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RESUMO

Introdução: O fortalecimento muscular do quadril e do tronco é capaz de aumentar
o torque passivo dessa articulação e da região lombopélvica devido às alterações
teciduais que ocorrem no sistema musculoesquelético. Dessa forma, essas
alterações teciduais podem refletir em modificações da postura ortostática da pelve
e MMII, podendo ser influenciadas por fatores biomecânicos como, por exemplo, o
torque passivo prévio do quadril.Objetivo: Portanto, o objetivo deste estudo foi
investigar a influência do torque passivo prévio do quadril sobre possíveis mudanças
na postura da pelve e dos MMII após um programa de fortalecimento de músculos
do quadril e do tronco. Metodologia: Foi realizado um estudo com 53 mulheres,
divididas em grupos intervenção e controle, e em subgrupos com maiores e menores
valores de torque prévio do quadril. O grupo controle (n=27) foi orientado a não
alterar as atividades habituais, enquanto o grupo intervenção (n=26) realizou o
programa de fortalecimento muscular do quadril e tronco. Foram avaliados, antes e
após o fortalecimento, os dados cinemáticos da pelve membros inferiores na postura
ortostática e a medida clínica de torque passivo do quadril. Resultados: Não foram
identificadas diferenças significativas entre os subgrupos, para as variáveis de
interesse. Portanto, a magnitude do torque passivo prévio do quadril não foi uma
característica que influenciou nos efeitos do fortalecimento do quadril e do tronco
sobre o próprio torque passivo e sobre a postura da pelve e dos MMII .Embora não
tenha sido encontrado influência, alguns fatores devem ser levados em
consideração: os efeitos sobre alterações posturais da pelve e dos MMII podem ser
influenciados não só pelo nível de torque passivo prévio do quadril, mas também
devido à existência de outros fatores biomecânicos, como o alinhamento do
complexo tornozelo-pé. Além disso, fatores como o tempo de realização do
fortalecimento, a amplitude de movimento utilizada e as características não
funcionais dos exercícios selecionados podem ter influenciados sobre ausência de
diferença entre as subgrupos. Conclusão: O torque passivo prévio do quadril não
influenciou os efeitos do fortalecimento muscular do quadril e do tronco sobre o
torque passivo do quadril e sobre a postura da pelve e dos MMII. Mulheres com
maior ou menor torque passivo prévio do quadril não apresentaram diferentes
ganhos de torque passivo e, portanto, não foi observada mudança na postura da
pelve e do quadril de forma diferente para esses subgrupos.



Palavras-chave: Fortalecimento muscular. Pelve e quadril. Cinemática. Postura.
Torque passivo.



ABSTRACT

Introduction: The muscular strengthening of the hip and trunk is able to increase the
passive torque of this joint and the lumbopelvic region due to the tissue changes that
occur in the musculoskeletal system. Thus, these tissue changes may reflect
changes in orthostatic posture of the pelvis and MMII, and may be influenced by
biomechanical factors such as, for example, the previous passive torque of the hip.
Objective: Therefore, the objective of this study was to investigate the influence of
previous passive hip torque on possible changes in pelvis and lower limb posture
following a hip and trunk muscle strengthening program. Methods: A study was
conducted with 53 women, divided into intervention and control groups, and in
subgroups with higher and lower values of previous hip torque. The control group (n
= 27) was instructed not to change their usual activities, while the intervention group
(n = 26) performed the hip and trunk muscle strengthening program. The kinematics
of the lower limb pelvis in the orthostatic posture and the clinical measure of passive
torque of the hip were evaluated before and after the strengthening. Results: No
significant differences between the subgroups were identified for the variables of
interest. Therefore, the magnitude of the previous passive torque of the hip was not a
characteristic that influenced the effects of hip and trunk strengthening on the
passive torque itself and on the posture of the pelvis and lower limbs. Although no
influence was found, some factors should be taken into account: effects on postural
changes in the pelvis and lower limbs may be influenced not only by the previous
passive torque level of the hip, but also due to the existence of other biomechanical
factors such as ankle-foot alignment. In addition, factors such as the time of
strengthening, the range of motion used and the non-functional characteristics of the
selected exercises may have influenced the absence of difference between the
subgroups. Conclusion: The previous passive torque of the hip did not influence the
effects of hip and trunk muscle strengthening on the passive hip torque and on the
posture of the pelvis and lower limbs. Women with greater or lesser passive anterior
hip torque did not present different passive torque gains and, therefore, no change in
pelvic and hip posture was observed differently for these subgroups.

Keywords: Muscular strengthening. Pelvis and hip. Kinematics. Posture. Passive

torque.
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1 INTRODUÇÃO

Na postura ortostática e durante atividades em cadeia cinemática fechada é

observado um acoplamento cinemático entre a pelve e os membros inferiores (MMII)

(PINTO et al., 2008; LEE et al., 2013; BARWICK et al., 2012; SOUZA et al., 2010).

Além disso, maiores queda pélvica, adução e rotação medial do quadril e pronação

do complexo tornozelo-pé têm sido relacionadas com lesões nos MMII e região

lombo-pélvica (CHUTER et al., 2012; HUANG et al., 2011; ZIFCHOCK et al., 2008;

BALDON et al; 2011). Com isso, intervenções têm sido utilizadas para aumentar a

resistência passiva e ativa do quadril e da região lombopélvica com o objetivo de

reduzir esses movimentos durante atividades/posturas em cadeia cinemática

fechada (PARK et al., 2017; BALDON et al., 2012; ARAÚJO et al., 2017; SNYDER,

2009; WILLY & DAVIS, 2011; CRUZ, 2019). Além do ganho de força muscular, o

fortalecimento também pode influenciar as propriedades passivas dos tecidos

treinados e isso pode refletir em mudanças posturais das articulações e segmentos

envolvidos (PARK et al., 2017; OCARINO et al., 2008; SOUZA et al., 2014). Assim,

mulheres poderiam se beneficiar do fortalecimento muscular do quadril e do tronco e

a avaliação dos possíveis efeitos dessa intervenção sobre a postura ortostática da

pelve e dos MMII pode ser bastante relevante para a clínica.

