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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A articulação do joelho é comumente acometida pela Síndrome da Dor 

Patelofemoral (SDPF), um distúrbio musculoesquelético originado por alterações biomecânicas 

no complexo do joelho. O presente estudo analisou variações angulares e de torque do movimento 

do joelho no plano frontal durante as fases de propulsão e de aterrissagem do salto vertical unipodal 

em voluntárias com SDPF. MÉTODOS: Participaram do estudo 25 voluntárias do sexo feminino 

divididas em dois grupos: grupo diagnosticado com SDPF (GCD; n = 12, 25 ± 4 anos, 69,4 ± 13,5 

kg, 1,65 ± 0,07 m) e um grupo controle (GC; n = 13, 26 ± 2 anos, 61,6 ± 14,5 kg, 1,63 ± 0,07 m). 

As participantes realizaram avaliação cinemática e de força de reação do solo (BTS, Itália) do salto 

vertical unipodal. O questionário International Knee Documentation Committee (IKDC) avaliou 

ambos os grupos. As participantes realizaram cinco repetições do salto com as mãos na crista 

ilíaca. O GC saltou com o membro dominante e GCD com o membro acometido. Foram avaliados 

o ângulo e o torque de valgo durante as fases de propulsão e aterrissagem do salto. A comparação 

entre os grupos foi realizada através do Teste U de Mann-Whitney para o ângulo de valgo na fase 

de propulsão e IKDC, além do teste t para amostras independentes para as demais variáveis. O 

nível de significância adotado foi α = 0,05. RESULTADOS: O GCD apresentou menor IKDC 

(51,4 – 9,6) comparado com GC (87 – 0) (p < 0,001). GCD apresentou ainda maior valgo dinâmico 

nas fases de propulsão (p = 0,004; r = 0,565) e aterrissagem (p = 0,0027; d = 0,318) comparado ao 

GC. Não houve diferença no torque na comparação entre os grupos. CONCLUSÃO: Mulheres 

com SDPF têm maior valgo dinâmico durante salto vertical unipodal, gerando maior sobrecarga 

musculoesquelética no membro inferior. 

 

Palavras-Chave: aterrissagem; joelho; propulsão 

  



 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The knee joint is commonly affected by Patellofemoral Pain Syndrome 

(PFPS), a musculoskeletal disorder caused by biomechanical changes in the knee complex. The 

present study analyzed angular and torque variations of knee movement in the frontal plane during 

the propulsion and landing phases of the single-leg vertical jump in volunteers with PFPS. 

METHODS: 25 female volunteers participated in the study, divided into two groups: group 

diagnosed with PFPS (GCD; n = 12, 25 ± 4 years, 69.4 ± 13.5 kg, 1.65 ± 0.07 m) and a control 

group (CG; n = 13, 26 ± 2 years, 61.6 ± 14.5 kg, 1.63 ± 0.07 m). Participants performed kinematic 

and ground reaction force assessment (BTS, Italy) of the single-leg vertical jump. The 

International Knee Documentation Committee (IKDC) questionnaire evaluated both groups. The 

participants performed five repetitions of the jump with their hands on the iliac crest. The CG 

jumped with the dominant limb and GCD with the affected limb. Valgus angle and torque were 

evaluated during the propulsion and landing phases of the jump. The comparison between groups 

was performed using the Mann-Whitney U Test for the valgus angle in the propulsion phase and 

IKDC, in addition to the t test for independent samples for the other variables. The level of 

significance adopted was α = 0.05. RESULTS: The GCD had a lower IKDC (51.4 - 9.6) compared 

to the CG (87 - 0) (p <0.001). GCD showed even greater dynamic valgus in the propulsion (p = 

0.004; r = 0.565) and landing (p = 0.0027; d = 0.318) phases compared to the CG. There was no 

difference in torque when comparing the groups. CONCLUSION: Women with PFPS have 

greater dynamic valgus during vertical single-leg jumping, generating greater musculoskeletal 

overload in the lower limb. 

 

Keywords: landing; knee; propulsion 
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INTRODUÇÃO 

 

A síndrome da dor patelofemoral (SDPF) é um distúrbio musculoesquelético comum que 

afeta a articulação do joelho (1). Uma em cada quatro pessoas da população com idade superior a 

dezoito anos apresentará desordem dessa natureza, a qual é ocasionada pela instabilidade dessa 

articulação (2).  

