos articulados (Chaffin & Andersson, 1984). 

 

 O sistema de imagens fornece como dados cinemétricos as posições de cada 

marcador ao longo do tempo e a posição relativa dos marcadores entre si, 

determinadas a partir de um sistema de coordenadas cartesianas inercial externo ao 

corpo humano.  

 Ao modelo de segmentos articulados foi aposto um sistema de coordenadas 

local, responsável pela descrição dos movimentos da figura humana em relação ao 

sistema de coordenadas inercial e dois sistemas de coordenadas variáveis, um 

vinculado ao úmero e outro vinculado ao antebraço, de forma que seja possível a 

descrição matemática dos movimentos, para a construção de modelo biomecânico.  

 

III.4 - Análise dos dados 

 

  A partir da aquisição processada, obteve-se a posição, velocidade vetorial e a 

aceleração vetorial. 

  Durante a movimentação da raquete, a aceleração no centro de massa da 

raquete produziu torques impostos sobre os eixos de movimentação da articulação 

do punho, e a partir das informações adquiridas pelo software (QTM) calcularam-se 

esses torques: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814198000432#bBIB3
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  ⃗⃗           

Onde: 

  ⃗⃗ = torque 

    = distância do eixo do punho até o centro de massa da raquete 

   = força 

 Para obter as coordenadas do eixo de rotação do punho, encontraram-se as 

coordenadas dos marcadores do processo estiloide do rádio e processo estiloide da 

ulna e calculou-se o ponto médio entre esses dois pontos, estabelecendo as 

coordenadas do eixo de rotação em x, y e z. A posição do centro de massa da 

raquete, também foi obtida, suspendendo-se a raquete em três pontos diferentes e 

obtendo-se a intersecção das três retas que passam pelos pontos de sustentação. 

 Para o cálculo da força, onde força é produto da massa da raquete vezes a 

sua aceleração, foram considerados os valores das componentes da aceleração nos 

eixos x, y e z. 

 Calculou-se o torque imposto, com esses dados, sobre o eixo de rotação do 

punho. Os dados foram capturados no instante onde a máxima aceleração da 

raquete foi atingida. Feito isso, calcularam-se as forças musculares responsáveis por 

contrabalançar os torques, em seus respectivos eixos, mantendo assim, a atitude do 

punho rígida. Os músculos, cujas forças foram obtidas, foram os extensores de 

punho, os músculos responsáveis pelo movimento em desvio radial e supinadores, 

cuja origem se encontra no epicôndilo lateral do úmero. Dentre esses músculos, o 

único que, de acordo com sua origem e inserção, não atravessa a articulação do 

punho, é o supinador (figura 6). 
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Figura 6: Músculo supinador (A) não atravessa a articulação do punho (The McGraw-Hill Companies, Inc, 2013). 

 

 Os torques musculares respeitam a forma do produto braço de alavanca 

(perpendicular à linha de ação do músculo) pelo valor da força muscular. Assim, a 

partir dos valores de torque obtidos, as forças são dadas pela razão:  

            
 

 
 

 Quando mais de um músculo participar do torque, a força é distribuída 

conforme a relação entre as áreas de secção transversas fisiológicas dos músculos 

(PCSA). 

 Os braços de alavanca musculares foram obtidos através de medidas 

anatômicas do voluntário, feitas com paquímetro, a partir da palpação e comparados 

com dados encontrados por RAMSAY et al (2009). 

 

III.5 – Modelo Biomecânico 

 

Uma vez determinadas as acelerações, a aplicação dos conceitos da dinâmica 

permite a determinação das forças e dos torques aplicados ao segmento do corpo 
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humano sob estudo. O procedimento acima descrito é referido como o Método da 

Solução Inversa pois, a partir de dados obtidos externamente, calculou-se 

indiretamente as forças envolvidas. 

 O desenvolvimento do modelo de segmentos articulados assume as seguintes 

restrições: cada segmento apresenta a massa localizada no centro de massa, que 

permanece fixo durante o movimento; as articulações são consideradas simples 

(dobradiças, bola e soquete, etc.); os momentos de inércia, calculados em relação ao 

centro de massa ou ao eixo articular, são considerados constantes durante o 

movimento e o comprimento de cada segmento permanece constante durante o 

movimento. 