O fortalecimento muscular do quadril e do tronco pode aumentar o torque

passivo dessa articulação e da região lombopélvica devido às alterações teciduais

do sistema musculoesquelético (ARAÚJO et al, 2012; ARAUJO et al., 2017; CRUZ et

al., 2019). Esse aumento do torque passivo do quadril pode ocorrer devido à

hipertrofia muscular e alteração dos tecidos ao redor do quadril e do tronco

(OCARINO et al., 2008; ARAÚJO et al, 2012; CRUZ et al., 2019). Além disso, o

fortalecimento do tronco pode potencializar os efeitos sobre propriedades passivas

do quadril, pois tensões produzidas pelo músculo grande dorsal podem ser

transmitidas para o quadril via fáscia toracolombar e influenciar os torques dessa

articulação (CARVALHAIS et al, 2012). A modificação dos tecidos do quadril e do

tronco poderia, então, alterar a postura da pelve e dos MMII. No entanto, essa

modificação poderia ocorrer de forma diferente entre os indivíduos devido à
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influência de determinados fatores biomecânicos. O alinhamento do complexo

tornozelo-pé foi apontado como um fator que pode influenciar os efeitos cinemáticos

do fortalecimento muscular (CRUZ et al., 2019). Mulheres que apresentam menores

valores de alinhamento do complexo tornozelo-pé apresentaram maiores reduções

da queda pélvica durante a marcha (CRUZ et al., 2019). Outro possível fator que

poderia estar relacionado com os efeitos cinemáticos do fortalecimento muscular do

quadril e do tronco é a magnitude do torque passivo prévio (antes da intervenção).

Uma vez que o torque passivo gerado pelas articulações pode afetar a

postura corporal (SOUZA et al., 2014; GOMES et al., 2019), ele é frequentemente

avaliado e considerado para tomada de decisão clínica quando são observadas

alterações na postura da pelve e dos MMII, tais como aumentos da anteversão

pélvica, da queda pélvica, da rotação medial e da adução do quadril e da pronação

do complexo tornozelo-pé (CARVALHAIS et al., 2011). Assim como o alinhamento

do complexo tornozelo-pé pode afetar o efeito do fortalecimento sobre a cinemática

(CRUZ et al. 2019), o torque passivo apresentado por um indivíduo antes de um

programa de fortalecimento também poderia afetar efeitos desse programa sobre a

postura corporal. Pessoas que apresentam menor magnitude de torque passivo

possivelmente apresentam menores demandas sobre os tecidos que geram esse

torque durante suas atividades diárias, considerando as adaptações teciduais

relacionadas ao nível de estresses aplicados sobre esses tecidos (ARAÚJO et al.,

2012; HERBERT et al., 1988). Opostamente, pessoas com maiores valores de

torque passivo prévio poderiam apresentar maiores demandas diárias sobre esses

tecidos. Assim, um programa de fortalecimento muscular, com volume de treino

relativamente padronizado (i.e. relativo à força apresentada por cada indivíduo),

pode representar um maior aumento da demanda diária para indivíduos com torque

passivo menor em relação a pessoas com torque passivo maior. Consequentemente,

indivíduos que apresentam torque passivo menor apresentariam maior aumento

desse torque e, também, maiores efeitos cinemáticos, após o fortalecimento. O

maior ganho de torque passivo do quadril poderia reduzir a queda pélvica, a adução

e a rotação medial dos quadris e a pronação do complexo tornozelo-pé (CTP) em

pessoas com menores níveis de torque passivo prévio do quadril. Entretanto, ainda

não se sabe se há influência da magnitude do torque passivo prévio do quadril sobre

os efeitos do fortalecimento do tronco e do quadril na postura da pelve e dos MMII.
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Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar a influência do torque passivo prévio

do quadril sobre possíveis mudanças na postura da pelve e dos MMII após um

programa de fortalecimento de músculos do quadril e do tronco.
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2 METODOLOGIA
2.1 Design

Para conduzir esse estudo foi realizado um ensaio clínico controlado e não

aleatorizado. As participantes foram divididas em grupo controle e intervenção e

depois subdivididas em subgrupos de maiores e menores valores de torque passivo

do quadril na condição pré-intervenção , utilizando o percentil 50. Foi realizada

avaliação da cinemática da pelve, do quadril e do CTP e do torque passivo do

quadril antes e após a intervenção.

2.2 Amostra

A amostra foi constituída por conveniência na Universidade Federal de Minas

Gerais e nas comunidades próximas. O cálculo amostral foi realizado por meio do

programa G*Power 3.1 (Universitat de Kifl Kiel Schleswig-Holstein), supondo o uso

de ANOVA mistas com dois fatores entre-indivíduos, e um fator de medida repetida .

Foi presumido para essa análise um tamanho de efeito esperado de moderado a

grande (f=0,3), para calcular o número de indivíduos necessários a fim de alcançar

um poder estatístico de 0,80 e nível de significância de 0,05. Seriam necessários 58

indivíduos segundo essa análise. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da UFMG (CAAE – 0427.0.203.000-11) (ANEXO).

