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Resumo

Introdução: Diversos estudos ressaltam a importância de avaliar a função do joelho
após a reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). A influência de diversas
variáveis sobre a função desses pacientes tem sido analisada, porém ainda não é
encontrado um consenso na literatura. Objetivo: avaliar correlação entre o torque e o
equilíbrio postural sobre a função do joelho após a reconstrução do LCA. Métodos:
Foram avaliados 23 pacientes do sexo masculino. Os procedimentos do estudo
incluíram análise do torque concêntrico a 60o/s 180 o/s dos músculos quadríceps e
ísquiostibiais no dinamômetro isocinético. O equilíbrio estático em apoio unipodal foi
avaliado sobre um baropodômetro computadorizado. A avaliação do desempenho
funcional foi feita por dois testes de salto e para estimar a função subjetiva dos
pacientes foi aplicado o questionário Lysholm e uma escala de avaliação global.
Resultados: A análise dos dados mostrou uma correlação positiva moderada entre o
pico de torque extensor e os testes de desempenho funcional (r= 0,48; p= 0,02) e uma
correlação negativa moderada entre as variáveis do equilíbrio oscilação do centro de
pressão e velocidade média do centro de pressão e a escala de avaliação global (r= 0,4; p= 0,04 e r= -0,49; p= 0,02, respectivamente). Nenhuma correlação foi encontrada
entre pico de torque e equilíbrio em apoio unipodal. Conclusão: Os resultados
encontrados no presente estudo sugerem que a força extensora e o equilíbrio postural
têm alguma influência na função do joelho de pacientes após reconstrução de LCA.
Palavras-chave: Lesão no joelho, Torque, dinamômetro de força muscular
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Abstract

Background: Several studies emphasize the importance of assessing the knee function
after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. The influence of several variables
on the function of these patients has been analyzed, but there is no consensus in the
science literature. Purpose: To evaluate the correlation between the torque and balance
on the knee function after ACL reconstruction. Methods: 23 males patients with ACL
reconstruction were tested. The procedures of the study included analysis of concentric
peak torque at 60o/s and 180o/s of quadriceps femoris and hamstring muscle with a
isokinetic dynamometer. The balance in single-limb stance was measured with
stabilometry. The functional performance were performed by two hop tests. To estimate
the subjective function of the patients was applied Lysholm Knee Scoring Scale and a
Global Rating scale. Results: The analysis of data showed a moderate positive
correlation between knee extensor torque and functional performance tests (r= 0,48; p=
0,02). A moderate negative correlation was found between the two variables of the
stabilometry center of pressure and average speed of centre of pressure and the
Global Rating scale (r = -0.4, p = 0,04 and r = -0,49, p = 0 ,02, respectively). No
correlation was found between peak torque and balance in single-limb stance.
Conclusion: The results of the present study suggest that knee extensor strength and
postural balance have some influence on knee function in patients after ACL
reconstruction.

Keywords: Knee Injuries, torque, Muscle Strength Dynamometer.

x

1 INTRODUÇÃO

A ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é reconhecida como uma das
lesões traumáticas mais freqüentes entre atletas e indivíduos fisicamente ativos1,2. A
lesão nesse ligamento pode resultar em uma excessiva instabilidade tíbio-femoral, uma
incapacidade de manter a estabilidade articular e um significante comprometimento
funcional2. Técnicas de reconstrução após a ruptura do LCA têm sido aperfeiçoadas e
têm demonstrado um bom resultado para alcançar a estabilização da articulação do
joelho3,4, porém há grandes possibilidades de não ocorrer a recuperação completa da
função do joelho após a cirurgia de reconstrução3,4,5.
Diversos autores ressaltam a importância de avaliar a função do joelho após a
reconstrução do LCA6,7 utilizando escalas subjetivas de avaliação do joelho e testes de
desempenho funcional, que representam medidas de força e de estabilidade funcional
(testes de salto)8. Como o principal objetivo da reabilitação de pacientes após
reconstrução do LCA é o retorno às atividades funcionais e esportivas para o mesmo
nível antes da lesão, é de fundamental interesse estudar a influência de variáveis como
o pico de torque dos músculos do joelho e o equilíbrio postural sobre a função do joelho
desses pacientes.
Apesar dos diversos estudos que abordam a correlação dessas variáveis no
desempenho funcional após a cirurgia de reconstrução do LCA, são encontrados tanto
estudos que apresentaram uma correlação positiva entre pico de torque isocinético, o
equilíbrio postural em apoio unipodal e os testes e avaliações funcionais9-12, quanto
estudos que não relataram correlação entre essas variáveis13-15. Portanto, não é
observado um consenso na literatura no que diz respeito a variáveis preditivas da
função do joelho após a cirurgia de reconstrução do LCA. Assim, o presente estudo
investigou a possível correlação entre o pico de torque e o equilíbrio postural sobre a
função do joelho após a reconstrução do ligamento cruzado anterior.

1.1 Revisão de Literatura
1.1.1 Ligamento Cruzado Anterior – Anatomia, biomecânica e aspectos
cirúrgicos
O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é descrito como um ligamento intraarticular, que tem origem na superfície póstero-medial do côndilo femoral lateral e as
suas fibras correm obliquamente para a inserção entre a área intercondilar medial da
tíbia e os cornos anteriores dos meniscos16,17. Esse ligamento é bastante resistente,
podendo sustentar cargas de até 2000N antes do seu rompimento18.

Uma sobrecarga no ligamento, levando a sua ruptura pode vir a ocorrer
principalmente quando o músculo quadríceps é contraído vigorosamente, e essa força
excessiva é combinada com cargas sobre o joelho no plano frontal e/ou no plano
transversal. Em conjunto, também pode haver uma insuficiência na força de cocontração dos músculos ísquiostibiais quando o joelho está próximo a extensão ou em
hiperextensão em situações de não contato19.
O papel funcional do LCA é evitar a translação anterior da tíbia sobre o fêmur,
e a translação posterior do fêmur dobre a tíbia16, podendo haver uma excessiva
instabilidade tíbio-femoral, uma incapacidade de manter a estabilidade articular e um
significante comprometimento funcional após uma lesão nesse ligamento2.
A ruptura do LCA é dada como uma das lesões traumáticas mais freqüentes e
mais devastadoras entre atletas e indivíduos fisicamente ativos1,2. Cerca de 50% de
todas as injúrias nos ligamentos dos joelhos ocorrem sobre o LCA20, e sua incidência
anual é de 0,81 por 1000 habitantes com idade entre 10 e 63 anos21. Este
acometimento é responsável por um dos períodos de incapacidade mais longos e de
maior porcentagem de distúrbios permanentes na prática esportiva22.
Somente após um período de tratamento conservador, poderá se tornar claro
se o paciente apresenta melhora, se é capaz de realizar atividades esportivas, ou se
não foi possível compensar as deficiências após a lesão deste ligamento23. Os
sintomas persistentes, bem como a intenção de atletas em retornar as práticas
esportivas com o melhor desempenho possível, indicam a necessidade de uma
intervenção cirúrgica para reconstrução do LCA4,24.
Técnicas de reconstrução após a ruptura do LCA têm sido aperfeiçoadas e
continuam sendo motivo de debate entre cirurgiões ortopedistas. As técnicas de
enxerto osso-tendão patelar-osso e de tendões dos músculos semitendíneo e grácil
são as mais freqüentemente usadas25. Gobby e colaboradores25 relatam que as
vantagens do enxerto osso-tendão patelar-osso incluem: a força do tendão; sua
localização que facilita a liberação do mesmo e a forte fixação osso-osso. Por outro
lado, a retirada do terço central do tendão patelar pode contribuir para disfunções em
alguns pacientes, como déficits na força extensora do joelho. As vantagens do enxerto
com tendões dos músculos semitendíneo e grácil incluem: força adequada; menos
complicações no mecanismo extensor; menor possibilidade de ocorrer morbidades e
menor dor pós-operatória.
Independente das diferenças existentes entre as duas técnicas, ambas
mostram bons resultados no alcance da estabilidade articular após reconstrução do
LCA3,4. Porém, mesmo com uma maior estabilização mecânica da articulação do joelho

após a cirurgia de reconstrução do LCA, há grandes possibilidades de não ocorrer a
recuperação funcional completa do joelho3-5,11.

1.1.2 Força muscular após reconstrução do LCA
A recuperação incompleta da função do joelho deve-se principalmente a déficits
sensoriais que persistiriam após reconstrução do LCA4,26,27. Nos últimos anos, tem sido
forte a evidência do papel sensório do LCA. As complicações ocorridas após a lesão
deste ligamento parecem existir devido à instabilidade mecânica e a diminuição ou
alteração das informações proprioceptivas que, entre outras coisas, mediam a
percepção do indivíduo quanto à posição da articulação e os movimentos desta28. Esta
função neurofisiológica proprioceptiva do ligamento tem sido considerada tão
importante quanto o seu papel biomecânico na manutenção da estabilidade
articular29,30.
Os déficits sensoriais provenientes de lesão no LCA podem persistir após a
cirurgia de reconstrução, pois quando há dano no ligamento ou substituição do mesmo
por um enxerto muitos dos seus mecanoceptores e conexões nervosas não são
restauradas4.
Alterações decorrentes dos déficits sensitivos que ocorrem após a lesão e
reconstrução do LCA têm sido descritas na literatura. A Fraqueza substancial da
musculatura do quadríceps femoral é comum nesses pacientes, e pode persistir por
anos31. Este acometimento tem sido atribuído a uma incompleta ativação voluntária do
músculo26,31. Este fenômeno é definido como Inibição Muscular Artrogênica (IMA) e
constitui-se em um reflexo de inibição contínuo da musculatura ao redor do joelho
quando há danos nessa articulação. A IMA pode retardar o processo de reabilitação
por impedir ganhos na força muscular do quadríceps, bem como por retardar a
restauração da função proprioceptiva32.
Evidências sugerem que pode haver uma importante conexão entre o LCA e o
músculo quadríceps que é interrompida quando ocorre uma lesão nesse ligamento33.
Uma perda das informações sensoriais provenientes dos mecanoceptores presentes no
LCA poderia resultar em uma supressão crônica de recrutamento de unidades motoras
durante a contração voluntária do quadríceps, presumidamente pela falta de
informações oriundas do
motoneurônios gama34.

LCA que

influenciaria

os motoneurônios alfa

via

A porcentagem dos déficits musculares varia muito de estudo para estudo em
função da técnica empregada e do tempo de reconstrução. Déficits entre 18% e 41%
da musculatura do quadríceps com a cirurgia são encontrados em cirurgia osso-tendão
patelar-osso35 e são encontradas na literatura somente mínimas perdas de força
muscular flexora8,35,36.
Com relação a perda de força muscular utilizando a técnica com enxerto dos
músculos semitendíneo e grácil, alguns autores encontraram déficits na musculatura
flexora do joelho37-39. Aune e colaboradores37 encontraram uma diferença de 15% na
força flexora nos músculos ísquiostibiais do grupo de pacientes que utilizou enxerto dos
músculos semitendíneo e grácil comparado ao grupo quem utilizou o enxerto do tendão
patelar (p<0,05). Marder e colaboradores39 mediram o pico de torque a 60o/s e
encontraram um déficit de 17% no membro acometido quando comparado ao membro
não acometido em sujeitos com o LCA reconstruído utilizando o enxerto dos músculos
semitendíneo e grácil. Por outro lado, outros estudos40,41 não encontraram déficits na
força flexora após reconstrução utilizando essa técnica. Mesmo com déficits menores
de força do músculo quadríceps comparado a técnica osso-tendão patelar-osso, os
sujeitos que realizaram a técnica com tendão semitendíneo e grácil também
apresentaram inibição dessa musculatura42.

1.1.3 Equilíbrio postural após reconstrução do LCA

Outro aspecto estudado antes e após a cirurgia de reconstrução do LCA diz
respeito ao equilíbrio postural nesses pacientes. O equilíbrio é o processo de
manutenção da projeção do centro de gravidade (CG) dentro da área da base de
suporte do corpo43 que requer ajustes constantes da atividade muscular e do
posicionamento articular. O Centro de Pressão (CP) do indivíduo, ponto onde está
localizado o vetor resultante da força vertical de reação do solo, representa a média
ponderada de todas as pressões da área da superfície em contato com o solo, e deve
mover-se continuamente em relação aos deslocamentos do CG. Praticamente todas as
alterações no sistema nervoso e músculo-esquelético levam à alteração no controle do
equilíbrio44.
Alguns estudos mostram déficits de equilíbrio postural mesmo após a
reconstrução do LCA27,45, enquanto outros não encontram diferenças no equilíbrio
estático entre o membro acometido e o não acometido46-48. Segundo Johanson e
colaboradores30, mecanoceptores presentes nos ligamentos transmitem informações

mecânicas para o sistema nervoso central. Essas Informações oriundas do LCA estão
incorporadas dentro de uma variedade de caminhos neurais, e mediariam movimentos
e posições da articulação do joelho3. Uma alteração nessas vias, decorrente da lesão e
reconstrução do LCA poderia levar a uma tendência espontânea de redução de carga
no membro operado para a manutenção e controle da postura49. A Reconstrução
cirúrgica do ligamento reduziria, mas não eliminaria a instabilidade postural após lesão
do LCA3.