 As forças atuantes no modelo de segmentos articulados são as forças 

gravitacionais (forças verticais, sentido para baixo, atuando no centro de massa de 

cada segmento); forças externas e reação do solo; forças de contato (forças 

atuantes nas superfícies articulares, resultantes da ação dos músculos sobre os 

segmentos) e forças musculares (forças desenvolvidas pelos grupos motores 

responsáveis pelo movimento sob estudo). 

 O cálculo de forças sobre um segmento do corpo humano, considerado como 

um corpo livre isolado, será feito pela aplicação das condições de equilíbrio 

translacional e rotacional, sob condição estática ou dinâmica, ao sistema de forças 

externas aplicado ao segmento. Contudo, a partir dos dados cinemáticos, em 

ambiente computacional é possível desenvolvermos a análise biomecânica da figura 

humana. 
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IV – Resultados  

 

 O voluntário executou cinco movimentos. Todos apresentaram o mesmo 

padrão de movimentação do membro superior e da raquete, os gráficos de 

velocidade e aceleração apresentaram um comportamento muito semelhante, porém 

para a análise e cálculo foi escolhido umas das aquisições, aquisição número 4, que 

apresentou um gráfico mais limpo, com menos artefatos. 

 Ao analisar o gráfico de velocidade vetorial do marcador do centro de massa 

da raquete (gráfico 1) verificou-se um pico de velocidade de 17,05 m/s que ocorreu 

no instante do frame 729 (1,46s), correspondendo ao momento em que a raquete 

entraria em contato com a bola.  

 O gráfico 2 mostra a aceleração vetorial do marcador do centro de massa da 

raquete. Nota-se, durante o início do movimento, um pequeno aumento da 

aceleração alcançando valores de 14,14 m/s² no frame 155 (0,31s) e 14,25 m/s² no 

frame 205 (0,41s). Rapidamente a aceleração diminui, mantendo-se constante até 

apresentar um novo aumento, agora de forma abrupta, onde a curva atinge um pico 

de aceleração no frame 726 (1,45s) cujo valor é 425,61 m/s². 

 

Gráfico 1: Velocidade do marcador da raquete. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 Os valores das coordenadas do centro de rotação localizado no centro da 

articulação do punho e os valores das coordenadas do centro de massa da raquete 

foram os seguintes: 



    

 

41 

 

 

 Coordenadas do centro de rotação (cr): 

 

    xcr: (602 +576) / 2 = 564 mm 

     ycr: (221 + 240) / 2 = 287 mm 

    zcr: (1171 + 1107) / 2 = 1154 mm 

 

 Coordenadas do centro de massa da raquete (cm): 

 

    xcm: 857 mm 

    ycm: 451 mm 

    zcm: 1176 mm 

 

Gráfico 2: Aceleração do marcador da raquete. 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 Para o cálculo de torque (  ⃗⃗    ⃗⃗     ⃗⃗ ) foram feitos os seguintes cálculos: 

  ⃗⃗  ⃗     ̂     ̂     ̂ 

 

dx = xcm – xcr = 857– 564 = 0,293 m 

dy = ycm – ycr = 451 – 287 = 0,164m 
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dz = zcm – zcr = 1176 – 1154 = 0,022 m 

 

 Os valores da aceleração nas componentes, durante o pico de aceleração da 

raquete: 

ax = - 391,5 m/s² 

ay = -132,0 m/s² 

az = + 14,2 m/s² 

 

 A massa da raquete é de 0,3 Kg. 

A partir do sistema de coordenadas do laboratório (figura 7), foi feita uma 

translação até o centro de massa do voluntário. Depois de várias translações e 

rotações, chegou-se até o antebraço, cuja orientação determinou o sistema relativo. 

Uma vez calculada a orientação no antebraço, foi realizada mais uma translação até 

o punho. O punho apresenta os três eixos de referência que são eixos anatômicos, 

portanto, correlaciona-se com os movimentos. Então, as coordenadas do braço de 

alavanca e da aceleração foram expressas em termos do sistema de coordenadas 

relativo. O eixo z permaneceu invariante. Apesar de ter sido usada a determinação 

internacional do sistema de coordenadas de Wu et al (2005), foi alterado o 

ordenamento dos eixos x, y e z, de forma a utilizar a coordenada local do laboratório 

(figura 8). 
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Figura 7: Sistema de coordenadas do laboratório. Voluntário posicionado de forma que seu eixo 
longitudinal coincidisse com o eixo z do laboratório.  

 
 

 
Figura 8: Sistema de coordenadas do antebraço de acordo com o sistema de coordenadas do laboratório 

(The McGraw-Hill Companies, Inc, 2013). 