A escolha da amostra composta por mulheres se deve ao fato de que indivíduos

do sexo feminino apresentam maior magnitude de queda pélvica e adução e rotação

medial do quadril, quando comparado aos do sexo masculino (BALDON et al., 2011).

Dessa forma, mulheres podem apresentar maior predisposição às lesões dos MMII e

da região lombo-pélvica durante atividades/posturas com descarga de peso

(BALDON et al., 2011). Portanto, foram incluídas no estudo apenas as mulheres

com ausência de lesões e/ou sintomas musculoesqueléticos e que não estivessem

realizando atividade física nos últimos 3 meses, com índice de massa corporal

menor ou igual à 25Kg/m², idade entre 18 e 35 anos, com amplitude normal de

rotação medial (34º a 71º) e lateral do quadril (25º a 56º) (SVENNINGSEN et

al.,1989). Foram excluídas as participantes incapazes de manter a musculatura do

quadril relaxada durante a realização da medida do torque passivo do quadril, que

apresentaram dor ou foram incapazes de realizar os testes de maneira adequada e
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que não atingiram pelo menos 80% do programa de fortalecimento muscular ou que

iniciaram a prática de atividade física durante o período da intervenção.

Ao todo, cinquenta e seis mulheres foram incluídas no estudo, sendo que duas

voluntárias do grupo intervenção foram excluídas devido à problemas técnicos

durante a coleta dos dados e o não cumprimento de 80% do programa de

fortalecimento. Uma voluntária do grupo controle também foi excluída, pois iniciou a

prática de atividade física durante o período da intervenção. Portanto, foram

consideradas para análise 53 voluntárias, sendo 26 do grupo intervenção e 27 do

grupo controle.

Os dados demográficos das voluntárias que foram incluídas no estudo estão na

tabela 1. As médias dos valores de torque passivo prévio do quadril de cada

subgrupo estão apresentadas na tabela 2. Os valores de torque passivo prévio do

quadril foram significativamente diferentes entre os subgrupos do grupo intervenção

(p<0,001) e entre os subgrupos do grupo controle (p<0,001). Os subgrupos da

intervenção não apresentaram diferença significativa dos valores de torque passivo

prévio do quadril em comparação com os mesmos subgrupos do controle, tanto para

menores valores de torque (p=0,42), quanto para maiores valores de torque

(p=0,91).

Tabela 1- Características demográficas das participantes na condição pré-

intervenção

Grupos Intervenção (média ± DP) Controle (média ± DP)

Idade 22 ± 3 21 ± 1

Massa (kg) 56,60 ± 6,30 52,66 ± 7,35

Altura (m) 1,63 ± 0,04 1,62 ± 0,06

IMC kg/m2 21,07 ± 1,93 20,12 ± 2,12

DP: desvio padrão; kg: quilogramas; m: metros; IMC: índice de massa corporal; kg/m2: quilogramas

por metro quadrado.
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Tabela 2- Valores de torque passivo prévio dos subgrupos de menores e maiores

valores de torque passivo do quadril dos grupos controle e intervenção

Grupos Intervenção (média ± DP) Controle (média ± DP)

Subgrupos ITP ITG CTP CTG

Torque passivo prévio do

quadril (Nm)

0,81 ± 0,25 1,72 ± 0,47 0,65 ±0,64 1,69 ± 0,51

DP: desvio padrão; (°): graus; ITP: intervenção torque pequeno e ITG: intervenção torque grande;

CTP: controle torque pequeno e CTG: controle torque grande; Nm: Newton-metro.

2.3 Procedimentos

Após a avaliação das medidas de altura e massa corporal, foi realizada a

medida clínica da amplitude de movimento de rotaçãomedial e lateral do quadril.

A voluntária que apresentou todos os critérios de inclusão foi selecionada para o

grupo controle ou intervenção conforme a sua disponibilidade para a realização

do protocolo de fortalecimento. Um segundo dia foi utilizado para coletar os

dados cinemáticos da pelve e dos membros inferiores. As voluntárias assinaram

um termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE), que contém

informações sobre os procedimentos que iriam ser realizados, além de possíveis

desconfortos que poderiam acontecer durante ou depois do protocolo de

fortalecimento muscular e dos testes de força. Após a leitura do termo de

consentimento livre e esclarecido, as voluntárias assinaram concordando em

participar no estudo.

2.3.1 Avaliação do torque passivo do quadril

Foi utilizado o modo passivo do dinamômetro isocinético e o eletromiógrafo

para coleta do torque passivo do quadril na condição pré e pós-intervenção. A

eletromiografia foi utilizada para garantir o repouso dos músculos durante a

movimentação passiva do quadril. Eletrodos de superfície ativos foram colocados

nos músculos: glúteo máximo, glúteo médio, bíceps femoral, tensor da fáscia lata e

adutor magno (CRAM et al., 1998). Antes da colocação desses eletrodos, o

avaliador realizou a limpeza e tricotomia da região com algodão e álcool, com o

objetivo de reduzir a impedância da pele. A medida do torque passivo do quadril foi

feita com a participante posicionada em decúbito ventral sobre a cadeira do
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dinamômetro isocinético, que permaneceu sem nenhuma inclinação (0°). O membro

inferior analisado ficou a 90° de flexão de joelho e a tuberosidade da tíbia, alinhada

com o eixo de rotação do equipamento. Além disso, os membros superiores da

participante foram posicionados ao lado do corpo com 0° de abdução, sendo

utilizado um cinto para estabilização da pelve na cadeira. Foi posicionado um

inclinômetro na margem anterior da tíbia, perpendicular ao plano horizontal,

definindo a posição neutra da articulação do quadril (0°). A alavanca ficou fixa na

perna da voluntária e movimentou esse segmento partindo de 25° de rotação lateral

para 25° de rotação medial (ARAÚJO et al., 2017). Foi utilizado no teste o protocolo

no modo passivo, com frequência de coleta de 100 Hz e velocidade angular de 5°/s

(ARAÚJO et al., 2017). Foi escolhida a baixa velocidade a fim de minimizar as forças

geradas pelo componente viscoso dos tecidos e as possíveis ativações musculares

(TAYLOR et al., 1990).