1.1.4 Função do joelho após reconstrução do LCA e correlação com força e
equilíbrio.

Diversos autores ressaltam a importância de avaliar a função do joelho após a
reconstrução do LCA utilizando protocolos e atividades para aferir o estado funcional
de pacientes após reconstrução desse ligamento6,7. Como o principal objetivo da
reabilitação de pacientes após reconstrução do LCA é o retorno das atividades
funcionais e esportivas para o mesmo nível de atividade existente antes da lesão, é de
fundamental interesse estudar a influência de variáveis como a força muscular dos
músculos do joelho e o equilíbrio postural sobre a função do joelho desses pacientes.
Vários estudos correlacionam a função de sujeitos com a força dos músculos
do joelho utilizando diversos protocolos, com diferentes procedimentos cirúrgicos e em
períodos diferentes da reabilitação10,12,14,15,50-54.
Morrisssey e colaboradores10, avaliando a correlação entre a função do joelho e
pico de torque muscular em 25 sujeitos no período inicial de reabilitação, mostraram
evidências indicando a importância da força extensora. Jarvela e colaboradores12
encontraram correlação entre força extensora e flexora e testes de salto após um
estudo longitudinal que avaliou pacientes entre 5 a 9 anos de reconstrução de LCA . Já
o estudo de Eastlack e colaboradores14 que avaliou grupos de pacientes no período
crônico de reabilitação (mais de 6 meses), fase aguda da reabilitação ( 1 a 6 meses) e
que não realizaram cirurgia de reconstrução do ligamento, não encontraram qualquer
relação entre os testes de desempenho funcional e o torque do músculo quadríceps.
Os estudos que abordam a correlação entre o equilíbrio postural e a função
subjetiva do joelho de pacientes após reconstrução do LCA mostram resultados
diversos. Chmielexski e colaboradores13, não encontraram correlação entre os testes
na plataforma de força e a função subjetiva tanto no grupo de pacientes com lesão do

LCA, quanto no grupo de pacientes que se submeteram a cirurgia de reconstrução do
ligamento. Em contraposição, Ageberg e colaboradores9 encontraram em seu estudo
transversal com 36 sujeitos com lesão no LCA, que pacientes com melhor equilíbrio em
apoio monopodálico são aqueles que possuem maiores escores nos questionários que
abordam a função subjetiva dos sujeitos.
Apesar dos diversos estudos que abordam à influência da força muscular e do
equilíbrio postural sobre a função do joelho de pacientes após reconstrução do LCA,
não há um consenso na literatura quanto a possível correlação entre essas variáveis.

1.2 Questionamento e justificativa
Considerando as idéias acima expostas, originou-se o seguinte questionamento
que serviu como direcionamento para esta pesquisa:
- O torque muscular e o equilíbrio postural estão relacionados com a função do
joelho em pacientes após a reconstrução do ligamento cruzado anterior?
Este projeto se reveste de importância para uma atuação adequada do terapeuta
no tocante a assistência de pacientes após reconstrução do LCA, que deve ser
alicerçada em evidências científicas. Os achados deverão permitir um conhecimento
sobre as variáveis, torque muscular e equilíbrio postural, que poderiam influenciar a
função

do

joelho

destes

pacientes.

A

partir

das

informações

acerca

do

comprometimento muscular e do equilíbrio postural, associadas à perda funcional,
poderão ser traçados futuramente estratégias preditivas focadas na melhora da função
do joelho desses pacientes.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral
Avaliar a possível correlação entre pico de torque e equilíbrio postural sobre a
função do joelho de sujeitos após a reconstrução do LCA.
1.3.2 Objetivos específicos
 Comparar a função, o torque e o equilíbrio do membro não acometido com o
membro acometido após a reconstrução do LCA;

 Contrastar a função, o torque e o equilíbrio do membro não acometido após
reconstrução do LCA com os membros inferiores de sujeitos saudáveis;
 Observar se há diferenças no torque, no equilíbrio e na função entre o membro
dominante e o membro não dominante de sujeitos saudáveis.

1.4 Hipóteses
H1: O torque muscular e o equilíbrio postural estão relacionados com a função do
joelho após a reconstrução do LCA.
H0: O torque muscular e o equilíbrio postural não estão relacionados com a função do
joelho após reconstrução do LCA.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Caracterização da pesquisa
Esta pesquisa caracterizou-se por ser um estudo observacional do tipo analítico
transversal. De acordo com Pereira55 a denominação “estudo de observação” ou
“observacional” está reservada à investigação de situações que ocorrem naturalmente,
não havendo intervenção promovida pelo pesquisador. Segundo este autor, as
pesquisas analíticas estão usualmente subordinadas a uma ou mais questões
científicas, “as hipóteses”, que relacionam eventos, uma suposta “causa” e um dado
“efeito”. Neste tipo de pesquisa a presença de um grupo controle formado
simultaneamente com o grupo de estudo tem por finalidade permitir a comparação dos
resultados encontrados.
Cervo56 afirma que os delineamentos transversais estudam os fenômenos
durante um período de coleta de dados, em um ponto no tempo e são apropriados para
descrever a situação ou as relações entre os fenômenos em um ponto fixo.

2.2 População e amostra
A população foi constituída por pacientes que se submeteram a reconstrução do
LCA e que estavam em atendimento em duas clínicas de fisioterapia, além de
indivíduos sem lesões no joelho, habitantes desta cidade.
A amostra por contingência foi composta por 45 indivíduos do sexo masculino
que aceitaram participar desse estudo voluntariamente. O primeiro grupo intitulado
Grupo Reconstrução (GR) foi constituído de 23 sujeitos pós cirurgiados (idade= 29,8 ±
9,6 anos; Índice de massa Corporal – IMC = 25,7 ± 3,4 Kg/cm2; tempo entre a lesão e a
cirurgia = 13,6 ± 9,5 meses; tempo pós-cirúrgico = 147 ± 34 dias). Já o segundo grupo,
denominado Grupo Controle (GC), foi composto por 22 indivíduos sem lesões do joelho
(idade= 26,5 ± 7,4 anos, Índice de massa Corporal (IMC)= 24,1 ± 2,9 Kg/cm2). Alguns
dos sujeitos praticavam atividade física amadora (2 a 5 vezes por semana), porém
nenhum deles em caráter profissional. Os testes estatísticos não revelaram diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos no que se refere a idade e o IMC
(p=0,23 e 0,09, respectivamente).
2.2.1. Critérios de amostragem
O paciente para ser incluído no GR estudo deveria: ter idade entre 18 e 45 anos;
ter sido submetido ao procedimento cirúrgico unilateral de reconstrução do LCA com a
técnica de enxerto de duplos tendões dos músculos semitendíneo e grácil; estar em

tratamento fisioterapêutico entre o 3º mês e o 6º mês pós-operatório; não fazer uso de
drogas ou medicamentos que comprometeriam o equilíbrio; não apresentar patologias
ou cirurgias associadas nos membros inferiores (exceto reparo artroscópico do
menisco concomitante a cirurgia de reconstrução do LCA28,47,57); não possuir história de
disfunção neurológica, vestibular ou visual; não apresentar patologia ou cirurgia
anterior em quadril, tornozelos ou pés nos últimos seis meses. Os pacientes que se
submeteram ao reparo do menisco concomitante a cirurgia de reconstrução foram
incluídos no estudo devido a dificuldade de encontrar pacientes sem alguma lesão nos
meniscos quando é realizado o exame artroscópico58.
Os indivíduos selecionados para o GC também deveriam ter idade entre 18 e 45
anos e obedecerem aos seguintes critérios: não fazer uso de drogas ou medicamentos;
não apresentar história de disfunção neurológica, vestibular ou visual; não possuir
lesões ou cirurgias nos membros inferiores.
Os sujeitos seriam excluídos do estudo caso referissem dor durante os
procedimentos de coleta ou se não executassem os procedimentos de avaliação de
forma correta, de forma a impossibilitar a captação de quaisquer dos dados
investigados.
Apenas um paciente e um sujeito do grupo controle foram excluídos do estudo,
pois referiram dor ou desconforto durante a coleta de dados.
2.3 Instrumentos
Inicialmente foram coletados dados dos pacientes com uma ficha de avaliação
fisioterapêutica (Apêndice 1), onde foi registrado idade, tempo de lesão, uso de
medicação, antecedentes pessoais e outros.
Para registrar os torques flexor e extensor do joelho foi utilizado o dinamômetro
isocinético computadorizado da marca Multi-Joint System 3 (Biodex®, USA),

do

Laboratório de Plasticidade Muscular, Departamento de Fisioterapia, UFRN (figura 01).
Este equipamento tem sido descrito pela sua eficácia em determinar o torque muscular
do joelho em sujeitos com lesão no LCA e após a reconstrução do ligamento8. O
mesmo consiste essencialmente de uma cadeira, uma unidade de conexão de força
conectada a um braço de alavanca e de uma unidade de controle. O aparelho foi
programado no modo isocinético a uma velocidade de 60º/s e 180º/seg. Os dados
obtidos foram gravados e tabulados.

Figura 01 – Sistema de Dinamometria Isocinética utilizado no experimento
(modelo Multi-joint System 3 Pro da marca Biodex).

O sistema utilizado para registrar o equilíbrio em apoio monopodal foi o
baropodômetro computadorizado Eclipse 3000 (Guy-Capron® SA, França), com
superfícies de 40 x 40 cm (figura 02). A estabilometria utilizando um sistema de
baropodometria é um método de análise do equilíbrio postural por meio da
quantificação das oscilações do corpo, sendo sua aplicação reportada nas áreas da
avaliação clínica, reabilitação e treinamento desportivo59. A análise estabilométrica da
plataforma de pressão utilizada permite informações da oscilação do centro de pressão
do corpo no sentido ântero-posterior (eixo y) e lateral (eixo x) expressa em milímetros,
da área de oscilação do centro de pressão do corpo em milímetros quadrado, bem
como a velocidade média de oscilação em milímetros por segundo. Os dados obtidos
foram registrados e tabulados para análise.

Figura 02 – Sistema de baropodometria utilizado no estudo (modelo Eclipse 3000;
Guy-Capron SA, França).

O Desempenho funcional no GR e no GC foi avaliado usando dois testes de salto
(“hop test”): o salto único (“single hop”) e o salto triplo (“triple hop”) - considerados
testes de medidas de força e de estabilidade funcional8. Segundo Reid e
colaboradores63, os testes de salto são medidas de avaliação confiáveis e válidas para
verificar o desempenho de pacientes após reconstrução do LCA.
O Questionário Lysholm foi utilizado para avaliar a função subjetiva dos pacientes
(Anexo 1). Esse questionário apresenta em escalas o nível de atividade do sujeito,
conceituando dados importantes no exame físico e avaliando clínica e funcionalmente a
estabilidade após reconstrução do ligamento. Esse protocolo foi traduzido e validado
para a língua portuguesa, sendo um dos questionários mais utilizados para avaliação
de sintomas do joelho na área de traumatologia60. Outra avaliação subjetiva era
realizada quando os pacientes eram indagados sobre o seu grau de comprometimento
no momento da avaliação, comparado ao seu estado funcional antes da lesão. Uma
escala de 0 a 100% foi utilizada, sendo denominada de escala de avaliação global

2.4 Procedimentos de coleta de dados
Este estudo foi inicialmente encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa em
Humanos – UFRN (CEP-UFRN), sendo aprovado de acordo com a resolução 196/96
com número de protocolo 062/08. Antes de serem iniciadas as atividades foi realizado
um treinamento dos pesquisadores para a utilização dos instrumentos de coleta de
dados.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice 2) da pesquisa
foi entregue a cada participante, a fim de que os mesmos tomassem conhecimento
sobre os objetivos da mesma e confirmassem sua participação voluntária na pesquisa.
Os testes foram realizados na seguinte ordem para os dois grupos analisados
(GR e GC): (1) Determinação do equilíbrio postural (2) Determinação do pico de torque
isocinético (3) Avaliação da função do joelho.