A SDPF é caracterizada por quadro clínico de dor na região anterior do joelho (3,4) que 

pode alterar a biomecânica dos movimentos dos membros inferiores (5). Há indicação de que o 

aumento da sobrecarga na região patelar tem etiologia multifatorial. Observa-se que com o 

controle motor prejudicado devido a ocorrência da dor, o indivíduo realiza ativação muscular 

compensatória durante atividades funcionais (5) como o salto (6), que o levam a adotar estratégias 

para a dissipação de energia (7) que aumentam ainda mais a sobrecarga sobre a articulação do 

joelho. Em consequência, o movimento de lateralização da patela (6), faz ocorrer limitação 

significativa na realização das atividades cotidianas, tais como subir e descer escadas e saltar (8,9) 

(10).  

Ao analisarem-se outros fatores, como os anatômicos e a incidência da SDPF entre os 

gêneros, percebe-se que nas mulheres essa síndrome pode ocorrer com maior frequência devido a 

influência do tamanho da pelve e do tamanho do valgo do joelho femininos (10–12).  Por questões 

funcionais, a largura da pelve feminina é maior, fator este que pode estar relacionado ao valgismo 

estático feminino aumentado (1,7,10). 

O valgo é um desalinhamento natural do fêmur em relação ao esqueleto axial (13), que 

quando em posição estática pode ser medido pelo ângulo Q formado através da intersecção entre 

as linhas da tuberosidade anterior da tíbia e da espinha ilíaca anteroposterior (EIAS) no centro da 

patela (13,14). 

O valgo dinâmico é analisado durante a realização de tarefas dinâmicas que exijam a 

sustentação do peso corporal (15,16).  Ele representa um padrão de movimento caracterizado pelo 

aumento da adução e rotação interna do quadril e pela abdução e rotação externa do joelho (2). O 

valgo dinâmico pode estar relacionado ao agravamento de processos lesivos da articulação do 

joelho, tal qual a SDPF (1,17). Sendo assim, sua avaliação durante a realização de teste de salto 

vertical pode trazer informação adicional sobre anormalidades no controle dinâmico do membro 

inferior (3,12,18). 

Caracterizado como movimento que atrela velocidade e força explosiva (19), o salto 

vertical proporciona grande impacto sobre a articulação do joelho (20). Em função dos efeitos 

nocivos da alta sobrecarga gerada pelo peso corporal sobre essa articulação durante o salto alguns 
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estudos (15,21,22) investigam as hipóteses acerca daquilo que pode estar ligado ao aumento da 

sobrecarga no joelho e sua etiologia. 

 Ferreira et al.(23) e D’alessandro et al. (24), por exemplo, estudando desempenho de salto 

vertical em atletas do sexo feminino de basquetebol e voleibol, concluíram haver relação entre o 

tamanho do valgo dinâmico do joelho e a dor na região patelar preexistente (2), ratificando teoria 

de que a preexistência de dor patelofemoral é fator a ser considerado no consequente aumento das 

forças de lateralização da patela, aumento do contato entre os ossos da cápsula articular (5), 

aumento do valgo e agravamento da SDPF (14,24,25). 

Entretanto, outros trabalhos, como os de Levinger et al. (26) e Wilson e Davis (27), com 

amostras femininas acometidas por dor patelofemoral e outras saudáveis, observaram que o 

aumento do valgo dinâmico não está relacionado a preexistência de dor na região anterior do 

joelho, mas sim com a fraqueza dos músculos da coxa, assim como outros estudos que 

corroboraram hipótese de que o aumento do torque no joelho atribui-se a alterações cinemáticas 

originadas pelo enfraquecimento de outras musculaturas dos membros inferiores como as da região 

glútea (25), do quadril (17) e do vasto medial oblíquo e lateral (28). 

Logo, existe divergência entre os achados sobre a presença do valgo dinâmico nos saltos 

verticais em grupos com SDPF e grupos saudáveis, o que origina lacuna científica quanto ao que 

é determinante para aumento da sobrecarga das estruturas da articulação do joelho. 