Foram realizadas cinco repetições do movimento para acomodação

viscoelástica dos tecidos e familiarização da voluntária com o movimento, antes da

realização do teste. Além disso, realizou-se um registro eletromiográfico dos

músculos do quadril em repouso, com a alavanca do dinamômetro parada e fixada

no membro inferior avaliado da participante. A voluntária foi instruída pelo avaliador

a permanecer relaxada e, dessa forma, não resistir e/ou auxiliar o movimento da

alavanca durante a realização do teste. Depois dessas instruções, três testes válidos

foram realizados. Os dados eletromiográficos foram coletados a uma frequência de

amostragem de 1000 Hz, e registrados e visualizados pelo software MegaWin 3.0

(Mega Electronics, Inc.).

2.3.2 Avaliação da cinemática da postura

A avaliação da postura foi realizada antes e após a intervenção. Três

marcadores ativos foram utilizados realizar o alinhamento do sistema de análise de

movimento para a delimitação do sistema de coordenadas (eixos) do laboratório. Os

marcadores indicaram a origem e as direções dos seguintes eixos: ântero-posterior,

látero-lateral e súpero-inferior. Além disso, agrupamentos de marcadores ativos

(clusters) de rastreamento foram aplicados para os segmentos: pelve, coxa, perna,

retropé e antepé. O objetivo desse agrupamento de marcadores foi reduzir a

influência dos movimentos dos tecidos em relação ao osso (CAPPOZZO et al., 1995).
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Os clusters foram posicionados da seguinte maneira: pelve (sobre o sacro, abaixo

da linha que liga as duas espinhas ilíacas póstero-superiores) (ARAÚJO et al., 2017);

Coxa (dois dedos acima da borda superior da patela) (ARAÚJO et al., 2017); Perna

(abaixo do ventre muscular do gastrocnêmio) (ARAÚJO et al., 2017); Retropé (no

calcâneo, abaixo da inserção do tendão do tríceps sural) ( ARAÚJO et al., 2017;

LEARDINI, A. et al., 2007); Antepé (espaço entre o segundo e o quarto metatarso,

acima da linha que conecta as cabeças dos metatarsos) (ARAÚJO et al., 2017);

Os segmentos e os seguintes marcadores anatômicos foram:

- Pelve: a crista ilíaca e o trocânter maior do fêmur, bilateralmente (ARAÚJO

et al., 2017);

- Fêmur: o trocânter maior e os epicôndilos lateral e medial do fêmur

(ARAÚJO et al., 2017);

- Perna: os epicôndilos do fêmur e os maléolos medial e lateral do tornozelo

(SOUZA et al., 2014b);

- Retropé: os maléolos medial e lateral, o tubérculo fibular e o sustentáculo do

tálus (SOUZA et al., 2014b);

- Antepé: as bases e cabeças do primeiro e do quinto metatarsos (SOUZA et

al., 2014b).

Inicialmente, o examinador marcou os pontos anatômicos com uma caneta

hidrográfica, e posteriormente direcionou uma ponteira (pointer) para esses pontos

marcados na pele da participante, que definiu a posição desses marcadores gerando

marcadores anatômicos virtuais, cada um associado ao cluster de três marcadores

de rastreamento do segmento. Essas marcações anatômicas foram utilizadas para a

criação do sistema de coordenadas local referente à cada segmento. Depois da

definição dos marcadores anatômicos, a voluntária foi orientada a ficar em posição

ortostática confortável para a coleta da postura estática de 5 segundos. A

participante permaneceu de pé sobre um papel, que foi utilizado para delimitar a

posição dos pés, com o objetivo de manter a mesma posição durante a reavaliação

após o período da intervenção.
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2.3.3 Protocolo de fortalecimento muscular

O fortalecimento muscular do quadril e tronco foi executado durante dois meses,

com uma frequência de três vezes por semana, em dias da semana de acordo com

a disponibilidade da participante. Os exercícios de fortalecimento realizados foram:

rotadores externos do quadril, glúteo médio, latíssimo do dorso, abdominal oblíquo e

quadrado lombar, rotação lateral e extensão do quadril e tronco em cadeia

cinemática fechada. As voluntárias realizaram os exercícios com uma carga de 70 a

80% de 1 repetição máxima (1RM). Mais detalhes do protocolo de fortalecimento

muscular são encontrados no estudo de referência (Araújo et al., 2017).

2.4 Extração e análise dos dados

2.4.1 Cinemática da postura

O software Visual 3D foi utilizado para o processamento dos dados

cinemáticos. Foi criado o modelo biomecânico de corpos rígidos, de seis graus de

liberdade, a partir da posição dos marcadores anatômicos virtuais durante a postura

estática. Depois disso, o modelo foi aplicado à coleta de marcha (HAMILL et al.,

2013). Os segmentos criados (corpos rígidos) com seus respectivos sistemas de

coordenadas foram:

- Antepé (SOUZA et al., 2014b): o eixo ântero-posterior foi formado pela ligação

entre o ponto médio entre a cabeça dos metatarsos e o ponto médio entre as bases

dos metatarsos. O eixo médio-lateral foi formado por meio dos mínimos quadrados,

de forma que a soma dos quadrados da distância entre os quatro marcadores e o

eixo médio-lateral foi reduzida. O eixo súpero-inferior foi formado ortogonal aos

outros dois.