 

A partir da rotação obteve as coordenadas x’ e y’ e o ângulo de rotação das 

coordenadas foi 37,88°. A coordenada z não alterou, porque o antebraço 

apresentou uma pequena elevação de 5,7° no eixo z, então, essa correção foi 

desprezada pois esse ângulo é muito pequeno e não interfere nos cálculos. 
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O eixo x’ corresponde aos movimentos de pronação e supinação, o eixo y’ 

corresponde aos movimentos de desvio ulnar e radial e eixo z’ aos movimentos de 

flexão e extensão do punho. 

 

x'= x . cos 37,88 + y . sen 37,88 

x’= x . 0,789 + y . 0,614 

 

y’= - x . sen 37,88 + y . cos 37,88 

y’= -x . 0,614 = y . 0.789 

 

Para obter os braços de alavanca: 

 

dx'= 0,293 . 0,789 + 0,164 . 0,614 = 0,331 m 

 

dy’= - 0,293 . 0,614 + 0,164 . 0,789 = -0,05m 

 

dz’ = 0,022 m 

 

Para obter as acelerações:  

 

ax' = -391,5 . 0,789 + (-132,0) . 0,614 = - 389,9 m/s² 

 

ay’= - (-391,5) . 0,614 + (-132,0) . 0,789 = 136,2 m/s² 

 

az’= 14,2 m/s² 

 

Cálculo do torque: 

 ⃗   (             )  ̂  (             ) ̂  (             ) ̂  

       

 

                                τx                          τy                          τz 



    

 

45 

 

τx = 0,3 [(-0,05 . 14,2) – (0,022 . 136,2)] = -1,11 Nm (torque pronador) 

 

τy = 0,3 [(0,022 . - 389,9) – (0,331  .14,2)] = -3,98Nm (torque em desvio ulnar) 

 

τz = 0,3 [(0,331. 136,2) – (-0,05 . -389,9)] = 7,68 Nm (torque flexor) 

 

 Uma vez obtidos os torques segundo os eixos do sistema de coordenadas do 

antebraço (coincidentes com os eixos anatômicos de movimento), é possível 

correlacionar os torques produzidos pelos principais músculos responsáveis pela 

manutenção da orientação rígida do punho, cujas origens se encontram no 

epicôndilo lateral do úmero. Dessa forma, no eixo x’ as forças dinâmicas produzem 

um torque pronador, que será contrabalançado pela ação da musculatura 

supinadora. De maneira análoga, em torno do eixo y’ ocorrerá a ação da musculatura 

responsável pelo desvio radial do punho e em torno do eixo z’ ocorrerá a ação da 

musculatura extensora do punho. 

 A partir dos valores de torque obtidos, as forças foram calculadas, sendo 

essas distribuídas conforme a relação entre as áreas de secção transversas 

fisiológicas dos músculos (tabela 1). 

 

Tabela 1: PCSA dos músculos 

Supinador (SUP) 6,40mm 

Bíceps braquial (BIC) 5,28mm 

Braquial (BRA) 6,18mm 

Extensor comum dos dedos (ECD) 4,78mm 

Extensor radial curto do carpo (ERCC) 3,78mm 

Extensor radial longo do carpo (ERLC) 2,35mm 

Flexor radial do carpo (FRC) 3,18mm 

Extensor ulnar do carpo (EUC) 4,06mm 

Fonte: RAMSAY et al, 2009. 
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 Os braços de alavanca estimados para calcular as forças musculares foram os 

seguintes: 

 

Tabela 2: Braço de alavanca do músculo que realiza supinação 

Músculos Braço de alavanca (m) 

SUP 0,010 

Fonte: Ramsay et al, 2009. 

 

Tabela 3: Braços de alavancas dos músculos que realizam o desvio radial 

Músculos Braços de Alavanca (m) 

ECD 0,002m 

ERCC 0,012m 

Fonte: Ramsay et al, 2009. 

 

Tabela 4: Braços de alavancas dos músculos que realizam a extensão de punho 

Músculos Braços de Alavanca (m) 

ECD 0,014 

ERCC 0,015 

EUC 0,01 

Fonte: Ramsay et al, 2009. 