2.4.1 Determinação do equilíbrio postural
Para a coleta dos dados referentes ao equilíbrio postural, os sujeitos foram
posicionados em pé

com apoio no membro

testado e

joelho

mantido a

aproximadamente 20º de flexão, utilizando um goniômetro universal. A cabeça
permaneceu na posição neutra, com o olhar em um ponto da parede, o tronco em
posição ereta e confortável, com os membros superiores apoiados no quadril. O
membro inferior não apoiado permaneceu com o quadril a 0º e o joelho a 90º de flexão,
como mostra a Figura 03. Foi dado a cada sujeito o seguinte comando antes de
iniciado o teste: “Quando você estiver pronto, tente equilibrar-se nesta perna, tentando
manter-se nesta mesma posição até que eu peça para você se mover”13. Os sujeitos do
GR executaram o teste inicialmente com o membro não acometido e os integrantes do
GC com o membro dominante. Cada condição foi repetida por três vezes em cada
membro, alternando-os, sendo considerada para análise a média das três medidas9.
Os testes foram anulados caso houvesse uma perda de equilíbrio ou se o joelho
testado não mantivesse os aproximadamente 20º de flexão monitorados visualmente.

Figura 03: Posicionamento do sujeito para os procedimentos de teste no
baropodômetro.
O tempo de aquisição dos dados foi de dez segundos com um período de
repouso de dez segundos entre cada teste. Antes do início dos testes, foi permitida a
familiarização do equipamento.

2.4.2 Determinação do pico de torque isocinético

O teste para avaliar o torque do joelho foi realizado no dinamômetro isocinético,
semanalmente calibrado segundo as recomendações do fabricante. A flexão e
extensão do joelho foram avaliadas na velocidade de 60º/s e 180º/seg. Para isso, os
participantes foram posicionados sentados no dinamômetro com o encosto reclinado
em 5o com relação a posição vertical. A região da coxa, tronco e pelve foram
estabilizadas com cintos pélvicos para evitar possíveis compensações musculares.
Foram feitos os ajustes adequados para o alinhamento ideal dos eixos das articulações
e o dinamômetro, sendo o apoio do braço de alavanca posicionado três centímetros
acima do maléolo lateral para permitir a dorsiflexão do tornozelo. O eixo mecânico do
dinamômetro foi alinhado com o epicôndilo lateral do fêmur (figura 04). Para a
estabilização dos demais seguimentos corporais, os sujeitos foram orientados a
segurar firmemente o apoio lateral do assento61.

Os sujeitos foram instruídos a realizar flexão e extensão do joelho sendo
efetuadas cinco repetições submáximas para a familiarização dos testes. Após dois
minutos de intervalo, os indivíduos foram verbalmente encorajados a impor a força
máxima de contração e os dados foram coletados para as duas velocidades
estipuladas. Entre cada teste foi estipulado um período de repouso de dois minutos e o
maior valor de pico de torque para cada velocidade foi registrado8,62.

Figura 04: Posicionamento do sujeito para os procedimentos de teste no dinamômetro
isocinético.

2.4.3 Avaliação da função do joelho

Um avaliador que não esteve envolvido no tratamento cirúrgico e no processo de
reabilitação dos pacientes (GR) selecionados para a amostra aplicou o Questionário
Lysholm. A escala é composta por oito questões, com alternativas de respostas
fechadas, cujo resultado final é expresso de forma ordinal e nominal, sendo
considerado um nível funcional “excelente” de 95 a 100 pontos; “boa” de 84 a 94
pontos; “regular” de 65 a 83 pontos, e “ruim” quando os valores forem iguais ou
inferiores a 64 pontos.
Os sujeitos também foram questionados por meio de uma escala de avaliação
global a respeito do seu estado funcional, onde eles referiam o seu grau de
comprometimento no momento da avaliação, comparado ao estado antes da lesão com

uma escala de 0 a 100%. Um escore de 100% nessa escala representa o nível
funcional equivalente ao nível de função antes da lesão13.
As atividades de desempenho funcional foram realizadas através de dois testes
de salto, o teste de salto único e o teste de salto triplo53. Uma fita adesiva com 6m de
comprimento foi fixada ao solo. Inicialmente os sujeitos se familiarizaram com os testes
repetindo-os uma vez com cada uma dos membros. Nenhuma informação foi dada com
relação ao posicionamento das mãos ou para onde os sujeitos deveriam fixar o olhar
durante os saltos. Os sujeitos foram instruídos a iniciar o salto sem o apoio do membro
contralateral para evitar movimentos de impulsão (Figura 05). Foi solicitado que os
indivíduos saltassem com o calçado utilizado durante suas atividades físicas ou durante
as sessões de fisioterapia.
Após a familiarização com os testes, os sujeitos do GR saltaram inicialmente com
o membro não acometido e os integrantes do GC com o membro dominante. Cada
condição foi repetida duas vezes em cada membro, alternando-os, sendo considerada
para análise a média das duas medidas. Para o salto ser considerado válido, o
indivíduo deveria manter-se equilibrado por dois segundos após a finalização do salto,
o membro contralateral ou as extremidades superiores não deveriam tocar o solo e não
poderia ser realizado qualquer salto adicional. Caso qualquer uma dessas condições
ocorresse o teste era repetido. Para minimizar os efeitos da fadiga, foi dado um tempo
de dois minutos de repouso entre os dois tipos de testes realizados e entre cada coleta
individual foi dado um tempo de trinta segundos de repouso63.

Figura 05: Posicionamento inicial dos participantes da pesquisa antes de realizarem os
testes de saltos.

No primeiro teste (salto único), os sujeitos foram instruídos a realizar um único
salto sobre o membro testado, o mais longe possível, e a medida utilizada foi à
distância entre o início da fita e o ponto onde o hálux estava posicionado quando o
sujeito finalizou o salto. No segundo teste (salto triplo) os sujeitos foram instruídos a
realizar três saltos consecutivos sobre o membro testado, o mais longe possível,
finalizando o salto nesse mesmo membro, e a distância total dos três saltos
consecutivos foi aferida63. As figuras 06a e 06b representam de forma esquemática os
saltos realizados no estudo.

Figura 06a: Representação esquemática do Salto Único (Single Hop- reproduzido de
Reid et al, 2007).

Figura 06b: Representação esquemática do Salto Triplo (Triple Hop - reproduzido de
Reid et al, 2007).
Os pacientes selecionados para o estudo seguiram o mesmo programa de
reabilitação fisioterapêutica. O foco da reabilitação inicialmente foi prevenir as
complicações pós-cirúrgicas como: formação de edema, perda da extensão do joelho e
controle da dor. Eram realizados na primeira semana após a cirurgia: exercícios para
ganho da amplitude de movimento; eletroestimulação e exercícios isométricos de
quadríceps; exercícios resistidos para tornozelo e exercícios isotônicos de quadril sem
carga. A partir da segunda semana eram acrescentados: exercícios isotônicos de
quadril com carga progressiva; bicicleta estacionária sem carga; mini-agachamento;
treino de marcha e alongamentos. Na quarta semana pós-operatória eram realizados
ainda: exercícios de fortalecimento com faixa elástica e cadeia em cinética fechada;
reeducação proprioceptiva na cama elástica e em prancha de desequilíbrio. A partir da
sexta semana eram incrementados progressivamente: exercícios para ganho de força
muscular por meio de aumento de cargas; exercícios para ganho de equilíbrio e
propriocepção em terrenos e propriocepção dinâmica através de trotes, corridas e
saltos.

2.5 Análise dos dados

Inicialmente foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov, onde foi verificado a
normalidade de todos os dados. A estatistítica descritiva foi realizada para as variáveis
idade, IMC, tempo de lesão e tempo pós cirúrgico. Os testes de correlação entre as

variáveis do equilíbrio postural, pico de torque, desempenho funcional e função
subjetiva foram realizados por meio da Correlação de Pearson (r). Foi adotado os
valores de “r” proposto por Callegare64, onde r= 0 corresponde a uma correlação nula;
“r” entre 0 e 0,3 correlação fraca; “r” entre 0,3 e 0,6 correlação moderada; “r” entre 0,6
e 0,9 correlação forte; e r=1 uma correlação perfeita. Para o cálculo correlacional este
estudo seguiu o modelo do índice de simetria dos membros inferiores que converge os
valores dentro da razão entre o membro acometido e não acometido65.
O teste “t-Student”

para amostras dependentes (pareado)

foi utilizado para

verificar diferenças entre os membros acometido e não acometido no grupo
reconstrução e as diferenças entre os membros dominante e não dominante no grupo
controle. O teste ANOVA foi utilizado com o objetivo de comparar o membro não
acometido do GR com os membros dominante e não dominante do GC. A análise de
todos os dados foi feita através do programa SPSS 15.0 (Statistical Package for the
Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Anexação dos artigos

Os resultados e discussões a respeito dos achados desse estudo estão
dispostos nos seguintes artigos três:

- COMPARAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO DO MEMBRO DOMINANTE E NÃO
DOMINANTE DE SUJEITOS SAUDÁVEIS.

- FUNÇÃO, TORQUE E EQUILÍBRIO DO MEMBRO CONTRALATERAL APÓS
RECONSTRUÇÃO DO LCA.

- CORRELAÇÃO ENTRE TORQUE, EQUILÍBRIO E FUNÇÃO DO JOELHO
APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA.

COMPARAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO DO MEMBRO DOMINANTE E
NÃO DOMINANTE DE SUJEITOS SAUDÁVEIS

Resumo

Introdução: O conceito de dominância pressupõe que pode haver uma diferença entre
os membros inferiores quando avaliado a força, equilíbrio, coordenação

e

propriocepção, porém ainda não há um consenso na literatura sobre a existência de
diferenças no desempenho dos membros dominante e não dominante de sujeitos
saudáveis. Objetivo: observar se há diferenças no torque, equilíbrio e na função entre o
membro dominante e o membro não dominante de sujeitos saudáveis. Métodos: Foram
avaliados 22 indivíduos do sexo masculino saudáveis e não atletas. Os procedimentos
do estudo incluíram análise do torque extensor e flexor a 60o/s e 180 o/s em um
dinamômetro

isocinético,

equilíbrio

estático

em

apoio

unipodálico

em

um

baropodômetro computadorizado e dois testes de salto para avaliar o desempenho
funcional. Resultados: A análise dos dados mostrou diferença entre os membros
apenas para o torque flexor a 60º/s (p=0,0001). Não foram encontradas diferenças
entre o membro dominante e não dominante em nenhuma das demais variáveis
estudadas (torque extensor a 60º/s p=0,07; torque extensor a 180º/s p=0,47; torque
flexor a 180º/s p=0,21; deslocamento ântero-posterior p=0,4 e latero-lateral p=0,55;
salto único p=0,06 e triplo p=0,3). Conclusão: Os resultados do presente estudo
sugerem que, embora haja uma preferência do indivíduo em realizar ações motoras
com um determinado membro (membro dominante), isto não irá se refletir
necessariamente em um melhor desempenho desse membro com relação ao membro
não dominante, principalmente no que diz respeito a atividades funcionais e de
equilíbrio
Palavras-chave: Extremidade inferior, Torque, Dinamômetro de força muscular.

COMPARISON BETWEEN THE PERFORMANCE OF DOMINANT AND
NONDOMINANT EXTREMITIES OF HEALTHY SUBJECTS

Abstract

Background: The concept of dominant side presupposes that could exist an asymmetry
between lower limbs when the strength, balance, coordination and proprioception are
evaluated, but there is no consensus in the literature about the existence of differences
in performance of dominant and nondominant sides of healthy subjects. Purpose: The
aim of the present study was to determine whether a difference exists between the
dominant and nondominant sides of a healthy population. Methods: 22 males healthy
untrained subjects were tested. Analyses of flexor and extensor peak torque at 60o/s
180o/s were performed with a isokinetic dynamometer. Analysis of unilateral postural
control was tested with stabilometry and two hop tests were performed to assess the
functional performance. Results: The analysis of data showed differences between the
legs only for flexor torque at 60º/s (p=0,0001). The results did not reveal differences
between dominant and nondominant sides in the other variables studied (extensor
torque at 60º/s p=0,07; extensor torque at 180º/s p=0,47; flexor torque at 180º/s p=0,21;
body sway in the anterior-posterior plane p=0,4 and latero-lateral plane (p=0,55); single
hop p=0,06 and triple hop p=0,3). Conclusion: The results of the present study suggest
that, though there is a preference of the individual to perform actions with the dominant
side, this will not necessarily be reflected in better performance of this member with
respect to the nondominant side, especially with regard to functional activities and
balance.
Keywords: Lower Extremity, torque, Muscle Strength Dynamometer.