- Retropé (SOUZA et al., 2014b): O eixo súpero-inferior foi formado pela ligação do

ponto médio entre os maléolos e o ponto médio entre o tubérculo fibular e o

sustentáculo do tálus. O eixo médio-lateral foi formado usando os mínimos

quadrados da distância entre os quatro marcadores. O eixo ântero-posterior foi

formado ortogonal aos outros dois eixos.

- Perna (MANAL et al., 2000): O eixo súpero-inferior foi definido pela ligação do

ponto médio entre os epicôndilos femorais e o ponto médio entre os maléolos. O

eixo médio-lateral foi formado utilizando os mínimos quadrados da distância entre os
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quatro marcadores. O eixo ântero-posterior foi formado ortogonal aos outros dois

eixos.

- Coxa (ARAÚJO et al., 2017): o centro articular da articulação do quadril foi formado

medialmente ao trocânter do fêmur (um quarto da distância entre os dois trocânteres

femorais). O eixo súpero-inferior foi formado pela ligação entre o centro articular e o

ponto médio entre os epicôndilos femorais. O eixo médio-lateral foi formado pela

linha que liga os epicôndilos femorais e o eixo ântero-posterior foi formado ortogonal

aos outros dois eixos.

- Pelve (ARAÚJO et al., 2017): O eixo súpero-inferior foi formado pela ligação entre

o ponto médio entre os trocânteres femorais e o ponto médio entre o ponto mais alto

das cristas ilíacas. O eixo médio-lateral foi formado usando os mínimos quadrados

da distância entre os quatro marcadores. O eixo ântero-posterior foi formado

ortogonal aos outros dois eixos.

Posteriormente, foram calculados os ângulos da pelve (ângulo da pelve

relativo ao sistema de coordenadas global do laboratório); do quadril (ângulo da

coxa relativo à pelve) nos planos transverso e frontal; do retropé-perna e antepé-

perna (ângulo do retropé e antepé relativo à perna) no plano frontal e do antepé-

retopé (ângulo do antepé relativo ao retropé) no plano sagital. Esses ângulos foram

formados com a sequência de Cardan: látero-medial, ântero-posterior e súpero-

inferior (HAMILL et al., 2013). Utilizou-se um filtro passa-baixa do tipo Butterworth de

quarta ordem, com frequência de corte de 6 Hz para filtra-los. Além disso, foram

interpolados os gaps com no máximo dez quadros. Calculou-se as médias de

anteversão-retroversão e rotação anterior-posterior da pelve, rotação medial-lateral e

adução-abdução do quadril, inversão-eversão do CTP (retropé e antepé em relação

à perna), dorsiflexão-flexão plantar do CTP (antepé em relação ao retropé), nas

condições pré e pós intervenção.

2.4.2 Avaliação do torque passivo do quadril

Os dados eletromiográficos foram extraídos em formato de texto e

processados no software Matlab (The Mathworks, Inc.) logo após a coleta de cada

repetição. Esse processamento filtrou os dados por meio de um filtro passa-banda

do tipo Butterworth de quarta ordem, com frequências de corte de 10 e 500 Hz. O

sinal obtido durante cada teste foi comparado com o sinal coletado durante o
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repouso dos músculos do quadril. As repetições que o sinal eletromiográfico foi igual

ou superior a média acrescida de dois desvios padrão do sinal da coleta de repouso,

foram consideradas com atividade muscular. Quando isso ocorreu, uma nova

repetição do teste foi realizada. Além disso, foram mensurados os comprimentos da

perna e do pé para posterior análise dos dados.

Os dados obtidos pelo dinamômetro isocinético foram processados através de

uma rotina criada no software Matlab. Nesse processamento, os sinais foram

filtrados com um filtro passa baixa do tipo Butterworth de quarta ordem com

frequência de corte de 1,25 Hz. O torque total medido foi subtraído pelos torques

produzidos pelo peso da perna e do pé da voluntária (calculados a partir da tabela

antropométirica de Dempster e cálculos trigonométricos) (WINTER, 1990) e pelo

torque gerado pela alavanca. O torque passivo de rotação medial do quadril foi

calculado, em newton-metros (Nm). Foi calculado o valor médio dos torques

produzidos nos primeiros 20° de rotação medial do quadril (ARAÚJO et al., 2017)

para as três repetições do teste e o valor médio das repetições foi considerado para

análise estatística.

2.5 Análise estatística

Para análise descritiva das características demográficas dos subgrupos de

troque passivo prévio do quadril foram utilizadas médias e desvio-padrões. Foram

realizadas ANOVAs mistas para as variáveis cinemáticas e para o torque passivo do

quadril com dois fatores entre indivíduos (torque passivo prévio do quadril e grupo),

cada um com dois níveis (torque passivo prévio grande e torque passivo prévio

pequeno; controle e intervenção) e um fator de medida repetida (condição) com dois

níveis (pré e pós-intervenção). Foram considerados os efeitos interação grupo x

condição x torque passivo. No caso de diferença significativa entre os subgrupos,

contrastes pré-planejados seriam utilizados.
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3 RESULTADOS

As interações grupo x condição x torque das ANOVAs não foram significativas

para as variáveis de interesse: torque passivo (0,774), pelve frontal (p=0,677),

quadril frontal (p=0,089), retropé-perna frontal (p= 0,783), antepé-perna frontal

(p=0,342), pelve transverso (0,559), quadril transverso (0,418), pelve sagital

(p=0,973) e antepé-retropé sagital (p=0,303) (Tabela 3). Portanto, a magnitude do

torque passivo prévio do quadril não foi uma característica que influenciou nos

efeitos do fortalecimento do quadril e do tronco sobre o próprio torque passivo e

sobre a postura da pelve e dos MMII . Como não houve diferenças significativas nas

interações, não foram utilizados contrastes.