 

Forças nos músculos envolvidos na supinação: 

 

 Os músculos supinadores são o SUP, o BIC e o BRA. Embora todos participem 

do torque estabilizador, apenas o supinador tem origem em sítio relacionado a 

patologia. Admite-se que o torque total é distribuído entre os músculos em função da 

PCSA. 
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Onde: 

     = força do músculo SUP 

      = torque do eixo x’ distribuído entre os músculos em função da PCSA 

     = braço de alavanca do SUP  

  

Forças nos músculos envolvidos no desvio radial (dr): 

 

 Os principais músculos responsáveis pelo desvio radial são extensor ECD, 

ERCC, ERLC e FRC. Assim como nos músculos supinadores, só foram calculadas as 

forças dos músculos cuja origem se encontra no epicôndilo lateral do úmero, e o 

torque total foi distribuído entre os músculos devido à PCSA. 

 

     
    

     
                          

 

     (  )  

    

    
 

       

       
         

 

       
    

      
                         

 

      (  )   
     

     
  

      

      
        

 

Onde: 

     (  )   força do ECD em ação no desvio radial do punho 

     = torque no eixo y’ distribuído entre os músculos em função da PCSA 

      braço de alavanca do ECD 

      (   ) = força no ERCC em ação no desvio radial do punho 

      = torque no eixo y’ distribuído entre os músculos em função da PCSA 
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      = braço de alavanca do ERCC 

  

Força nos músculos extensores de punho: 

 

 Os principais músculos implicados na extensão de punho são o ECD, ERLC, 

ERCC e EUC. As forças musculares foram calculadas de forma análoga aos 

movimentos anteriores. 

 

      
    

     
   τz’= 0,32 . 7,68 = 2,46 Nm 

 

      
    

    
  

      

      
          

 

       
    

     
                        

 

        
     

     
  

      

      
         

 

      
    

      
                        

 

      
    

    
 

      

     
         

 

Onde: 

     = força do ECD atuando como extensor do punho 

     = torque no eixo z’ distribuído entre os músculos em função da PCSA 

     = braço de alavanca do ECD 

        força do ERCC atuando como extensor do punho 

       torque no eixo z’ distribuído entre os músculos em função da PCSA 

      = braço de alavanca do ERCC 

      força do EUC atuando como extensor do punho 
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     = torque no eixo z’ distribuído entre os músculos em função da PCSA 

     = braço de alavanca do EUC 
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V – Discussão 

 

 O modelamento musculoesquelético de membro superior, mais 

especificamente da articulação do punho, abordado na pesquisa, permite a obtenção 

de variáveis mensuráveis como velocidade, aceleração e torque impostos sobre a 

raquete de tênis, tendo como pivô dessas forças o centro de rotação do punho. Por 

conseguinte, apresenta-se uma importante ferramenta de análise do gesto esportivo, 

possibilitando descrever as características biomecânicas dos movimentos do punho 

durante o movimento do tênis. 

 O método de avaliação apresentado possibilitou caracterizar o movimento de 

membro superior do atleta, simulando o movimento da batida direta do tênis, 

focando na manutenção do punho em posição neutra para todos os seus 

movimentos, então, o voluntário manteve o punho rígido, não permitindo nenhum 

movimento sobre essa articulação. Essa conduta foi escolhida visto que essa técnica 

é ensinada aos iniciantes da pratica esportiva. 

 Ao analisar o gesto esportivo em questão, verifica-se durante o início do 

movimento, quando o voluntário vai tirar a raquete da imobilidade, um aumento da 

aceleração. Esse aumento foi produzido pela força muscular para sair da inércia em 

repouso. Ao chegar próximo do ponto onde a raquete entraria em contato com a 

bola, um novo aumento da aceleração é verificado, significando que novamente uma 

força muscular produziu um aumento exponencial da aceleração da raquete. A curva 

de aceleração (gráfico 2) atinge o valor máximo no frame 726, instantes antes do 

pico de velocidade ser atingido. Essa aceleração levou as alterações da velocidade, 

que atingiu seu pico no frame 729. 

 Todas os registros mostraram que houve um aumento de força, o qual 

acarretou em uma aceleração imposta à raquete e consequentemente um aumento 

da velocidade. Durante o movimento da raquete, enquanto se desloca anteriormente 

em um movimento horizontal, a velocidade máxima ocorre quando a raquete se 

encontra à frente do jogador, correspondendo ao ponto onde esta entraria em 

contato com a bola e logo após inicia-se a terminação do golpe, verticalizando o 

movimento, entrando em processo de desaceleração e levando o membro superior 

em posição oposta àquela em que foi iniciada a movimentação. Na fase de 
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finalização do golpe, após o contato com a bola, a raquete sofre uma desaceleração 

e com uma rotação interna do ombro, o membro superior termina ao lado oposto em 

que foi realizado o contato (BRAGA NETO, 2003). 