1- INTRODUÇÃO
A dominância de um dos membros é relacionada com a idéia de que os dois
hemisférios cerebrais humanos são funcionalmente desiguais1 e é usada para
expressar o uso preferencial deste em ações motoras voluntárias, durante as
atividades de vida diária e em atividades esportivas1-3. Peters4 define que o membro
usado para manipular ou mover um objeto pode ser definido como “membro de
preferência” (membro dominante), enquanto o “membro de não preferência” (membro
não dominante) fornece apoio postural e estabilização. A literatura traz vários
parâmetros que podem ser utilizados para determinar a dominância de um membro5:
métodos como, um simples chute na bola6, perna a frente7, salto com uma perna8 e o
auto-relato dos indivíduos9 aparecem na literatura e levam em consideração a
preferência pessoal e o uso funcional dos membros.
O conceito de dominância pressupõe o pensamento que poderia haver uma
diferença entre os membros inferiores, o que levaria o membro dominante a possuir
uma maior força, equilíbrio, coordenação e melhor propriocepção quando comparado
ao membro não dominante10,11. Porém ainda não há um consenso na literatura sobre a
existência de diferenças entre os membros de sujeitos saudáveis5
Além disso, no contexto clínico, a existência de possíveis diferenças entre o
membro dominante e não dominante deve ser considerada em situações onde há lesão
músculo-esquelética em membros inferiores, quando o membro não acometido é
utilizado como controle do membro acometido5. Assim, caso não haja diferenças na
avaliação entre o membro dominante e não dominante, as diferenças encontradas
entre o membro acometido e o não acometido seria devido somente à lesão, e não
devido à dominância do membro.
É observada também uma escassez de estudos que analisem as diferenças
entre o membro dominante e não dominante em um grupo de indivíduos saudáveis,
utilizando diversas variáveis, principalmente testes funcionais clínicos como testes de
salto12. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi observar se há diferenças
no torque, equilíbrio e função entre membro dominante e o membro não dominante de
sujeitos saudáveis.

2- MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Causuística

Esta pesquisa caracterizou-se por ser um estudo observacional do tipo analítico
transversal. A amostra foi composta por 22 indivíduos não atletas do sexo masculino
(idade= 26,5 + 7,4 anos, Índice de massa Corporal (IMC) = 24,1 + 2,9 Kg/cm2). Para
determinar qual o membro dominante, foi pedido a cada participante que imaginasse
uma bola de futebol a sua frente, sendo feito o seguinte questionamento: “com qual
perna você chutaria essa bola?” O membro escolhido era então registrado na ficha de
avaliação.
Os critérios de inclusão foram: não fazer uso de drogas, álcool ou medicamentos
que comprometam o equilíbrio; não apresentar patologias ou cirurgias associadas nos
membros inferiores; não possuir história de disfunção neurológica, vestibular ou visual.
Os sujeitos seriam excluídos do estudo caso referissem dor durante os procedimentos
de coleta ou se não executassem os procedimentos de avaliação de forma correta, de
forma a impossibilitar a captação de quaisquer dos dados investigados. Apenas um
sujeito foi excluído do estudo, pois referiu desconforto durante a coleta de dados.
Este estudo foi inicialmente aprovado pelo Comitê de Ética local com número
062/08, e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da pesquisa foi
entregue a cada participante, a fim de que os mesmos tomassem conhecimento sobre
os objetivos da mesma e confirmassem sua participação voluntária na pesquisa.

2.2 Instrumentação

Os instrumentos de avaliação utilizados nessa pesquisa foram: um baropodômetro
computadorizado Eclipse 3000 (Guy-Capron® SA, França) para registrar o equilíbrio em
apoio unipodálico; um dinamômetro isocinético computadorizado da marca Multi-Joint
System 3 (Biodex®, USA) para registrar os torques gerados pelos músculos quadríceps
e ísquios tibiais; e os testes “single hop” (salto único) e “triple hop” (salto triplo) considerados testes de medidas de força e de estabilidade funcional13 – para avaliar o
desempenho funcional.

2.3 Procedimento de coleta de dados

Para a coleta dos dados referentes ao equilíbrio postural, os sujeitos foram
posicionados em pé com apoio no membro testado sendo mantido a aproximadamente
20º de flexão, utilizando um goniômetro universal. O membro inferior não apoiado
permaneceu com o quadril a 0º e o joelho a 90º de flexão. (figura 01).

Figura 01: Posicionamento do sujeito para os procedimentos de teste no
baropodômetro.

A captação dos registros foi realizada alternando o Membro Dominante (MD) e o
Membro não Dominante (MND). Cada condição foi repetida por três vezes em cada
membro. Foi considerada para análise a média das três medidas. Os testes foram
anulados caso houvesse uma perda de equilíbrio ou se o joelho testado não mantivesse
aproximadamente os 20º de flexão (visualmente monitorados). O tempo de aquisição
dos dados foi de dez segundos. Antes do início dos testes, foi permitida a familiarização
do equipamento14. Foram analisados os dados referentes velocidade média de
deslocamento ântero-posterior e a velocidade média de deslocamento latero-lateral.
O teste de força foi realizado com os participantes posicionados sentados no
dinamômetro com a região da coxa, tronco e pelve estabilizadas com cintos pélvicos
para evitar as compensações musculares. Foram feitos os ajustes adequados para o
alinhamento ideal dos eixos das articulações e o dinamômetro, sendo o apoio do braço
de alavanca posicionado três centímetros acima do maléolo lateral para permitir a
dorsiflexão completa do tornozelo. O eixo mecânico do dinamômetro foi alinhado com o

epicôndilo lateral do fêmur. A flexão e extensão do joelho foram avaliadas na velocidade
de 60º/s e 180º/s. Para a estabilização dos demais seguimentos corporais, os sujeitos
foram orientados a segurar firmemente o apoio lateral do assento15 (figura 02). Os
sujeitos foram instruídos a realizar cinco repetições submáximas para a familiarização
com o teste. Entre cada teste foi estipulado um período de descanso de dois minutos e
o maior valor de pico de torque para cada velocidade foi registrado13.

Figura 02: Posicionamento do sujeito para os procedimentos de teste no dinamômetro
isocinético.
As atividades de desempenho funcional foram realizadas por meio de dois testes
de salto, o teste de salto único e o teste de salto triplo. Uma fita adesiva com 6m de
comprimento foi fixada ao solo. Inicialmente os sujeitos se familiarizaram com os testes
repetindo cada teste uma vez com cada uma dos membros, com um tempo de repouso
de trinta segundos para cada membro. Nenhuma informação foi dada com relação ao
posicionamento das mãos ou para onde os sujeitos deveriam fixar o olhar durante os
saltos. Após a familiarização com os testes, cada condição foi repetida duas vezes em
cada membro, alternando-os, sendo considerada para análise a média das duas
medidas. Para o salto ser considerado válido, o indivíduo deveria manter-se equilibrado
por dois segundos após a finalização do salto, o membro contralateral ou as
extremidades superiores não deveriam tocar o solo e não poderia ser realizado
qualquer salto adicional. Caso qualquer uma dessas condições ocorresse o teste era
repetido16.

No primeiro teste (salto único), os sujeitos foram instruídos a realizar um único
salto sobre o membro testado, o mais longe possível, e a medida utilizada foi à
distância entre o início da fita e o ponto onde o hálux estava posicionado quando o
sujeito finalizou o salto. No segundo teste (salto triplo) os sujeitos foram instruídos a
realizar três saltos consecutivos sobre o membro testado, o mais longe possível,
finalizando o salto nesse mesmo membro, e a distância total dos três saltos
consecutivos foi aferida.

2.4 Análise estatística

Inicialmente foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov, onde foi verificado a
normalidade de todos os dados. A estatistítica descritiva foi realizada para as variáveis
antropométricas como idade e IMC. Para análise estatistica dos dados foi utilizado o
teste “t-Student” para amostras dependentes (pareado) com intuito de verificar
diferenças entre os membros dominantes e não dominantes dos participantes do
estudo. A análise dos dados foi feita através do programa SPSS 15.0 (Statistical
Package for the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5%.

3- RESULTADOS
Dos 22 sujeitos avaliados, 16 (70%) apresentaram o membro inferior direito como
dominante e sete (30%) o membro inferior esquerdo.
Os resultados encontrados para o equilíbrio estático não mostraram diferenças
estatisticamente significativas entre o membro dominante e não dominante para as
variáveis: velocidade média de oscilação ântero-posterior (p=0,4) e oscilação laterolateral (p=0,55 – figura 03).
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Figura 03. Registros da Baropodometria quando comparados o Membro Dominante
(MD) e Membro não Dominante (MND), para as variáveis Velocidade média ÂnteroPosterior (VmAP) e Velocidade média Latero-Lateral (VmLL).

No que diz respeito ao pico de torque isocinético, foi encontrada diferença entre o
membro dominante e não dominante para a variável pico de torque flexor a 600/s
(p=0,0001). Nenhuma diferença foi encontrada para as variáveis pico de torque
extensor a 600/s (p=0,07) e pico de torque extensor e flexor a 1800/s (p=0,47 e p=0,21

Newton/metro (N/m)

respectivamente - figura 04).
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Figura 04: Pico de Torque extensor (PText) e flexor (PTfle) a 60 º/s e a 180º/s quando
comparados o Membro Dominante (MD) e o Membro não Dominante (MND). **P<0,05
Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para as
variáveis que avaliaram o desempenho funcional dos sujeitos nos teste de salto único
(p=0,06) e salto triplo (p=0,3 - figura 05).
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Figura 05. Distância saltada pelo Membro Dominante (MD) e Membro não Dominante
(MND) no Salto único (Su) e Salto triplo (St)

4- DISCUSSÃO
Os dados apresentados revelaram que houve diferença entre os membros
apenas para torque flexor a 60º/s. Para as outras variáveis estudadas no que diz
respeito ao torque extensor, equilíbrio e desempenho funcional, não houve diferença
estatisticamente significativa entre o membro dominante e o não dominante. Esses
resultados estão de acordo com outros estudos5,7,11,12,17-21 e vão de encontro com
outras pesquisas11,22,23. Wikstrom e colaboradores12 avaliaram equilíbrio dinâmico na
plataforma de força após o salto sobre uma perna e não encontrou diferenças entre o
membro dominante e não dominante entre os sujeitos e relata que ambos os membros
inferiores devem controlar a estabilidade postural dinâmica igualmente. Hoffman e
colaboradores5 também não encontraram diferenças entre os membros de 10
indivíduos saudáveis em equilíbrio estático com apoio unipodálico. Já Gutnik e
colaboradores22, observaram assimetria entre os membros de indivíduos saudáveis em
apoio bipodálico, porém eles utilizaram uma variável vertical para ser analisada (força
de reação ao solo), o que difere do método utilizado no presente estudo.
Com relação ao torque isocinético, embora sejam encontrados estudos que não
observaram diferenças entre o torque dos músculos do joelho do membro dominante e
não dominante10,24,25, outros estudos mostraram diferenças entre os membros11,19.
Rahnama e colaboradores11 encontraram que flexores do joelho do membro dominante
de 41 jogadores de futebol encontravam-se mais fracos do que os flexores do membro
não dominante, e sugere que isso esteja associado com o uso diferencial destes
músculos durante o chute. Goslin e Charteris19, assim como o presente estudo,

avaliaram 20 sujeitos não atletas e também encontrou diferença estatisticamente
significativa somente para o pico de torque flexor do joelho, onde o membro dominante
estava mais forte que o membro não dominante.
Poucos estudos avaliaram as diferenças entre os membros inferiores de sujeitos
saudáveis através de testes funcionais como o teste de salto16. Os estudos
encontrados avaliaram sujeitos saudáveis comparando-os com sujeitos com lesão de
membros inferiores. O estudo de Itoh e colaboradores20, por exemplo, mostraram que
95% dos sujeitos saudáveis apresentaram função simétrica entre os membros em
quatro testes de salto realizados (salto “figura em oito”, altura do salto, salto lateral e
salto único). Mattacola e colaboradores21 também não encontraram diferenças entre os
membros do grupo que serviu de controle para pacientes com reconstrução do
ligamento cruzado anterior para o teste de salto único. Deste modo, do ponto de vista
clínico, o achado deste estudo suporta a idéia que o membro não acometido pode ser
utilizado como membro controle em sujeitos com lesão de membros inferiores
independente da dominância. Assim, se for encontrado diferenças na força, equilíbrio
ou desempenho funcional entre o membro acometido pela lesão e o membro
contralateral a lesão, essa diferença não ocorreria devido a dominância do membro.