Tabela 3 - Significância das variáveis cinemáticas para as interações de interesse

Variáveis Grupo X Condição X Torque (p)

Teciduais

Torque passivo do quadril

Cinemáticas

Pelve Frontal

0,774

0,677

Quadril Frontal 0,089

Retropé-perna Frontal 0,783

Antepé-perna Frontal 0,342

Pelve Transverso 0,559

Quadril Transverso 0,418

Pelve Sagital 0,973

Antepé-retropé Sagital 0,303

*p≤0,05
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4 DISCUSSÃO

Os resultados desse estudo indicaram que a magnitude prévia do torque

passivo do quadril é uma característica biomecânica que não foi relacionada com os

ganhos de torque passivo do quadril e com as mudanças na postura da pelve e dos

membros inferiores, após um programa de fortalecimento muscular do quadril e do

tronco. A hipótese de que mulheres com menores valores de torque passivo prévio

do quadril, após o protocolo de fortalecimento muscular, poderiam apresentar

maiores modificações na postura da pelve e dos MMII, não foi confirmada neste

estudo. Dessa forma, o torque passivo prévio pode não estar relacionado somente

com o nível de demanda externa das atividades diárias.

Outros fatores biomecânicos, tais como o desalinhamento do complexo

tornozelo-pé poderia influenciar o nível de demanda interna (FONSECA et al. 2007)

e, consequentemente, o nível de torque passivo do quadril e a postura da pelve e

dos MMII. Portanto, efeitos sobre alterações posturais da pelve e dos MMII podem

ser influenciados não só pelo nível de torque passivo prévio do quadril, mas também

devido à existência de outros fatores biomecânicos (FONSECA et al. 2007; SOUZA

et al., 2014a). Uma premissa para geração das hipóteses do estudo é que a

demanda diária sobre os tecidos de pessoas com torque menor seria menor que em

indivíduos com torque maior, o que poderia levar a adaptações teciduais diferentes

após o fortalecimento. Entretanto, o nível de atividade diária não foi medido nesse

estudo, o que não garante que a intervenção levou a um maior crescimento de

demanda para as participantes com menor torque. Além disso, na prática clínica é

comum desejar o aumento do torque passivo do quadril quando o paciente

apresenta torque baixo e as alterações cinemáticas consideradas como relacionadas

com o torque baixo. Entretanto, o presente estudo não considerou essa combinação

entre torque passivo e postura prévios. Assim, nem todas as mulheres do subgrupo

de menores níveis de torque passivo prévio do quadril podem ter apresentado na

postura maior anteversão e queda da pelve, maior rotação medial e adução do

quadril e maior pronação do complexo tornozelo-pé. Dessa forma, seria importante

uma investigação mais criteriosa de subgrupos de menores valores de torque

passivo prévio associado com maiores desalinhamentos na postura. Um estudo com
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subgrupos de tais características poderia identificar melhor a relação do torque

passivo prévio do quadril sobre os efeitos cinemáticos do fortalecimento muscular do

quadril e tronco na postura da pelve e dos MMII.

A duração do protocolo de fortalecimento é outro fator a ser considerado. O

tempo de adaptação dos tecidos miofasciais em resposta ao estímulo de

fortalecimento muscular (hipertrofia) é em torno de 6 a 8 semanas (ABE et al., 2000;

ARAÚJO et al., 2012). Os subgrupos de torque passivo prévio menor e maior

apresentaram ganhos proporcionalmente semelhantes do torque passivo do quadril

e isso refletiu em ausência de diferença na postura da pelve e MMII quando esses

subgrupos foram comparados. Pode ser que com um tempo maior de intervenção,

essa relação de ganho de torque passivo dos subgrupos acontecesse de forma não

linear. Dessa forma, o fortalecimento muscular aplicado em um tempo maior poderia

gerar maiores ganhos de torque passivo do quadril e da região lombopélvica no

subgrupo de menor torque passivo prévio e esse maior ganho poderia refletir em

diferenças significativas da postura da pelve e dos MMII.

Além disso, a amplitude de movimento utilizada para a realização dos

exercícios pode ser outro fator a se considerar em estudos futuros. O fortalecimento

em posições encurtadas ou alongadas podem gerar diferentes adaptações nos

tecidos miofasciais, como diminuição ou aumento do comprimento muscular

respectivamente (OCARINO et al., 2008; AQUINO et al., 2010). Se o protocolo deste

estudo fosse baseado em exercícios de fortalecimento do quadril em posições

encurtadas, mulheres com menor torque passivo prévio do quadril poderiam

apresentar proporcionalmente maiores ganhos de torque passivo do quadril e,

consequentemente, maiores mudanças na postura comparada com o subgrupo de

torque passivo prévio maior. Visto que a rigidez tecidual é dependente do trofismo

muscular e do comprimento muscular (HERBERT, 1988), mulheres com menor

torque passivo prévio do quadril poderiam apresentar maiores comprimentos

musculares. Dessa forma, esse subgrupo poderia apresentar maiores ganhos do

torque passivo devido às maiores reduções do comprimento muscular do quadril e,

consequentemente maiores alterações na postura da pelve e dos MMII.