Sendo assim, a compreensão das variáveis cinemáticas abordadas nesse estudo é relevante 

para otimizar as estratégias biomecânicas de prevenção e reabilitação dos indivíduos (14). Tendo 

em vista maior incidência da SDPF em mulheres, este estudo tem por objetivo analisar as variações 

angulares e de torque do movimento no plano frontal do joelho (valgo dinâmico) durante a fase de 

propulsão e de aterrissagem do salto vertical unipodal em voluntárias com SDPF e comparar com 

voluntárias saudáveis. 

A hipótese desse estudo é a de que mulheres acometidas por dor patelofemoral apresentam 

maior valgo dinâmico com aumento do torque no joelho durante o salto vertical unipodal. 
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MÉTODOS 

 

Delineamento do estudo 

O presente estudo é do tipo quasi-experimental, já que a escolha da amostra não foi 

aleatória, buscando comparar e estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis 

independentes (29). 

 

Amostra 

Participaram deste estudo 25 voluntárias do sexo feminino com idades entre 19 e 35 anos, 

divididas em dois grupos: grupo controle (GC) com 13 voluntárias saudáveis e grupo com dor 

(GCD) com 12 voluntárias diagnosticadas com SDPF. As integrantes do GCD eram selecionadas 

no ambulatório de ortopedia e traumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

(HUCFF), desde que fossem capazes de realizar as tarefas propostas e não apresentassem histórico 

de outros acometimentos nos membros inferiores ou tronco. 

Foram excluídas do estudo as integrantes do GC que obtiveram características 

antropométricas não pareáveis ao grupo acometido, que obtiveram valor de Índice de Massa 

Corporal (IMC) acima de 29 kg/m², caracterizando obesidade, ou ainda aquelas que possuíam 

sequelas de doenças neurológicas e ou/ ortopédicas nos membros inferiores, tendo em vista que a 

massa corporal elevada e outras desordens preexistentes poderiam afetar a validade do estudo. 

No GCD foram excluídas aquelas mulheres que não apresentaram condições de realizar o 

protocolo experimental no dia do teste em decorrência de dor ou qualquer outra incapacidade 

funcional. Adicionalmente, foram excluídas desse grupo aquelas que obtiveram IMC no valor de 

29 kg/m², caracterizando obesidade, aquelas que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos de 

quadril ou joelho, que obtiveram diagnóstico clínico de lesões em alguma articulação dos membros 

inferiores além dos joelhos, foram diagnosticadas com alguma doença congênita de quadril, joelho 

e tornozelo e que possuíam sequelas de doenças neurológicas e/ou outras lesões ortopédicas nos 

membros inferiores. 

As voluntárias receberam instruções por escrito sobre os protocolos de avaliação e quanto 

aos riscos que estavam expostas ao participarem da coleta de dados para esse estudo, assim como 

o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) que foi  devidamente assinado, 

quando as voluntárias concordaram com suas participações. O projeto foi previamente aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa da UFRJ (CAAE: 05764918.5.0000.5257) (Anexo 1). As 

voluntárias receberam também, ao final da análise dos dados, um laudo com os resultados 

averiguados na pesquisa. 
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Instrumentos e Procedimentos Experimentais 

Antes do teste de salto vertical foi aplicado o International Knee Documentation 

Committee (IKDC), que abordava o quadro da lesão do grupo acometido. Também foram coletadas 

as medidas antropométricas, como o peso e a altura, para que os grupos fossem pareados durante 

as análises.  

O cálculo do IMC, que avalia o peso do indivíduo em relação à sua altura, foi utilizado 

como critério de inclusão e exclusão, determinando se as participantes estavam abaixo de 29 kg/m². 