 Ao fazer a análise, frame a frame, observa-se que quando a velocidade 

máxima é atingida, a raquete vem com a face perpendicular ao plano x e y, 

correspondendo ao movimento horizontal. Após esse momento, o movimento 

ascendente da raquete se inicia.  

 Para analisar o movimento humano é necessário um sistema de coordenadas 

no corpo humano e capaz de promover a relação entre este e um sistema inercial de 

referência. No entanto, o sistema de análise (QTM) apresenta uma limitação, o 

sistema de coordenadas inercial do laboratório é fixo e não é possível transportá-lo 

ao sistema de coordenadas relativo do punho do voluntário, por isso as operações 

foram feitas manualmente. Embora o sistema de coordenadas tenha sido trazido até 

o punho, os movimentos de pronação/supinação não ocorrem em torno do eixo do 

punho e sim em torno do eixo x, que corresponde ao eixo longitudinal do antebraço.  

 Atualmente na literatura encontra-se uma convenção mundial sobre os 

deslocamentos do sistema de coordenadas inercial apresentado por Wu e 

colaboradores (2005), porém, nesta pesquisa, o aplicativo não permitiu que 

reorientasse o sistema de coordenadas do laboratório, então, manualmente, o 

posicionamento dos eixos x, y e z foi alterado, em relação ao apresentado por Wu et 

al (2005), para que se mantivesse o ordenamento de acordo com o do laboratório de 

aquisição. 

  Os valores obtidos de máxima velocidade e aceleração mostraram que 

grandes esforços musculares são necessários para a sustentação do punho durante o 

golpe. Durante a trajetória da raquete, a segunda lei de Newton estabelece que uma 

somatória de forças externas, promovida pelo jogador no cabo da raquete, promove 

sua aceleração (PEIXOTO, 1999). Devido a esse motivo, o ponto de interesse 

escolhido para análise das forças foi exatamente no frame de máxima aceleração, 

que corresponde ao ponto aonde ocorreu um aumento de força muscular e com isso 

se obtiveram os maiores valores de força alcançados pela musculatura. 

 A musculatura responsável pela fixação do punho desenvolve forças que 

produzem torques para estabilização do punho. Quando essa força é exercida 



52 

 

  

repetitivamente pode acarretar em lesões dos tendões e músculos responsáveis pela 

produção da força. Para manter o punho em posição neutra, durante o golpe, deve 

haver um equilíbrio dos momentos, que é alcançado através da contração dos 

músculos do punho (Snijders et al, 1987).  

 Alguns movimentos do punho tendem a acontecer em decorrência de forças 

radiais e tangenciais atuantes no centro de massa da raquete. Quando o atleta inicia 

a movimentação da raquete, esta vem com uma tendência a supinação e extensão 

do punho, devido à inércia do movimento, mas esses movimentos foram impedidos 

pela contração dos músculos pronadores e flexores de punho. No momento onde a 

raquete entraria em contato com a bola, o antebraço estava em posição neutra, 

contudo, uma força radial, exercida no centro de massa da raquete, tende a 

movimentar o punho em desvio ulnar, mas uma força contrária (radial) exercida pela 

ação da musculatura responsável pelo movimento em desvio radial não permitiu a 

movimentação e o punho se manteve rígido. A inércia do movimento tenta fletir o 

punho, neste instante, sendo contrabalançado pela ação dos extensores. No decorrer 

do movimento, o antebraço tendeu a se movimentar em pronação, impedido pela 

ação dos músculos supinadores (PEIXOTO, 1999). 

 Uma das finalidades desse trabalho é tornar o cálculo dos torques encontrados 

na articulação do punho, durante o gesto esportivo, ficasse mais acessível, mais clara 

a profissionais da área de saúde, e em decorrência disso optou-se em não expressar 

o movimento por coordenadas polares. 