5- CONCLUSÃO
Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os
membros dominantes e não dominantes no que se refere ao pico de torque, o equilíbrio
estático e o desempenho funcional de sujeitos saudáveis, embora tenha sido
encontrada diferença entre os membros para o pico de torque flexor a 60º/s. Deste
modo, embora haja uma preferência do indivíduo em realizar ações motoras com um
determinado membro (membro dominante), isto não irá se refletir necessariamente em
um melhor desempenho desse membro com relação ao membro não dominante,
principalmente com relação a atividades funcionais e de equilíbrio.
Os resultados do presente estudo restringem-se a sujeitos saudáveis e não
atletas. Sugere-se que outros estudos com um número amostral maior e em outras
populações de indivíduos sejam realizados, utilizando formas de avaliações diferentes,
como testes de equilíbrio dinâmico e análise da marcha.
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FUNÇÃO, TORQUE E EQUILÍBRIO NO MEMBRO CONTRALATERAL
APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA

Resumo
Introdução: Déficits sensoriais persistentes após a reconstrução do Ligamento Cruzado
Anterior (LCA) podem causar alterações como, fraqueza muscular e comprometimento
do equilíbrio e do desempenho funcional. Diversos estudos discutem se essas
alterações também estão presentes no membro inferior contralateral e se esse membro
pode ser utilizado como referência nas avaliações desses pacientes. Objetivo: O
objetivo do presente estudo foi comparar a função, o torque e o equilíbrio do membro
contralateral após reconstrução do LCA com os membros inferiores de sujeitos
saudáveis. Métodos: Foram avaliados 23 pacientes do sexo masculino após
reconstrução do LCA e 22 sujeitos saudáveis. Os procedimentos do estudo incluíram
análise do torque concêntrico a 60o/s dos músculos quadríceps e ísquiostibiais no
dinamômetro isocinético, velocidade média de oscilação do centro de pressão em apoio
unipodal no baropodômetro e dois testes de salto para avaliar o desempenho funcional.
Resultados: A análise dos dados não mostrou diferenças entre o membro contralateral
e os membros inferiores do grupo controle para todas as variáveis estudadas (p> 0,05).
Conclusão: No presente estudo, não foram observadas diferenças na função, torque ou
equilíbrio entre o membro contralateral saudável, de sujeitos submetidos a reconstrução
do LCA, e os membros de sujeitos saudáveis. Esse achado suporta a idéia que este
membro pode ser utilizado como referência nos estudos de avaliação desses pacientes.

Palavras-chave: lesões do joelho, Ligamento Cruzado Anterior, Torque, dinamômetro
de força muscular

FUNTION, PEAK TORQUE AND BALANCE ON THE CONTRALETARAL
SIDE AFTER RECONSTRUCTED ACL
Abstract

Background: persistent sensorial deficits after ACL reconstruction could lead to
alterations as, weakness, balance disturbance and functional performance of patients.
Several studies argue if these alterations also appear on the contralateral side and if the
contralateral side could be used as reference for the assessment of patients. The aim of
the present study was to compare the function, torque and balance on the contralateral
side after ACL reconstruction and the lower limbs of healthy subjects. Methods: 23
males patients with ACL reconstruction and 22 control subjects were tested. The
analysis of concentric peak torque at 60o/s of quadriceps femoris and hamstring muscle
were performed with a isokinetic dynamometer. Analysis of the average speed of center
of pressure on balance in single-limb stance was measured with stabilometry and two
hop test were performed to assess the performance functional. Results: The analysis of
data found no significant difference between the contralateral side and lower limbs of
healthy subjects for all variables studied (p> 0.05). Conclusion: In this study, no
differences were observed in function, peak torque or balance between the contralateral
side after ACL reconstruction and the healthy subjects. These results show that the
contralateral side can be used as reference in studies of evaluation of these patients.
Keywords: Knee Injuries, Anterior Cruciate Ligament, torque, Muscle Strength Dynamometer

1- INTRODUÇÃO

A ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é reconhecida como uma das
lesões traumáticas mais freqüentes entre atletas e indivíduos fisicamente ativos,
acometendo cerca de 50% de todas as injúrias nos ligamentos dos joelhos1,2.
Técnicas de reconstrução após a ruptura do LCA têm sido aperfeiçoadas e
mostram bons resultados no alcance da estabilização mecânica do joelho. Porém,
mesmo com uma maior estabilização dessa articulação, há grandes possibilidades de
não ocorrer a recuperação completa da função do joelho após a cirurgia de
reconstrução, e isso seria devido não somente a déficits motores, mas também a
déficits sensoriais3.
Os déficits sensoriais existentes após a reconstrução do LCA podem ocorrer
pela diminuição das informações proprioceptivas oriundas do LCA ao sistema nervoso
central4. Essa condição pode levar a alterações como, fraqueza do músculo
quadríceps5 e comprometimento do equilíbrio em apoio unipodal e do desempenho
funcional desses pacientes6. Diversos estudos discutem se essas mesmas alterações
também estão presentes no membro inferior contralateral após a lesão e a cirurgia de
reconstrução desse ligamento. Urbach e colaboradores4 relataram que a ruptura
unilateral do LCA levaria a uma inibição do quadríceps femoral do membro não
acometido devido a uma diminuição das informações aferentes dos mecanoceptores do
LCA para a alça gama, após lesão nesse ligamento. Segundo outros autores como,
Konishi e colaboradores7 e Barrack e colaboradores8, as anormalidades na alça gama
poderiam ser recuperadas após algum tempo depois da cirurgia de reconstrução do
LCA.
Estudos que avaliaram a força, o equilíbrio e a função de pacientes após a
reconstrução do LCA mostraram diferentes resultados quando o membro contralateral
é comparado a um grupo controle de sujeitos saudáveis7,9-11, o que não traz um
consenso entre os pesquisadores no que diz respeito a utilização do membro
contralateral como referência quando esses pacientes são avaliados. Desta forma, o
objetivo do presente estudo foi comparar a função, o torque e o equilíbrio do membro
contralateral de pacientes após reconstrução do LCA com as extremidades inferiores
de sujeitos saudáveis.

2- MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Causuística

Esta pesquisa caracterizou-se por ser um estudo observacional do tipo analítico
transversal. O estudo foi realizado em duas clínicas de fisioterapia, com pacientes
submetidos ao mesmo programa de reabilitação, e de indivíduos sem lesão no joelho. A
amostra foi composta por 45 indivíduos. O primeiro grupo intitulado Grupo
Reconstrução (GR) foi constituído de 23 pacientes do sexo masculino pós cirurgiados
que se encontravam na fase final de recuperação (idade= 29,8 ± 9,6 anos; Índice de
massa Corporal – IMC = 25,7 ± 3,4 Kg/cm2; tempo entre a lesão e a cirurgia = 13,6 ±
9,5 meses; pós cirúrgico = 147 ± 34 dias). Já o segundo grupo denominado Grupo
Controle (GC) foi composto por 22 indivíduos sem acometimento do LCA (idade= 26,5 ±
7,4 anos, Índice de massa Corporal (IMC)= 24,1 ± 2,9 Kg/cm2). Os testes estatísticos
não revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no que se
refere a idade e o IMC (p= 0,23 e 0,09 respectivamente).
Os critérios de inclusão foram: ser submetido a um procedimento cirúrgico
unilateral de reconstrução do LCA com a técnica de enxerto de duplos tendões dos
músculos semitendíneo e grácil; Ter idade entre 18 e 45 anos; estar em tratamento
fisioterapêutico entre o 3º mês e o 6º mês pós-operatório; não fazer uso de drogas, ou
medicamentos que comprometam o equilíbrio; sem patologias ou cirurgias associadas
nos membros inferiores; sem história de disfunção neurológica, vestibular ou visual. Os
sujeitos seriam excluídos do estudo caso referissem dor durante os procedimentos de
coleta ou se não executassem os procedimentos de avaliação de forma correta, de
forma a impossibilitar a captação de quaisquer dos dados investigados. Apenas um
paciente e um sujeito do grupo controle foram excluídos do estudo, pois referiram dor
ou desconforto durante a coleta de dados.
Este estudo foi inicialmente aprovado pelo Comitê de Ética local com número
062/08, e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da pesquisa foi
entregue a cada participante, a fim de que os mesmos tomassem conhecimento sobre
os objetivos da mesma e confirmassem sua participação voluntária na pesquisa.
2.2 Instrumentação
Os instrumentos de avaliação utilizados nessa pesquisa foram: um baropodômetro
computadorizado Eclipse 3000 (Guy-Capron® SA, França) para registrar o equilíbrio em

apoio unipodálico; um dinamômetro isocinético computadorizado da marca Multi-Joint
System 3 (Biodex,® USA) para registrar os torques gerados pelos músculos quadríceps
e ísquios tibiais; e os testes “single hop” (salto único) e “triple hop” (salto triplo) considerados testes de medidas de força e de estabilidade funcional 12 - para avaliar o
desempenho funcional.

2.3 Procedimentos de coleta de dados
Para a coleta dos dados referentes ao equilíbrio postural, os sujeitos foram
posicionados em pé com apoio no membro testado, com o mesmo sendo mantido a
aproximadamente 20º de flexão, utilizando um goniômetro universal. O membro inferior
não apoiado permaneceu com o quadril a 0º e o joelho a 90º de flexão13 como
demonstra a figura 01.

Figura 01. Posicionamento do sujeito para os procedimentos de teste no
baropodômetro.
A captação dos registros foi realizada alternando os membros. O membro
contralateral ao membro reconstruído foi denominado de Membro não Acometido
(MNA), já os membros inferiores do GC foram denominados Membro Dominante (MD) e
Membro não Dominante (MND). Para determinar qual o MD, foi pedido a cada
participante que imaginasse uma bola de futebol a sua frente, sendo feito o seguinte
questionamento: “com qual perna você chutaria essa bola?” O membro escolhido era
então registrado.

Cada condição de teste foi repetida por três vezes em cada membro, sendo
considerada para análise a média das três medidas. Os testes foram anulados caso
houvesse uma perda de equilíbrio ou se o joelho testado não mantivesse
aproximadamente os 20º de flexão (visualmente monitorados). O tempo de aquisição
dos dados foi de 10 segundos com o mesmo período de repouso entre cada avaliação.
Antes do início dos testes, o indivíduo experimentou o equipamento e a postura para
que pudesse se familiarizar com os mesmos13. Foram analisados os dados referentes a
velocidade média de oscilação do centro de pressão.
O teste de força foi realizado com os participantes posicionados sentados no
dinamômetro com a região da coxa, tronco e pelve estabilizados com cintos pélvicos,
para evitar as compensações musculares. Foram feitos os ajustes adequados para o
alinhamento ideal dos eixos das articulações e o dinamômetro, sendo o apoio do braço
de alavanca posicionado três centímetros acima do maléolo lateral para permitir a
completa dorsiflexão do tornozelo. O eixo mecânico do dinamômetro foi alinhado com o
epicôndilo lateral do fêmur (figura 02).

Figura 02. Posicionamento do sujeito para os procedimentos de teste no dinamômetro
isocinético
A flexão e extensão do joelho foram avaliadas na velocidade de 60º/s. Para a
estabilização dos demais seguimentos corporais, os sujeitos foram orientados a segurar
firmemente o apoio lateral do assento14. Os sujeitos foram instruídos a realizar cinco
repetições submáximas para a familiarização do teste. Após dois minutos de intervalo,
os indivíduos foram verbalmente encorajados a impor a força máxima de contração e os
dados do pico de torque extensor e flexor foram coletados15.

As atividades de desempenho funcional foram realizadas por meio de dois testes
de salto, o teste de salto único e o teste de salto triplo15. Uma fita adesiva com 6m de
comprimento foi fixada ao solo. Inicialmente os sujeitos se familiarizaram com os testes
repetindo cada teste uma vez com cada uma dos membros, com um tempo de repouso
de trinta segundos para cada membro. Nenhuma informação foi dada com relação ao
posicionamento das mãos ou para onde os sujeitos deveriam fixar o olhar durante os
saltos. Após a familiarização com os testes, cada condição foi repetida duas vezes em
cada membro, alternando-os, sendo considerada para análise a média das duas
medidas. Para o salto ser considerado válido, o indivíduo deveria manter-se equilibrado
por dois segundos após a finalização do salto, o membro contralateral ou as
extremidades superiores não deveriam tocar o solo e não poderia ser realizado
qualquer salto adicional. Caso qualquer uma dessas condições ocorresse o teste era
repetido16.
No primeiro teste (salto único), os sujeitos foram instruídos a realizar um único
salto sobre o membro testado, o mais longe possível, e a medida utilizada foi à
distância entre o início da fita e o ponto onde o hálux estava posicionado quando o
sujeito finalizou o salto. No segundo teste (salto triplo) os sujeitos foram instruídos a
realizar três saltos consecutivos sobre o membro testado, o mais longe possível,
finalizando o salto nesse mesmo membro, e a distância total dos três saltos
consecutivos foi aferida16.