Antes de iniciar a coleta de dados, as voluntárias foram demarcadas com marcadores 

reflexivos, como proposto pelo modelo biomecânico denominado Helen Hayes (30). Esses 

marcadores foram colocados nos seguintes locais: acrômios, processo espinhoso da sétima 

vértebra cervical, região sacral, espinhas ilíacas anterossuperiores, face lateral da coxa, epicôndilo 

femoral lateral, face lateral da perna, maléolo lateral, terço médio do pé entre o segundo e o terceiro 

metatarso e no calcâneo (Figura 1). O movimento dos marcadores foi capturado através de oito 

câmeras infravermelhas (SMART-D BTS, Milan, Italy) e a força de reação do solo (FRS) foi 

coletada através de uma plataforma de força (modelo BTS p-6000, BTS Bioengineering, Italy). Os 

sinais de cinemetria foram coletados com frequência de 250 Hz e os de FRS foram coletados com 

frequência de amostragem de 400 Hz. 

 

 

Figura 1 – Salto vertical unipodal de uma voluntária com os marcadores reflexivos já fixados.  

A) Fase inicial de preparação; B) Fase de propulsão e C) Fase de aterrissagem 
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Após a colocação dos marcadores reflexivos, as participantes ficaram sobre a plataforma 

de força e foram orientadas para que saltassem procurando atingir a maior altura em uma só perna 

com as mãos sobre a crista ilíaca. Para a familiarização do protocolo e aquecimento, as voluntárias 

saltaram cinco vezes com cada membro inferior em altura submáxima antes do início da coleta. 

Após a familiarização, cada voluntária realizou um salto vertical unipodal por cinco repetições: o 

GC sobre o membro dominante e o GCD sobre o membro acometido, respeitando descanso de 

dois minutos entre cada salto.  

Para determinação do início e fim do movimento de salto, a força de reação do solo foi 

analisada. O movimento de propulsão do salto iniciou quando houve alteração em 10% da força 

de reação do solo e terminou com a total saída do pé do chão. A fase de aterrissagem iniciou 

quando o pé tocou o solo, até 5 segundos de acomodação no solo.  

 

Variáveis analisadas 

Inicialmente o modelo musculoesquelético foi aplicado pelo software do instrumento de 

coleta (BTS, Milan, Italy) e em seguida o software gratuito Opensim foi usado para o cálculo das 

variáveis biomecânicas. Os sinais foram filtrados com o filtro Butterworth passa baixas com 

frequência de corte para sinais cinemáticos e para os sinais de FRS de 12 Hz. Nesse estudo, apenas 

o movimento e o torque do joelho foram analisados. A média de cinco saltos foi usada para 

caracterizar o pico do valgo do membro inferior dominante do grupo GC e do membro inferior 

lesionado do GCD. Foram avaliados os dados cinemáticos (ângulo de valgo) e dinâmicos (torque) 

referente ao valgismo no plano frontal durante a fase de propulsão (Figura 1B) e a fase de 

aterrissagem (Figura 1C) do salto vertical. 

 

Análise estatística 

Os dados do ângulo de valgo e torque no plano frontal referentes aos movimentos do joelho 

foram inicialmente apresentados através da estatística descritiva. A normalidade dos dados foi 

avaliada através do Teste de Shapiro-Wilk. A variável ângulo de valgo na fase de preparação não 

apresentou distribuição paramétrica de dados para GCD (p = 0,014), por isso foi usado o Teste U 

de Mann-Whitney para comparação entre os grupos. Enquanto as variáveis de ângulo de valgo na 

aterrissagem (p = 0,459, para GC e p = 0,544, para GCD)  e torque no plano frontal durante as  

fases de propulsão (p = 0,865, para GC e p = 0,983, para GCD) e aterrissagem (p = 0,074, para 

GC e p = 0,317, para GCD) apresentaram distribuição normal e foram comparadas através do teste 

t para amostras independentes. Foi usado o Teste U de Mann-Whitney para comparação das 

pontuações adquiridas por GC e GCD no IKDC (p = 0,001). 



 

10 
 

Sendo o tamanho de efeito (TDE) a estimativa da magnitude da relação entre as variáveis, 

do efeito de uma variável em outra ou ainda a diferença entre duas amostras, ele pode ser 

interpretado como insignificante (<0,19), pequeno (entre 0,20 e 0,49), médio (entre 0,50 e 0,79), 

grande (entre 0,80 e 1,29) e muito grande (>1,30) (31-32)  

Sendo assim, o Teste d de Cohen foi usado para analisar o tamanho do efeito entre os 

valores de média das variáveis paramétricas: ângulo de valgo na aterrissagem (d = 0,318 – TDE 

pequeno) e torque no planto frontal na propulsão (d = 0,379 – TDE pequeno) e na aterrissagem (d 

= -0,072 – TDE insignificante). Enquanto foi usado o Teste r para analisar o tamanho do ângulo 

de valgo na fase de propulsão do salto vertical (r = 0,565 – TDE médio), variável não paramétrica.  