 Os torques encontrados nos eixos x’, y’ e z’ mostraram a força muscular 

exercida para manter o punho rígido no momento onde a raquete entraria em 

contato com a bola. No torque em x’ verificou-se a força dos músculos supinadores 

para impedir o movimento de pronação do antebraço, em y’ verificou-se a força dos 

músculos responsáveis pelo movimento em desvio radial contrabalançando o 

movimento em desvio ulnar do punho e em z’ mostrou a força dos músculos 

extensores de punho impedindo o movimento de flexão. Quando se observa o eixo 

z’, verifica-se o maior valor de torque em torno desse eixo, que é sustentado pela 

musculatura extensora de punho. Esta apresenta um braço de alavanca, em relação 

ao eixo do punho, muito pequeno, refletindo em uma grande sobrecarga na 

musculatura. O ECD apresentou uma força em desvio radial que representa 86% do 
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peso do voluntário e em extensão do punho uma força de 22%, o ERCC apresentou 

uma força em desvio radial e em extensão de 11% e 16% do peso, respectivamente 

e o EUC uma força correspondente a 26%. O SUP foi o que apresentou menor valor 

de força muscular, 5% do peso corporal. Nota-se nos músculos ECD, ERCC e EUC 

grande imposição de carga durante um movimento específico no tênis, apesar dos 

cálculos mostrarem apenas estimativas de forças musculares, o que pode determinar 

em lesões no ponto de origem dessa musculatura.  

 Os valores de forças encontrados não puderam ser comparados com o de 

outras pesquisas, pois, na literatura não se encontram dados referente a essas 

forças. 

 Os valores das forças mostraram diferenças entre os músculos, isso se deve 

as diferenças dos braços de alavanca e das PCSA. Quanto menor o braço de 

alavanca do tendão do músculo, em relação ao centro de rotação do punho, maior 

será a força produzida, por isso, constatou-se no ECD, no movimento de desvio 

radial, um maior valor de força quando comparado aos outros músculos. 

 Para a obtenção dos braços de alavanca dos músculos, distância do centro de 

rotação do punho até tendão do músculo, foram feitas medidas anatômicas do 

punho, através da palpação e estimando as distâncias dos tendões ao eixo de 

rotação do punho, de acordo com o movimento analisado. Como esse método não é 

fidedigno, dada às dificuldades na medida, comparou-se os dados encontrados com 

o artigo de revisão da literatura de Ramsay et al (2009), que confrontou os braços 

de alavanca dos músculos que compõem as articulações de cotovelo e punho, 

obtidos, através de cálculos feitos a partir de um modelamento musculoesquelético, 

com intervalos de dados encontrados na literatura, e em caso de discrepância, 

assume-se o valor limite mais próximo da literatura. 

 Stoeckart et al (1989) relataram que uma tensão excessiva na origem dos 

músculos do punho, localizada no epicôndilo lateral, originará uma lesão nesses 

tendões, conhecida como epicondilite lateral. 

 Observações nos padrões de ativação e cinemática articular entre tenistas 

iniciantes e avançados, usando dados cinemáticos em conjunto com modelo 

computadorizado, revelaram substanciais contrações excêntricas dos músculos 

extensores de punho (Eygendaal, 2007). Kelley et al (1994) verificaram que tenistas 
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que apresentaram a epicondilite lateral, quando comparados com os que não 

apresentavam essa patologia, mostraram um aumento significativo da atividade dos 

músculos extensores de punho durante o impacto com a bola. Smedt et al (2007) 

concluíram em sua pesquisa que a epicondilite lateral é uma desordem comum entre 

jogadores de tênis e que todos os indivíduos expostos ao estresse repetitivo na 

musculatura extensora de punho estão correndo o risco de desenvolver esta 

condição. 

 Esta patologia é, geralmente, causada por sobrecarga em que microlesões são 

geradas na região de inserção dos tendões. Os músculos se tornam lesionados à 

medida que vão sendo fadigados pela atividade repetitiva (TOSTI, 2013, SILVA, 

2010). O tênis é o esporte que mais frequentemente causa esta lesão, cerca de 50% 

dos tenistas irá tê-la um dia em suas vidas (SILVA, 2010). 

 Durante um jogo ou treino são realizadas diversas batidas diretas procurando, 

sempre, aperfeiçoar o controle sobre a bola e aumentar a potência (RAMOS et al, 

2011). Essa repetitividade pode acarretar em prejuízos aos atletas, tanto amadores 

quanto profissionais.  
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VI - Conclusão 

 

 A análise da movimentação da batida direta do tênis demonstrou a existência 

de forças importantes, associadas aos torques em torno dos três eixos que passam 

pela articulação do punho. As forças musculares, supinadora, extensora de punho e 

do desvio radial, mostraram numericamente o quanto esses músculos são 

sobrecarregados em um simples golpe do tênis.  

 A metodologia apresentada mostrou-se capaz de avaliar os mecanismos que 

estão associados às lesões correspondentes a epicondilite lateral. 
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