2.4 Análise estatística

Inicialmente foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov, onde foi verificado a
normalidade de todos os dados. A estatistítica descritiva foi realizada para as variáveis
antropométricas como idade, IMC, tempo entre a lesão e a cirurgia e o tempo pós
cirúrgico. Para análise estatistica dos dados foi utilizado o teste ANOVA One Way para
observar as diferenças intra grupos com relação ao membro não acometido do GR e os
membros dominante e não dominante do GC. A análise dos dados foi feita através do
programa SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Science) atribuindo-se o nível
de significância de 5%.
3- RESULTADOS
Em

nenhuma

das

variáveis

estudadas

foram

encontradas

diferenças

estatisticamente significativas entre o membro não acometido do grupo reconstrução e

o os membros dominante e não dominante do grupo controle. Um valor de p=0,98 e
p=0,66 foram encontrados nos registros do pico de torque extensor e flexor a 60o/s
respectivamente, quando comparado o MNA com o MD e um p=0,64 e p=0,06, quando
o MNA foi comparado ao MND. Os dados são observados na figura 03.

Figura 03. Registros da contração isocinética a 60 º/s, quando comparados o Membro
não Acometido (MNA), Membro Dominante (MD) e Membro não Dominante (MND),
para as variáveis Pico Torque extensor (PText) e Pico de Torque flexor (PTflex).
Com relação a variável velocidade média de oscilação do centro de pressão que
quantifica o equilíbrio postural em apoio unipodal, um valor de p=0,91 foi obtido quando
comparado o MNA com o MD e um valor de p=0,99 quando o MNA foi comparado ao
MND (figura 04).

Figura 04. Registros da Baropodometria quando comparados Membro não Acometido
(MNA), com o Membro Dominante (MD) e Membro não Dominante (MND), para a
variável Velocidade média de oscilação do Centro de Pressão (VmCP).

Quando analisados os valores dos testes de salto único e salto triplo foi obtido
respectivamente o valor de p=0,69 e p=0,52 entre o MNA e o MD e um valor de p=0,39
e p=0,74 entre o MNA e o MND, como demonstrado na figura 05.

Figura 05. Distância saltada pelo Membro não Acometido (MNA), Membro Dominante
(MD) e Membro não Dominante (MND) no salto único (Su) e triplo (St)

4- DISCUSSÃO

Os dados apresentados revelaram que não houve diferença entre o membro
contralateral e os membros inferiores do grupo controle. Esses resultados vão de
encontro com alguns estudos que avaliaram pacientes com lesão do ligamento cruzado
anterior7,9,17-19 e encontraram déficits na ativação muscular do músculo quadríceps do
membro contralateral comparado ao grupo controle. Esses estudos argumentam que
os déficits de ativação muscular do membro contralateral seriam explicados pela
função anormal na alça gama quando o ligamento é lesionado, o que diminui o
recrutamento de unidades motoras também no membro não afetado. Urbach &
Awiszus17 ainda relatam que a diminuição da atividade muscular do membro
contralateral leva a presença de déficits funcionais, o que aponta que a validade dos
testes de avaliação funcional são questionadas quando o membro não cirurgiado é
usado como referência. Já estudos que avaliaram os pacientes após serem submetidos
a reconstrução do ligamento cruzado anterior referem que haveria uma recuperação da
alça gama sobre o membro contralateral7,20 após a cirurgia, o que poderia explicar os
achados do presente estudo.
Os resultados apresentados também corroboram com outros estudos que
compararam o pico de torque do membro contralateral com um grupo controle10,11.
Hoffman e colaboradores10 avaliaram 20 sujeitos saudáveis e 20 pacientes a partir do

terceiro mês de reconstrução do LCA e também não encontraram diferenças entre o
membro contralateral e o dois membros do grupo controle para o pico de torque
extensor a 600/s. Segundo esses autores, embora haja uma clara evidência de
conexões neurais contralaterais, a reconstrução do LCA não parece afetar a produção
de força do membro contralateral. Em contraposição a esses achados, konishi e
colaboradores21 encontraram que o pico de torque muscular a 600/s estava diminuído
no membro operado e no membro não operado de pacientes com menos de 12 meses
pós-cirúrgico, comparado ao grupo controle, defendendo a idéia que há redução no
recrutamento de unidades motoras no membro contralateral e que esta redução
interfere na força do músculo quadríceps.
Quando avaliado o equilíbrio estático do membro contralateral comparado ao
grupo controle são encontrados estudos que também não observaram diferenças entre
esses membros10,11,13. Embora seja discutido a existência de conexões diretas entre
estruturas neurológicas do LCA e a medula espinhal22, que poderia alterar o controle do
equilíbrio postural23, o resultado do presente estudo apóia a idéia que o membro
contralateral não sofreria essas influências.
Os artigos encontrados não compararam os testes de salto do membro
contralateral com um grupo controle, mas sim, estabelecem um índice de simetria que
é calculado pela razão da distância saltada do membro cirurgiado e do membro
contralateral multiplicado por 100, dificultando outras comparações.

5- CONCLUSÃO
No presente estudo, não foi encontrado déficits no membro contralateral de
sujeitos submetidos a reconstrução do LCA no que diz respeito ao desempenho
funcional, torque muscular e equilíbrio estático. Esse achado suporta a idéia que este
membro pode ser utilizado como referência nos estudos de avaliação desses pacientes.
Sugerimos que novos estudos sejam realizados para avaliar as conseqüências
da reconstrução do LCA sobre o membro não cirurgiado, sobretudo estudos
longitudinais com um número amostral maior e em tempos diferentes de reabilitação.
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CORRELAÇÃO ENTRE TORQUE, EQUILÍBRIO E FUNÇÃO DO
JOELHO APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA
Resumo

Introdução: Diversos estudos ressaltam a importância de avaliar a função do joelho
após a reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). A influência de diversas
variáveis sobre a função desses pacientes tem sido analisada, porém ainda não é
encontrado um consenso na literatura. Objetivo: avaliar correlação entre o torque e o
equilíbrio postural sobre a função do joelho após a reconstrução do LCA. Métodos:
Foram avaliados 23 pacientes do sexo masculino. Os procedimentos do estudo
incluíram análise do torque concêntrico a 60o/s 180 o/s dos músculos quadríceps e
ísquiostibiais no dinamômetro isocinético. O equilíbrio estático em apoio unipodálico foi
avaliado sobre um baropodômetro computadorizado. A avaliação do desempenho
funcional foi feita por dois testes de salto e para estimar a função subjetiva dos
pacientes foi aplicado o questionário Lysholm e uma escala de avaliação global.
Resultados: A análise dos dados mostrou uma correlação positiva moderada entre o
pico de torque extensor e os testes de desempenho funcional (r= 0,48; p= 0,02) e uma
correlação negativa moderada entre as variáveis do equilíbrio oscilação do centro de
pressão e velocidade média do centro de pressão e a escala de avaliação global (r= 0,4; p= 0,04 e r= -0,49; p= 0,02, respectivamente). Nenhuma correlação foi encontrada
entre pico de torque e equilíbrio em apoio unipodal. Conclusão: Os resultados
encontrados no presente estudo sugerem que a força extensora e o equilíbrio postural
têm alguma influência na função do joelho de pacientes após reconstrução de LCA.

Lesão no joelho, Torque, dinamômetro de força muscular

RELATIONSHIP BETWEEN TORQUE, BALANCE AND KNEE
FUNCTION AFTER RECONSTRUCTED ACL

Abstract
Background: Several studies emphasize the importance of assessing the knee function
after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. The influence of several variables
on the function of these patients has been analyzed, but there is no consensus in the
science literature. Purpose: To evaluate the correlation between the torque and balance
on the knee function after ACL reconstruction. Methods: 23 males patients with ACL
reconstruction were tested. The procedures of the study included analysis of concentric
peak torque at 60o/s and 180o/s of quadriceps femoris and hamstring muscle with a
isokinetic dynamometer. The balance in single-limb stance was measured with
stabilometry. The functional performance were performed by two hop tests. To estimate
the subjective function of the patients was applied Lysholm Knee Scoring Scale and a
Global Rating scale. Results: The analysis of data showed a moderate positive
correlation between knee extensor torque and functional performance tests (r= 0,48; p=
0,02). A moderate negative correlation was found between the two variables of the
stabilometry center of pressure and average speed of centre of pressure and the
Global Rating scale (r = -0.4, p = 0,04 and r = -0,49, p = 0 ,02, respectively). No
correlation was found between peak torque and balance in single-limb stance.
Conclusion: The results of the present study suggest that knee extensor strength and
postural balance have some influence on knee function in patients after ACL
reconstruction.

Keywords: Knee Injuries, torque, Muscle Strength Dynamometer.

1- INTRODUÇÃO

A ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é reconhecida como uma das
lesões traumáticas mais freqüentes e mais devastadoras entre atletas e indivíduos
fisicamente ativos, com uma incidência anual de 0,81 por 1000 habitantes com idade
entre 10 e 63 anos1,2.
A lesão nesse ligamento pode resultar em uma excessiva instabilidade tíbiofemoral, uma incapacidade de manter a estabilidade articular e um significante
comprometimento funcional2. Técnicas de reconstrução após a ruptura do LCA têm
sido aperfeiçoadas e mostram bons resultados no alcance da estabilização mecânica
do joelho3,4. Porém, mesmo com uma maior estabilização dessa articulação, há
grandes possibilidades de não ocorrer a recuperação completa da função do joelho
após a cirurgia de reconstrução3-5
Diversos autores ressaltam a importância de avaliar a função do joelho após a
reconstrução do LCA6,7, utilizando escalas subjetivas de avaliação da função do joelho
e testes de desempenho funcional que representam medidas de força e de estabilidade
funcional (testes de salto)8. Como o principal objetivo da reabilitação de pacientes após
reconstrução do LCA é o retorno às atividades funcionais e esportivas para o mesmo
nível antes da lesão, é de fundamental interesse estudar a influência de variáveis como
o pico de torque do joelho e o equilíbrio postural sobre a função desses pacientes.
Apesar dos diversos estudos que abordam a correlação dessas variáveis no
desempenho funcional após a cirurgia de reconstrução do LCA, são encontrados tanto
estudos que apresentaram uma correlação positiva entre pico de torque isocinético, o
equilíbrio postural em apoio unipodal e os testes e avaliações funcionais9-12, quanto
estudos que não relataram correlação entre essas variáveis13-15. Portanto, não é
observado um consenso na literatura no que diz respeito a variáveis preditivas da
função do joelho após a cirurgia de reconstrução do LCA. Diante do exposto, o objetivo
do presente estudo foi avaliar se existe correlação entre o pico de torque e o equilíbrio
postural sobre a função do joelho após a reconstrução do LCA.

2- MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Sujeitos

Esta pesquisa caracterizou-se por ser um estudo observacional do tipo analítico
transversal. A amostra foi composta por 23 pacientes do sexo masculino (idade= 29,8 ±

9,6 anos; Índice de massa Corporal – IMC = 25,7 ± 3,4 Kg/cm2; tempo entre a lesão e a
cirurgia = 13,6 ± 9,5 meses; pós cirúrgico = 147 ± 34 dias) que praticavam atividade
física regular antes da lesão (2 a 5 vezes por semana).

2.2 Critérios de amostragem

Os critérios de inclusão foram: ser submetido a um procedimento cirúrgico
unilateral de reconstrução do LCA com a técnica de enxerto de duplos tendões dos
músculos semitendíneo e grácil; Ter idade entre 18 e 45 anos; estar em tratamento
fisioterapêutico entre o 3º mês e o 6º mês pós-operatório; não fazer uso de drogas, ou
medicamentos que comprometam o equilíbrio; sem patologias ou cirurgias associadas
nos membros inferiores; sem história de disfunção neurológica, vestibular ou visual. Os
sujeitos seriam excluídos do estudo caso referissem dor durante os procedimentos de
coleta ou se não executassem os procedimentos de avaliação de forma correta, de
forma a impossibilitar a captação de quaisquer dos dados investigados.
Os sujeitos seriam excluídos do estudo caso referissem dor durante os
procedimentos de coleta ou não executassem os procedimentos de avaliação de forma
correta, de forma a impossibilitar a captação de quaisquer dos dados investigados.
Apenas um paciente foi excluído do estudo, pois referiu desconforto durante a coleta de
dados.