O nível de significância adotado foi de α = 0,05. Os dados foram analisados no software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão IBM Corp, EUA. 
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RESULTADOS 

 

Conforme tabela a seguir, Tabela 1, as variáveis antropométricas (idade, massa e altura) 

que descrevem a amostra não apresentaram diferença estatística significativa, exceto no IKDC, 

que foi menor para o GCD. Esses resultados mostram que os grupos são pareados, com exceção 

na disfunção do joelho. 

Tabela 1 – Características de GC e GCD na idade, massa, altura e IKDC 

Variável 
GC GCD 

p 
média ± DP média ± DP 

Idade (anos) 26 ± 2,3 25,15 e 4,8 0,100 

Massa (kg) 61,6 ± 14,5 69,4 ± 13,5 0,075 

Altura (m) 1,63 ± 0,07 1,65 ± 0,07 0,411 

IKDC (pontos) 87 ± 0* 51,44 ± 9,6 < 0,0001 

*Valores referentes à mediana e amplitude 

 

A variável ângulo de valgo foi maior no GCD comparado ao GC nas fases de propulsão e 

aterrissagem do salto vertical (Tabela 2, Figura 2A, e 3A). 

 Não foi encontrado diferença estatística significativa entre os grupos para as variáveis de 

torque do joelho no plano frontal (Tabela 2) na fase de propulsão (Figura 2B) e nem na fase de 

aterrisagem (Figura 3B).  

Tabela 2 – Características de GC e GCD nas variáveis de salto vertical 

Variável 
GC GCD 

p Tamanho de efeito média ± DP média ± DP 

Valgo na propulsão (o) -0,88 ± 7,6 4,8 – (27,9)# 0,004* r = 0,565 

Valgo na aterrissagem (o) 1,2 ± 9,5 8,1 ± 3,5 0,027* d = 0,318 

Torque na propulsão (N.m) -44,2 ± 15 -34,7 ± 12,7 0,931 d = 0,379 

Torque na aterrissagem (N.m) -128,9 ± 65,3 -76,8 ± 70,7 0,074 d = -0,072 

#valores referentes à mediana e amplitude, respectivamente. * p<0,05 

  

A seguir as Figura 2 e Figura 3, que mostram os picos dos valores médios obtidos pelos 

grupos de acordo com o momento do ciclo, de propulsão ou de aterrissagem, em que ocorreram: 
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Figura 2 – Fase de propulsão do salto vertical de GC e GCD.  

A) ângulo de valgo (valores negativos representam varo e positivos valgo) e B) Torque no plano 

frontal. A curva preta representa GCD e a vermelha GC. 

 

  

 

Figura 3 – Fase de aterrissagem do salto vertical de GC e de GCD.  

A) ângulo de valgo (valores negativos representam varo e positivos valgo) e B) Torque no plano 

frontal. A curva preta representa GCD e a vermelha GC. 
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DISCUSSÃO 

 

 O objetivo desse estudo foi analisar as variações angulares e de torque do movimento do 

joelho no plano frontal (valgo dinâmico) durante as fases de propulsão e de aterrissagem do salto 

vertical unipodal comparando essas variáveis entre as voluntárias saudáveis e as com SDPF.

 A hipótese do estudo foi parcialmente comprovada, já que as mulheres com dor no joelho 

apresentaram maior ângulo de valgo em ambas as fases do salto vertical unipodal, porém não foi 

observada diferença significativa nos valores de torque no plano frontal (Tabela 1).  