O protocolo de fortalecimento desse estudo foi realizado em cadeia

cinemática aberta em pessoas com diferentes padrões de postura. A falta de
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exercícios funcionais (levando em consideração a postura ortostática) e a falta de

associação do torque passivo prévio do quadril com desalinhamentos posturais da

pelve e dos MMII pode estar relacionado com a ausência de influência do torque

passivo prévio sobre as modificações na postura da pelve e dos MMII. Um estudo

com mulheres que aplicou um programa de fortalecimento dos rotadores externos do

quadril em posição ortostática identificou alteração da postura do joelho, através da

redução do ângulo entre o fêmur e a tíbia (PARK et al., 2017). Portanto, é possível

que exercícios funcionais sejam mais efetivos em modificar a postura da pelve e dos

MMII, principalmente de mulheres com menor torque passivo prévio associado com

desalinhamentos. A mudança na postura é possivelmente mediada por modificações

teciduais (PARK et al., 2017; OCARINO et al., 2008) e essas modificações poderiam

acontecer de forma mais efetiva em mulheres com torque passivo prévio menor

associado com maiores desalinhamentos da pelve e do quadril em comparação com

mulheres com torque passivo prévio maior sem desalinhamentos. Além dessas

possíveis considerações do programa de fortalecimento proposto e da associação

do baixo troque passivo prévio com desalinhamentos, é importante ressaltar que

existem outros fatores biomecânicos que poderiam influenciar as modificações da

postura da pelve dos MMII geradas pelo fortalecimento muscular. Como destacado

anteriormente, o desalinhamento do complexo tornozelo-pé (antepé, retropé e perna)

pode ser um desses possíveis fatores. Mulheres com menores valores de

alinhamento varo do complexo tornozelo-pé apresentaram redução da queda pélvica

durante a marcha após o fortalecimento muscular do quadril e do tronco e as

mulheres com maiores valores de alinhamento varo do complexo tornozelo-pé não

apresentaram redução da queda pélvica (CRUZ et al, 2019). O mesmo poderia ser

investigado para postura. Portanto, é necessário realizar outros estudos, a fim de

investigar melhor a influência do torque passivo prévio do quadril sobre as

mudanças na postura da pelve e dos MMII, provocadas por outros tipos de

intervenções. Além disso, é importante considerar os subgrupos que também

apresentam desalinhamentos relacionados com outros fatores biomecânicos que

podem influenciar nessas mudanças geradas nas propriedades passivas dos tecidos

treinados pelo fortalecimento muscular.
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5 CONCLUSÃO

O torque passivo prévio do quadril não influenciou os efeitos do fortalecimento

muscular do quadril e do tronco sobre o torque passivo do quadril e sobre a postura

da pelve e dos MMII. Mulheres com maior ou menor torque passivo prévio do quadril

não apresentaram diferentes ganhos de torque passivo e, portanto, não foi

observada mudança na postura da pelve e do quadril de forma diferente para esses

subgrupos.
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APÊNDICE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Estudo: Efeito do fortalecimento dos músculos do quadril e do tronco e

efeito do uso de uma órtese de quadril sobre a cinemática dos membros inferiores

durante a marcha e a descida de degrau

Investigadores Principais: Thales Rezende de Souza e Vanessa Lara de Araújo

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Teixeira da Fonseca

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudo. O nosso objetivo é

investigar o efeito do uso de uma cinta elástica no seu quadril e o efeito de um

programa de fortalecimento dos músculos do tronco e do quadril no padrão de

movimento durante a caminhada e a descida de degrau. Assim, este estudo

pretende demonstrar se o uso da cinta elástica no quadril e se a realização de

exercícios para fortalecimento muscular são capazes de melhorar o movimento de

suas pernas e de seu tronco durante a realização de atividades do dia a dia.

Procedimentos: Os testes serão realizados no Laboratório de Desempenho

Motor e Funcional Humano (sala 1108) e no Laboratório de Análise do Movimento

(sala 1107) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Inicialmente, as

seguintes medidas serão realizadas: peso, altura, comprimentos de sua perna e pé,

quantidade de movimento do seu quadril e alinhamento do seu pé. Logo após, serão

colocados eletrodos descartáveis sobre a sua pele, na região do quadril direito, para

que seja registrada a quantidade de contração dos músculos dessa região. Antes da

colocação desses eletrodos, sua pele será limpa com algodão e álcool e, se

necessário, será feita a retirada dos pêlos, apenas nas regiões onde os eletrodos

serão colocados, utilizando uma lâmina de barbear descartável. Em seguida, serão

afixados, com fita dupla face, pequenos marcadores em seu tronco, pelve, perna e

pé, sendo que esse procedimento é indolor. Você será orientado a caminhar em
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uma esteira por aproximadamente um minuto e a descer um degrau cinco vezes

para que o seu movimento seja avaliado por um sistema de câmeras. Uma cinta

elástica (órtese) será afixada no seu quadril e você será orientado a caminhar e

descer o degrau novamente.

Após essa fase, você será posicionado deitado de barriga para baixo sobre

um aparelho e sua perna será fixada à alavanca desse aparelho. Essa alavanca irá

mover a sua perna e, consequentemente, o seu quadril. Nesse momento, você

deverá manter-se o mais relaxado possível, sem resistir ou ajudar o movimento da

alavanca. Durante esse teste, você terá em sua mão um dispositivo do equipamento,

o qual permitirá que você interrompa o movimento da alavanca a qualquer momento,

caso ache necessário. Três repetições do movimento do seu quadril serão

realizadas em duas diferentes condições: com e sem o uso da cinta elástica de

quadril. Em seguida, você realizará dois testes de força máxima dos músculos do

seu quadril. No primeiro teste, você será posicionado de barriga para baixo e no

segundo, você ficará deitado de lado. Em ambos os testes, a alavanca será fixada à

sua perna e você será encorajado a mover essa alavanca, realizando sua força

máxima, por cinco repetições. Ambos os testes serão realizados três vezes. Um

teste de força máxima dessas musculaturas também será realizado fora do

equipamento e contra a resistência manual do examinador.