2.3 Procedimentos de coleta dos dados

Este estudo foi inicialmente aprovado pelo Comitê de Ética local, e um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi entregue a cada participante, a fim de
que os mesmos tomassem conhecimento sobre os objetivos da pesquisa e
confirmassem sua participação voluntária.
Os testes foram realizados na seguinte ordem: (1) Determinação do equilíbrio
postural; (2) Determinação do pico de torque isocinético e (3) Avaliação da função do
joelho.

Determinação do equilíbrio postural

Para a coleta dos dados referentes ao equilíbrio postural com apoio unipodal foi
utilizado um baropodômetro computadorizado Eclipse 3000 (Guy-Capron® SA, França).

Os sujeitos foram posicionados em pé com apoio no membro testado, com o mesmo
sendo mantido a aproximadamente 20º de flexão, utilizando um goniômetro universal. O
membro inferior não apoiado permaneceu com o quadril a 0º e o joelho a 90º de
flexão15 (figura 01).

Figura 01: Posicionamento do sujeito para os procedimentos de teste no
baropodômetro.

A captação dos registros foi realizada alternando os membros. O membro
submetido a reconstrução do LCA foi denominado Membro Acometido (MA), enquanto o
membro contralateral foi denominado de Membro não Acometido (MNA).
Cada condição de teste foi repetida por três vezes em cada membro, sendo
considerada para análise a média das três medidas. Os testes foram anulados caso
houvesse uma perda de equilíbrio ou se o joelho testado não mantivesse
aproximadamente os 20º de flexão (visualmente monitorados). O tempo de aquisição
dos dados foi de 10 segundos com o mesmo período de repouso entre cada avaliação.
Antes do início dos testes, o indivíduo experimentou o equipamento e a postura para
que pudesse se familiarizar com os mesmos15. Foram analisados os dados referentes à
oscilação do centro de pressão em mm2 e velocidade média de oscilação do centro de
pressão em mm/s. Segundo Ageberg e colaboradores9 essas duas variáveis podem ser
utilizadas para a avaliação do equilíbrio em lesões dos ligamentos do joelho.

Determinação do pico de torque isocinético

Um dinamômetro isocinético computadorizado da marca Multi-Joint System 3
(Biodex®, USA) foi utilizado para registrar os torques gerados pela contração dos
músculos quadríceps e ísquiostibiais. A avaliação foi realizada com os participantes
posicionados sentados com a região da coxa, tronco e pelve estabilizados com cintos
pélvicos para evitar possíveis compensações musculares. Foram feitos os ajustes
adequados para o alinhamento ideal dos eixos das articulações e o dinamômetro,
sendo o apoio do braço de alavanca posicionado três centímetros acima do maléolo
lateral para permitir a dorsiflexão completa do tornozelo. O eixo mecânico do
dinamômetro foi alinhado com o epicôndilo lateral do fêmur.
A flexão e extensão do joelho foram avaliadas na velocidade de 60º/s e 180º/s.
Para a estabilização dos demais seguimentos corporais, os sujeitos foram orientados a
segurar firmemente o apoio lateral do assento16. Os sujeitos foram instruídos a realizar
cinco repetições submáximas para a familiarização do teste. Após dois minutos de
intervalo, os indivíduos foram verbalmente encorajados a impor a força máxima de
contração e os dados do pico de torque extensor e flexor foram coletados 8,17.
Avaliação da função do joelho

Um avaliador que não esteve envolvido no tratamento cirúrgico e no processo de
reabilitação dos pacientes selecionados para a amostra, aplicou o Questionário
Lysholm. A escala é composta por oito questões, com alternativas de respostas
fechadas, cujo resultado final é expresso de forma ordinal e nominal. Os sujeitos
também foram questionados por meio de uma escala de avaliação global a respeito do
seu estado funcional, onde eles referiam em porcentagem o seu grau de
comprometimento no momento da avaliação, comparado ao estado antes da lesão.
As atividades de desempenho funcional foram realizadas através de dois testes
de salto: o teste de salto único e o teste de salto triplo18. Uma fita adesiva com 6m de
comprimento foi fixada ao solo. Inicialmente os sujeitos se familiarizaram com os testes
repetindo-os uma vez com cada uma dos membros, com um tempo de repouso de 30
segundos para cada membro. Nenhuma informação foi dada com relação ao
posicionamento das mãos ou para onde os sujeitos deveriam fixar o olhar durante os
saltos. Após a familiarização com os testes, cada condição foi repetida duas vezes em
cada membro, alternando-os, sendo considerada para análise a média das duas
medidas. Para o salto ser considerado válido, o indivíduo deveria manter-se equilibrado
por dois segundos, o membro contralateral ou as extremidades superiores não

deveriam tocar o solo e não poderia ser realizado qualquer salto adicional. Caso
qualquer uma dessas condições ocorresse o teste era repetido19.
No primeiro teste (salto único), os sujeitos foram instruídos a realizar um único
salto sobre o membro testado, o mais longe possível, e a medida utilizada foi à
distância (em centímetros) entre o início da fita e o ponto onde o hálux estava
posicionado quando o sujeito finalizou o salto. No segundo teste (salto triplo) os
sujeitos foram instruídos a realizar três saltos consecutivos sobre o membro testado, o
mais longe possível, finalizando o salto nesse mesmo membro, e a distância total dos
três saltos consecutivos foi aferida19.
2.4 Análise dos dados
Inicialmente foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov, onde foi verificado a
normalidade de todos os dados. A estatistítica descritiva foi realizada para as variáveis
idade, IMC, tempo de lesão e tempo pós cirúrgico. Os testes de correlação entre as
variáveis do equilíbrio postural, pico de torque, desempenho funcional e função
subjetiva foram realizados por meio da Correlação de Pearson (r). Foi adotado os
valores de “r” proposto por Callegare20, onde r= 0 corresponde a uma correlação nula;
“r” entre 0 e 0,3 correlação fraca; “r” entre 0,3 e 0,6 correlação moderada; “r” entre 0,6
e 0,9 correlação forte; e r=1 uma correlação perfeita20. Para o cálculo correlacional este
estudo seguiu o modelo do índice de simetria dos membros inferiores que converge os
valores dentro da razão entre o membro acometido e não acometido. O teste “tStudent” para amostras dependentes (pareado) foi utilizado para verificar diferenças
entre os membros acometido e não acometido dos pacientes. A análise de todos os
dados foi feita através do programa SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social
Science) atribuindo-se o nível de significância de 5%.

3- RESULTADOS

Medidas de torque, equilíbrio e função

Os dados descritivos, bem como os resultados do teste “t” que verificou as
diferenças entre o MA e MNA estão ilustrados na tabela 01. Diferenças foram
encontradas entre os dois membros em todas as variáveis estudadas (p<0,01). O pico
de torque do MA e a distância saltada por esse membro nos testes de salto,
apresentaram-se menor quando comparado ao MNA. Com relação ao equilíbrio em

apoio unipodal, as variáveis oscilação do centro pressão, e oscilação da velocidade
média do centro de pressão, mostraram-se diminuídas no MA, revelando um melhor
equilíbrio desse membro comparado ao MNA.
No questionário Lysholm, 52% dos sujeitos obtiveram pontuação entre 95 e 100,
considerada como ótimo desempenho funcional, 39% pontuação entre 84 e 94,
apresentando um bom desempenho funcional e 9% entre 64 e 83, tendo um
desempenho funcional regular. A média dos valores da escala de avaliação global foi
71,5 ± 17 %.

Tabela 01. Comparações do pico de torque, medidas de equilíbrio estático, e testes de
desempenho funcional. Valores representados em média e desvio padrão.
Variáveis (n=23)
Pico de torque extensor a
600/s (N/m)
Pico de torque flexor a 600/s
(N/m)

Membro acometido
147,1 ± 41

Membro não acometido
198,4 ± 39**

86,4 ±16

104,7 ±23 **

Pico de torque extensor a
1800/s (N/m)

105,6 ± 26

131,4 ± 23**

Pico de torque flexor a 1800/s
(N/m)

67,61 ±13

78,8± 16 **

Oscilação do centro pressão
(mm2)

81,4 ± 45,2

98,4 ± 45,2**

Oscilação da velocidade
média do centro de pressão
(mm/s)

13,2 ± 4,1

14,8 ± 3,9**

Salto único (cm)

134 ± 26

150 ± 27**

Salto triplo (cm)

403 ± 90

453 ± 85**

** p<0,01

Correlação entre função e pico de torque

Apenas uma correlação regular positiva foi encontrada entre as variáveis pico
de torque extensor e o teste de salto único (tabela 02).

Tabela 02. Coeficiente de correlação de Pearson entre os testes funcionais e pico de
torque
Avaliação (n=23)

Pico de torque extensor a
600/s(N/m)

Pico de torque flexor a 600/s
(N/m)

Salto único (cm)

r= 0,48
p= 0,02*

r= -0,41
p= 0,052

Salto triplo (cm)

r= 0,39
p= 0,06

r= -0,27
p= 0,2

Escala Lysholm

r=-0,28
p= 0,19

r= -0,05
p= 0,81

Escala Avaliação
Global (%)

r=-0,37
p= 0,08

r= -0,002
p= 0,99

Correlação entre função e equilíbrio em apoio unipodal

Embora não tenha sido encontrada nenhuma correlação entre os testes de salto e as variáveis
do equilíbrio em apoio unipodal (oscilação do centro pressão, e oscilação da velocidade média do centro
de pressão) uma correlação regular negativa foi encontrada entre os escores da escala de avaliação
global e as duas variáveis do equilíbrio postural (tabela 03).

Tabela 03. Coeficiente de correlação de Pearson entre os testes funcionais e o equilíbrio
postural
Avaliação (n=23)

Oscilação do centro pressão
(mm2

Oscilação da velocidade média
do centro de pressão (mm/s)

Salto único (cm)

r= - 0,06
p= 0,79

r= 0,02
p= 0,91

Salto triplo (cm)

r= - 0,08
p= 0,7

r= 0,04
p= 0,85

Escala Lysholm

r= - 0,30
p= 0,15

r= -0,41
p= 0,051

Escala Avaliação
Global (%)

r= -0,41
p= 0,04*

r= -0,49
p= 0,02*

* Correlação significativa ao nível de 0,05

Correlação entre pico de torque e em equilíbrio apoio unipodal

Não foram encontradas correlações entre as variáveis pico de torque extensor e
flexor e as variáveis do equilíbrio em apoio unipodal (oscilação do centro pressão, e
oscilação da velocidade média do centro de pressão – tabela 04).

Tabela 04 Coeficiente de correlação de Pearson entre pico de torque e o equilíbrio
postural
Pico de torque extensor a

Pico de torque flexor a 600/s

600/s(N/m)

(N/m)

r= -0,07

r= -0,22

pressão (mm )

p= 0,73

p= 0,29

Oscilação da velocidade

r= 0,03

r= -0,19

média do centro de

p= 0,9

p= 0,36

Avaliação (n=23)

Oscilação do centro
2

pressão (mm/s)

4- DISCUSSÃO

De acordo com os nossos resultados, o membro acometido dos pacientes
apresentou um menor pico de torque e um pior desempenho funcional nos testes de
salto quando comparado ao membro não acometido. Esses achados estão de acordo
com diversos estudos que relataram que déficits de força e função estão presentes em
pacientes após a reconstrução do LCA8,11,18,21-24. Segundo Urbach e colaboradores24 a
fraqueza do músculo quadríceps ocorreria devido uma incompleta ativação voluntária
do músculo que permaneceria mesmo após a cirurgia de reconstrução do ligamento.
Williams e colaboradores25 ressaltam ainda que essa alteração na ativação muscular
após a reconstrução do LCA também é observada quando são realizadas atividades
dinâmicas, podendo promover momentos de instabilidade da articulação do joelho.
Estudos como os de Aune e colaboradores26, Marder e colaboradores27 e Hiemstra e
colaboradores28, atentam para a insuficiência da musculatura flexora em pacientes que
foram submetidos a reconstrução utilizando o enxerto dos músculos semitendíneo e
grácil. Marder e colaboradores27 mediram o pico de torque a 60o/s e encontraram um

déficit de 17% no membro acometido quando comparado ao membro não acometido
em sujeitos com o LCA reconstruído utilizando o enxerto dos músculos semitendíneo e
grácil. Vairo e colaboradores29 sugerem que uma insuficiência dessa musculatura
poderia comprometer a função dos músculos ísquiostibiais em prevenir as forças
excessivas

de

cisalhamento

ântero-posterior.