 Durante as fases de propulsão e de aterrissagem do salto vertical unipodal foi observado 

pico de varo médio no final do movimento no grupo com voluntárias saudáveis, enquanto as 

integrantes do GCD obtiveram valores mais elevados (valgo) durante todo o ciclo do teste (Figuras 

2A e Figura 3A). Segundo Pal et al. (33), os maiores ângulos de valgo encontrados neste estudo 

estariam ligados ao desequilíbrio biomecânico temporário causado pelo atraso na ativação do vasto 

medial em relação ao vasto lateral que acontece em mulheres acometidas pela SDPF (33). 

Corroborando esses resultados, Kalytczak et. al (4), ainda destacou que há ativação 

significativamente maior do vasto lateral em mulheres com dor patelofemoral durante a fase 

excêntrica do salto em relação a concêntrica. Do contrário, apontando para outro grupo muscular, 

os estudos de Guney et al. (8), observaram que a fraqueza do quadríceps, especialmente na fase 

excêntrica do salto vertical, nas mulheres acometidas por dor patelofemoral poderia estar 

relacionada com o aumento do valgo e consequente menor controle dos movimentos (4,8,9,10). 

Sendo assim, sabendo que o desequilíbrio muscular citado ocasionaria maior descontrole 

da articulação do joelho e que ela se acentua durante o período em que o joelho estiver flexionado 

(início do ciclo de propulsão e final da aterrissagem), há indícios que ratificam os resultados desse 

estudo quanto acometimento de maior valgo dinâmico observado no GCD enquanto elas se 

preparavam para saltar ou aterrissavam (Figura 2A e 3A). 

 Mesmo sem diferença estatística, foi observado nas voluntárias com dor patelofemoral 

menor pico de torque (Figura 2B e 3B) do que nas voluntárias saudáveis. Mesmo assim, a fraqueza 

da musculatura abdutora do quadril, constantemente encontrada em pacientes com SDPF (14), 

também estaria associada ao descontrole do valgo dinâmico de joelho desse grupo (14). Avaliando 

as associações entre a dor no joelho, o torque no plano frontal e as diferenças nos padrões de 

ativação muscular durante as fases do salto vertical, Souza e Powers et al. (18) observaram que 

seu grupo de mulheres com dor apresentou maior rotação interna e torque do quadril no 

desempenho do salto vertical, o que indicaria ativação muscular irregular do quadril e possível 

potencialização do valgismo. 
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Por fim, observou-se que no final do ciclo da propulsão e no início do ciclo de aterrissagem 

o valor de torque em ambos os grupos aumentou consideravelmente (Figura 2B e Figura 3B), o 

que causaria aumento da sobrecarga no joelho (7), haja vista, segundo Stefanyshyn et al., relação 

estabelecida entre a adução do quadril e aumento do braço de alavanca (34). Com vistas sobre 

esses momentos do ciclo, nos quais o torque esteve alto, percebeu-se que ao mesmo tempo também 

se mantinham elevados os valores de ângulo de valgo no GCD (Figura 2A e Figura 3A), o que 

teria evidenciado incapacidade dessas mulheres em reduzir e controlar o tamanho do seu valgo 

dinâmico durante as etapas do ciclo nas quais já haveria maior carga sobre o joelho (22,24) algo 

que geraria sobrecarga dessa articulação através do aumento da tensão músculo esquelética 

proporcionada por grandes ângulos de valgo (8, 33). 

Dentre as limitações, incluem-se o pequeno tamanho amostral e a amostragem apenas de 

mulheres, nos quais deve-se considerar que quando pequeno e exclusivo, respectivamente, torna-

se difícil de se estabelecer relações e generalizações que sejam significativas para a população a 

partir dos dados encontrados. Sugere-se para os próximos estudos a análise de outras articulações 

durante o salto vertical, como o tornozelo e o quadril por exemplo, para que a restauração do 

controle neuromuscular e da força muscular faça parte das estratégias de reabilitação de pacientes 

com SDPF de maneira a devolver a relação de equilíbrio muscular e funcionalidade àquelas 

mulheres acometidas por dor.  
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados do estudo demonstraram que os valores do ângulo de valgo são maiores em 

mulheres com SDPF durante a propulsão e a aterrissagem do salto vertical unipodal. Além disso, 

estatisticamente o torque no plano frontal, tanto na propulsão como na aterrissagem, não foi 

diferente entre os grupos estudados. Esses resultados apontam para maior sobrecarga no joelho no 

plano frontal de mulheres com SDPF. 
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DO EXÉRCITO DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Título do estudo: ANÁLISE DO VALGO DINÂMICO DURANTE O SALTO VERTICAL 