Após a realização dessa avaliação inicial, você irá escolher em qual dos

grupos (1 ou 2) você quer ser incluído.

GRUPO 1: Se você for incluído neste grupo, deverá comparecer no Laboratório de

Prevenção e Reabilitação de Lesões Esportiva (LAPREV) no prazo máximo de uma

semana após o teste inicial para começar o programa de fortalecimento dos

músculos do seu quadril e tronco. O programa será constituído de exercícios

rotineiramente realizados em um aparelho de musculação (cross-over). Os

exercícios serão realizados três vezes por semana durante oito semanas e serão

feitos nos dois lados do corpo. A carga dos exercícios será suficiente para causar

um cansaço muscular durante a realização dos mesmos e será aumentada

progressivamente, segundo sua tolerância. Os horários para realização dos

fortalecimentos serão estabelecidos de acordo com sua disponibilidade e com a

disponibilidade dos examinadores envolvidos na pesquisa, pois todas as sessões de
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fortalecimento serão acompanhadas por algum dos examinadores. Uma semana

após o término do programa de fortalecimento, você deverá retornar ao laboratório

para repetir os procedimentos do teste inicial.

GRUPO 2: Se você for incluído neste grupo, não será submetido aos exercícios e

deverá continuar realizando suas atividades rotineiras normalmente. Após oito

semanas da avaliação inicial, você retornará ao laboratório para repetir os

procedimentos da avaliação inicial. Se for de seu interesse, após a realização do

teste final, você poderá participar do mesmo programa de exercícios oferecido ao

grupo 1, sob supervisão de um dos examinadores envolvidos na pesquisa.

Independente do grupo em que participar, você deverá comparecer ao laboratório

em duas ocasiões, sendo que o tempo previsto para cada dia é três horas. Além

disso, é necessário que você não realize exercícios de fortalecimento, além

daqueles realizados na presença do examinador. O tempo previsto para realização

do programa de fortalecimento é de 40 minutos.

Riscos e desconfortos: A sua participação no estudo oferece riscos mínimos à sua

saúde. Pode ocorrer uma pequena irritação na pele devido ao procedimento de

limpeza, retirada de pêlos e colocação dos eletrodos. Essa irritação, caso ocorra,

desaparecerá em poucos dias. Além disso, você poderá sentir um leve desconforto

muscular após a realização dos testes de força máxima e nos dois primeiros dias

após a progressão da carga dos exercícios de fortalecimento (apenas participantes

do grupo 1). Se sentir esse desconforto, você pode solicitar à pesquisadora

(fisioterapeuta) que utilize algum recurso fisioterapêutico para alívio.

Benefícios esperados: Os participantes do grupo 1 poderão ser beneficiados pela

realização do programa de fortalecimento do tronco e quadril, pois a maior força

dessas musculaturas pode melhorar o movimento de seus pernas e tronco durante a

realização de atividades do seu dia-a-dia, como caminhada e descida de escada.

Após o término da avaliação final, os participantes do grupo 2 poderão requerer a

realização do mesmo programa de fortalecimento feito pelos participantes do grupo

1, objetivando alcançar os possíveis benefícios. Caso não seja evidenciado

benefício do programa de fortalecimento, não serão esperados benefícios diretos em

decorrência da participação na pesquisa. Porém, os resultados desse estudo

ajudarão os terapeutas a entender melhor como os músculos do corpo atuam
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durante a realização de atividades do dia-a-dia, o que irá contribuir para o avanço do

conhecimento na área da fisioterapia.

Confidencialidade: Para garantir a confidencialidade da informação obtida, seu

nome não será utilizado em qualquer publicação ou material relacionado ao estudo.

Recusa ou desistência da participação: Sua participação é inteiramente voluntária
e você está livre para recusar participar ou desistir do estudo em qualquer momento

sem que isso possa lhe acarretar qualquer prejuízo.

Gastos: Caso você necessite deslocar-se para universidade apenas para participar

da pesquisa, os gastos com o seu transporte para comparecer ao laboratório ou à

academia de musculação serão de responsabilidade dos pesquisadores. Se for do

seu interesse, será oferecido um lanche nos dias de realização da avaliação no

laboratório.

Você pode solicitar mais informações ao longo do estudo com os

pesquisadores responsável pelo projeto (Thales ou Vanessa), por meio dos

telefones 8813-0512 ou 9942-8285. Após a leitura completa deste documento, caso

concorde em participar do estudo, você deverá assinar o termo de consentimento

abaixo e rubricar todas as folhas desse termo.
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TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu li e entendi toda a informação acima. Todas as minhas dúvidas foram

satisfatoriamente respondidas e eu concordo em ser um voluntário do estudo.

______________________________________ ____________

Assinatura do Voluntário Data

______________________________________ ____________

Thales Rezende de Souza - Doutorando Data

______________________________________ ____________

Vanessa Lara de Araújo – Mestranda Data

_____________________________________ ____________

Dr. Sérgio Teixeira da Fonseca - Orientador Data

COEP – Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG
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Email: coep@prpq.ufmg.br.

mailto:coep@prpq.ufmg.br


26

ANEXO


	1 INTRODUÇÃO
	APÊNDICE
	ANEXO