Mesmo

sendo

frequentemente

recomendados que os indivíduos retomem suas atividades esportivas após seis meses
de reconstrução do LCA poucos estudos relatam uma recuperação da propriocepção
nesse período de recuperação21.
Quando o membro acometido foi comparado ao membro não acometido com
relação ao equilíbrio postural estático, o primeiro mostrou um melhor controle postural.
Esses achados vão de encontro a estudos que não mostram diferenças entre os
membros de pacientes submetidos a reconstrução do LCA22,30,31. Porém, os resultados
do presente estudo podem ser explicados pela idéia proposta por Zatterstrom e
colaboradores32 que relatam que o tratamento fisioterapêutico é importante para que
haja uma melhora na oscilação postural de pacientes com lesão no LCA, já que outros
mecanismos fisiológicos são responsáveis pela manutenção do equilíbrio postural.
Todos os participantes desse estudo iniciaram as atividades de propriocepção para
ganho de equilíbrio a partir da sexta semana pós-cirúrgica priorizando o ganho de
equilíbrio no membro cirurgiado. Assim, esses exercícios poderiam ter facilitado o bom
desempenho nesse membro quando foram avaliados.
No que diz respeito aos testes de correlação, os achados mostraram uma
correlação positiva moderada entre o teste de salto único e o pico de torque extensor
do joelho. Outros autores encontraram resultados semelhantes18,33,38, porém o valor de
r variou de estudo para estudo.
Keays e colaboradores18 avaliando pacientes após seis meses de cirurgia
encontraram uma correlação semelhante ao do presente estudo (r= 0,51) entre o teste
de salto único e a força do quadríceps a 600/s. Wilk e colaboradores35 encontraram
também uma correlação moderada (r= 0,60) apenas para o pico de torque extensor e
relatam que os parâmetros da força isocinética pode prover informações a respeito do
sistema neuromuscular e da capacidade funcional após lesão e reconstrução do LCA.
Jarvella e colaboradores34 observaram que os pacientes com menor força do músculo
quadríceps foram aqueles que obtiveram um pior desempenho nos testes de salto,
enfatizando que a função é dependente de vários fatores, no qual a força muscular é
uma das mais importantes. Já o estudo feito por Sekiya e colaboradores39 encontrou
uma correlação positiva baixa entre o pico de torque extensor e flexor e os testes de
desempenho funcional (0,25 e 0,23 respectivamente). Estes autores sugerem que a

força muscular é pouco correlacionada com desempenho funcional dos sujeitos e que
outros fatores como, a instabilidade rotatória, a força muscular dos membros superiores
e as estruturas do tornozelo, quadril e tronco, teriam uma maior influência nas
atividades de salto.
É importante observar que o presente estudo, bem como muitos outros que
analisaram testes isocinéticos e funcionais14,33-36, não encontrou correlação entre o pico
de torque flexor e o desempenho funcional, ou observaram uma baixa correlação37,38.
Segundo Jarvella e colaboradores34 isso pode ser devido ao fato que o torque dos
músculos extensores serem geralmente superiores ao torque flexor, assim, a
musculatura extensora desempenha um papel mais importante na execução dos testes
de salto.
Embora não tenha sido encontrada correlação entre os testes de desempenho
funcional e equilíbrio postural, uma correlação negativa moderada foi encontrada entre
a avaliação subjetiva da função através da escala de avaliação global e as variáveis do
teste de equilíbrio, apontando que indivíduos com uma menor oscilação postural
(melhor equilíbrio) eram aqueles que possuiriam maiores escores quando analisados
subjetivamente. Estabelecer uma relação entre medidas de diferentes níveis e medidas
subjetivas de função pode prover informações relevantes acerca do nível de função dos
pacientes e da influência e déficits não específicos sobre funções mais complexas5.
Os resultados encontrados corroboram com alguns estudos9,39,40 e não estão de
acordo com outro15. Chmielewski e colaboradores15 relatam que ainda não há um
consenso na literatura sobre os efeitos da lesão e da reconstrução do LCA sobre a
oscilação postural. Muitos fatores poderiam influenciar os diferentes resultados
encontrados entre os estudos, como o tipo de variável testada (freqüência de oscilação,
magnitude da oscilação), se é permitido ou não o uso da visão, e a posição do membro
contralateral com relação ao membro testado. Ageberg e colaboradores9 avaliando 35
sujeitos encontraram uma correlação negativa moderada no grupo total (r = –0.63 n=
35) e somente nos homens (r = –0.53; n = 17) entre avaliação subjetiva da função e
testes de equilíbrio. Shiraishi e colaboradores39 também suportam esses resultados
relatando que a análise subjetiva da função medida pela escala analógica visual é bem
correlacionada com o equilíbrio em apoio unipodálico (r = –0.57; P<0,01).
É assumido que maiores amplitudes do centro de pressão são sinais de menor
equilíbrio42 e segundo Ageberg e colaboradores9 os valores de amplitude mais altos,
correlacionado com um menor escore de função subjetiva, podem indicar um aumento
da atividade motora gerada pelo sistema nervoso central em resposta a informações
sensoriais.

Outro achado que corrobora com alguns estudos presentes na literatura é a falta
de correlação entre testes de equilíbrio e pico de torque15,32. Zätterström e
colaboradores32 verificaram que a melhora isolada da força muscular não é capaz de
restaurar integralmente o equilíbrio de indivíduos com lesão de LCA. Esses achados
são apoiados pela idéia que o controle do equilíbrio é influenciado não só por fatores
mecânicos como a força muscular, mas também por diversos outros fatores fisiológicos
como a visão e o sistema vestibular

41,42

. Assim, poderia haver uma compensação de

outras estratégias fisiológicas quando o ligamento é lesionado ou substituído por
enxerto, para suprir a incompleta ativação muscular, que ocorre quando há alteração
nas informações proprioceptivas oriundas do LCA para o sistema nervoso central.
5- CONCLUSÃO

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que o torque extensor e o
equilíbrio postural respondem em parte a função do joelho de pacientes após
reconstrução de LCA. Por outro lado, não foi encontrada nenhuma correlação entre o
torque e o equilíbrio postural.
Os achados desse estudo suportam a idéia que o treinamento da força extensora
e de equilíbrio postural deve ser parte integrante na reabilitação de pacientes após a
reconstrução do LCA para que haja ganhos funcionais dessa população. Deve-se
ressaltar que as correlações moderadas encontradas nesse estudo pressupõem que
outras variáveis devem ter importante influência sobre a função de pacientes após a
reconstrução do LCA.
Deste modo, sugere-se que outras variáveis que poderiam influenciar testes
funcionais, como força de membros superiores e o desempenho apresentado no
tornozelo, quadril e tronco também sejam considerados quando avaliado a função
desses pacientes. Estudos avaliando pacientes em diferentes períodos pós-cirúrgico e
com um número amostral maior também devem ser realizados.
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após demonstrarmos os resultados encontrados nos nossos estudos chegamos
às seguintes considerações:

1.

Não há diferenças entre o membro dominante e não dominante de sujeitos

saudáveis quanto ao pico de torque extensor, o equilíbrio estático e o desempenho
funcional. Deste modo, mesmo havendo uma preferência do indivíduo em realizar
ações motoras com o membro dominante, isto não reflete em um melhor desempenho
desse membro com relação ao membro não dominante, principalmente com relação a
atividades funcionais e de equilíbrio.

2.

O membro contralateral saudável, de sujeitos submetidos a reconstrução do LCA

no presente estudo, pode ser utilizado como referência nos estudos de avaliação
desses pacientes, já que não foram observadas diferenças na função, torque ou
equilíbrio entre esse membro e os membros de sujeitos saudáveis.

3.

O membro acometido de sujeitos submetidos a reconstrução do LCA apresenta,

um menor torque e um pior desempenho funcional comparado ao membro não
acometido. No que diz respeito ao equilíbrio postural estático, o membro acometido
apresentou um melhor equilíbrio quando comparado ao membro não acometido.

4.

O torque extensor e o equilíbrio postural desempenham algum papel na função

do joelho de pacientes após reconstrução de LCA. Devido às correlações moderadas
encontradas no estudo, supõe-se que outras variáveis devem ter importante influência
sobre a função de pacientes após a reconstrução do LCA.
Como sugestão, outros estudos devem ser realizados avaliando pacientes em
diferentes períodos pós-cirúrgicos com um número amostral maior. Outras variáveis
que poderiam influenciar testes funcionais, como força de membros superiores e o
desempenho apresentado no tornozelo, quadril e tronco também devem ser
considerados quando avaliado a função desses pacientes. Sugere-se também que
estudos com outras populações de indivíduos, como atletas, sejam realizados,
utilizando formas de avaliações diferentes, como testes de equilíbrio dinâmico e análise
da marcha.
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6 ANEXOS

Anexo 1

Apêndice 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

FICHA DE AVALIAÇÃO
Estudo: “CORRELAÇÃO ENTRE TORQUE, EQUILÍBRIO E FUNÇÃO DO JOELHO
APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA”

1- IDENTIFICAÇÃO
1.1. Nome:
1.2. Telefone para contato:
1.3. Data nasc.:
1.5. Sexo: ( ) M

1.4. Profissão:
( )F

1.6. Escolaridade:

1.7. Médico responsável:
1.8. Data de avaliação:
1.9. Data da cirurgia:
1.10. Peso:
1.11. Altura:

2 –NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA
(
(
(
(

) Sedentário
) 2 a 3 vezes por semana
) 4 a 5 vezes por semana
) Mais de 5 vezes por semana

3.0. USO DE MEDICAÇÃO:
( ) Não
( ) Sim: ___________________________________________________

4.0. ANTECEDENTES PESSOAIS:
5.0. TEMPO DE LESÃO:
6.0. MEMBRO CIRURGIADO:
7.0. MEMBRO DOMINANTE:

Apêndice 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “CORRELAÇÃO ENTRE TORQUE,
EQUILÍBRIO E FUNÇÃO DO JOELHO APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA”, que é coordenada pelo
Professor Dr. JAMILSON SIMÕES BRASILEIRO.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento,
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa procura avaliar a possível influência da força muscular, da atividade elétrica do
músculo e equilíbrio postural, na função do joelho de indivíduos após a reconstrução do ligamento
cruzado anterior. Cada informação ajudará a tornar claro o grau de comprometimento muscular,
equilíbrio e perda funcional, de modo que se possa ser traçado estratégias focadas na melhora de
pacientes submetidos à reconstrução do LCA. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos
seguintes procedimentos:
1) Preparação da região, colocação e fixação dos eletrodos por meio de faixa elástica, para captação
de sinal elétrico da musculatura posterior e anterior da coxa do membro inferior cirurgiado. Caso você
faça parte do grupo controle (não realizou cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior), os
procedimentos serão realizados no membro inferior dominante.
2)
Protocolo de avaliação da força muscular, utilizando instrumento que capta a força máxima
muscular.
3) Protocolo de avaliação do equilíbrio postural, utilizando um equipamento que capta as variações do
equilíbrio.
4) Protocolo de avaliação da função do joelho a partir de questionário e testes de salto.
O tempo médio previsto para execução destes procedimentos é de aproximadamente 50
minutos. As avaliações constarão de exames de capacidade de contração muscular, atividade
mioelétrica, equilíbrio postural e funcionalidade do joelho.
Os riscos envolvidos com sua participação são: 1) ferimento leve na pele por ocasião da
tricotomia, que serão minimizados por meio das seguintes providências: utilização de aparelhos de
barbear descartáveis e individuais, utilização de álcool a 70% para limpeza da pele. 2) câimbra leve ou
dor de pequena intensidade, que podem ser ocasionadas pela contração muscular máxima e testes de
funcionalidade do joelho que serão solicitadas durante os protocolos de avaliação, sendo minimizadas
por meio das seguintes providências: presença constante dos pesquisadores responsáveis durante todo
o processo de avaliação e intervenção, utilização de dispositivo que trava o equipamento de avaliação da
força muscular, caso o participante deseje, e disponibilidade de pacote de gelo no ambiente da pesquisa,
para realização de crioterapia, caso haja necessidade.
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: conhecimento sobre o seu equilíbrio
postural, a sua força muscular e a funcionalidade do joelho.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma
a não identificar os voluntários.
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido,
caso solicite.
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta
pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta
pesquisa, poderá perguntar diretamente para JAMILSON SIMÕES BRASILEIRO, no endereço UFRN -

CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CCS, DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA, ou pelo telefone (84) 32154270.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666,
CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-3135.

Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “CORRELAÇÃO ENTRE
TORQUE, EQUILÍBRIO E FUNÇÃO DO JOELHO APÓS RECONSTRUÇÃO DO LCA”.

Participante da pesquisa:

__________________________________________________
ASSINATURA

Pesquisador responsável:

__________________________________________________
JAMILSON SIMÕES BRASILEIRO (ASSINATURA)
UFRN, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CCS, DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA.

Comitê de ética e Pesquisa: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa
Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN.