EM MULHERES COM SÍNDROME PATELOFEMORAL 

 

Pesquisadora responsável: 

Adriane Mara de Souza Muniz 

Profa. Adjunto | Escola de Educação Física do 

Exército (EsEFEx) 

CPF – 023470389-07 

 

Nós, Adriane Mara de Souza Muniz, professora da Escola de Educação Física do Exército 

(EsEFEx) e Almir Martins Torres Júnior, aluno do Curso de Instrutores de Educação Física da 

EsEFEx, gostaríamos de convidar você para participar de uma pesquisa na área da Educação 

Física, com foco em análise dos movimentos.  

É através de pesquisas que nós, na EsEFEx, podemos aperfeiçoar e compreender aspectos 

sobre saúde e doença, nosso objeto de interesse. As informações existentes neste documento são 

para que você entenda perfeitamente os objetivos da nossa pesquisa e como ela funcionará. Sua 

participação é voluntária e nenhum de nós será remunerado. Se durante a leitura deste documento 

houver alguma dúvida, você deve fazer perguntas para que possa esclarecer perfeitamente do que 

se trata.  

Você poderá também nos contatar por telefone, em qualquer horário e dia da semana em 

que sentir necessidade, através do contato (51) 99619-7913 (Almir Torres), ou pelo e-mail 

almirmtj@yahoo.com.br. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 
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fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento, que está em duas vias, sendo uma via sua 

e a outra do pesquisador responsável. Também assinarei as vias. 

 

Finalidade da pesquisa 

O estudo tem como objetivos realizar avaliações dos movimentos do quadril, joelho e 

tornozelo, através de câmeras que irão filmar e reconstruir os movimentos realizados no 

computador, e o funcionamento dos músculos dos membros inferiores durante a realização da 

tarefa de salto para cima, com um equipamento que mostra o momento em que o músculo contrai; 

comparar os movimentos do membro inferior dominante e não dominante durante a execução da 

tarefa; comparar os movimentos do membro não acometido em relação ao membro lesionado 

durante a execução da tarefa entre os dois grupos, acometidos e não acometidos. 

 

Procedimentos 

Informações Iniciais: O teste conta com um salto para cima utilizando apenas 1 (um) membro 

inferior. Será solicitado durante os saltos que você tente pular o mais alto possível com as mãos 

fixas na cintura. Para isto, solicitamos que você utilize roupas confortáveis para a realização dos 

testes, como short e camiseta. O salto será realizado descalço. É necessário apenas um dia de 

avaliações, com duração média de 3 horas, contando todos os procedimentos que serão realizados.  

 

Avaliação Inicial: uma entrevista inicial será administrada para coleta dos seus dados pessoais, 

dados antropométricos (peso e altura), diagnóstico médico, tempo de diagnóstico, queixa principal, 

uso de medicamentos, índice de atividade física e um questionário específico relacionado à 

qualidade do movimento, dor e desconforto do joelho.  

 

Medidas Funcionais: para a análise com as câmeras e da contração dos músculos no movimento, 

você iniciará de pé, mantendo uma postura estática e em seguida, realizará o salto para cima, que 

será repetido cinco (5) vezes com cada perna, com descanso de 2 minutos entre cada salto. Para 

tal tarefa, o movimento será capturado por câmeras ao seu redor. Sua pele será limpa com gaze e 

álcool e caso haja pelos deverão ser raspados com aparelho de barbear em pontos específicos dos 

seus membros inferiores, onde marcadores, para as câmeras capturarem os movimentos, e sensores 

chamados de eletrodos, para realizar a captação da atividade muscular, serão fixados. 

 

Riscos e benefícios 
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É esperado que ocorra um leve desconforto durante a preparação da pele para recebimento 

dos sensores (eletrodos), seja pela raspagem dos pelos da região, caso haja, ou pela fricção da gaze 

com álcool. Para isto, asseguramos que sua sensibilidade à dor seja respeitada. Para cada pessoa 

será usada uma lâmina (barbeador) para a remoção dos pelos que será descartada após seu uso.  

Os materiais descartáveis como gaze, lâminas e eletrodos não serão reutilizados em outro 

voluntário. O teste de salto para cima deverá atingir a altura máxima, necessitando um esforço 

moderado a máximo por cada indivíduo, contudo, caso você venha a queixar-se de fadiga muscular 

ou mal-estar, o teste será suspenso imediatamente, sendo retomado apenas se você se julgar capaz 

e/ou os profissionais de saúde envolvidos neste estudo garantirem através de avaliação que você 

encontra-se apto a retomar os testes. 

Vale ressaltar que nossa equipe de pesquisa é formada por uma fisioterapeuta, Adriane 

Mara de Souza Muniz (fisioterapeuta, Crefito: 32713-F), com prática e conscientização ética para 

lidar com pessoas em tal situação. O principal benefício deste estudo é proporcionar informações 

que possam responder questões relacionadas ao comportamento dos músculos e articulações do 

membro inferior. Espera-se que o conhecimento gerado seja estendido para o bem coletivo. Os 

participantes neste estudo não receberão nenhum tipo de benefício adicional ao aceitarem 

participar da pesquisa. 

 

Custos 

A participação do estudo não deverá gerar gastos ao participante. Caso haja qualquer 

despesa ao participar do estudo, tais como, transporte, alimentação ou quaisquer outras, os 

pesquisadores responsáveis garantem o ressarcimento dos valores gastos. 

 

Participação 

A sua participação é voluntária e você tem o direito de se retirar a qualquer momento e por 

qualquer razão, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo ou restrição. Você terá garantido o seu 

direito a buscar indenização por danos decorrentes da pesquisa. Você terá garantida assistência 

médica gratuita, sem a necessidade de comprovar que as causas que o levaram à assistência médica 

foram decorrentes do estudo. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que é um órgão que controla 

as questões éticas das pesquisas na instituição e tem como uma das principais funções proteger os 

participantes da pesquisa de qualquer problema. O CEP está localizado no Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho/UFRJ – Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255, 7o andar, Ala E, 
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Cidade Universitária/Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ, Tel: 3938-2480, https://cep.hucff.ufrj.br. 

Os dias e horários de funcionamento do CEP são de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. 

 

Privacidade e confidencialidade 

Sua imagem e identidade serão mantidas em absoluto sigilo. Nos casos de fotografias, estas 

somente serão realizadas e expostas com a sua autorização. 

 

Termo de manutenção de confidencialidade 

Todas as informações ou dados coletados dos participantes deste estudo serão de 

propriedade exclusiva da equipe de trabalho do presente estudo, sendo proibida toda e qualquer 

divulgação que incluam os nomes, imagens ou relatos confidenciais dos participantes. Os dados 

serão mantidos sob sigilo na pasta de cada indivíduo, sendo proibida a retirada e a reprodução 

deles. A coleta de dados ocorrerá no Laboratório de Biomecânica da COPPE/UFRJ, no endereço 

Av. Horácio Macedo 2030, Centro de Tecnologia, COPPE/UFRJ, Bloco I, Sala I 44C, Cidade 

Universitária, assim como o processamento dos dados obtidos, sendo estabelecido um número 

correspondente para cada participante, preservando a confidencialidade dos dados de cada um. 

 

Termo de responsabilidade dos pesquisadores 

Eu, Almir Martins Torres Júnior, coordenador do presente projeto, comprometo-me em 

conduzir o estudo de acordo com a Resolução CNS 466/2012. 

 

Consentimento 

Li e concordo em participar da pesquisa. Eu receberei uma via desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por 

essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu e o pesquisador responsável deveremos rubricar 

todas as folhas desse TCLE e assinar na última folha. 

 

Nome e Assinatura do participante da pesquisa e do pesquisador, local e data. 

 

_____________________________________________ Data: ____/____/____ 

Nome do Participante da Pesquisa 

_____________________________________________ Data: ____/____/____ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
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                   Almir Martins Torres Júnior                          Data: ____/____/____ 

Nome do Pesquisador 

_____________________________________________ Data: ____/____/____ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO 1 

PARECER FINAL DO CEP 
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