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RESUMO

A ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) tem sido associada com

alterações na propriocepção e alterações na função mecânica da articulação do

joelho. A ruptura de um órgão proprioceptivo como o LCA pode alterar os padrões

de ativação da musculatura que atravessa a articulação do joelho, uma vez que o

sistema nervoso central deixa de receber informações dos mecanorreceptores

presentes nesse ligamento. Já as alterações na função mecânica da articulação do

joelho se devem à perda de uma estrutura importante na restrição e controle dos

movimentos articulares, e também tem implicações sobre as propriedades elétricas e

mecânicas dos músculos que atuam sobre essa articulação. A eletromiografia e a

dinamometria isocinética são técnicas que nos permitem avaliar as propriedades

elétricas e mecânicas do sistema muscular, respectivamente. No entanto, não foi

encontrado na literatura um estudo sistemático que tivesse avaliado a capacidade de

produção de força isocinética em diferentes velocidades angulares de movimento e a

ativação elétrica muscular de pacientes com ruptura do LCA e pacientes com

reconstrução do LCA. Portanto, o objetivo desse estudo foi de avaliar a relação

torque-velocidade (T-V) e a atividade eletromiográfica (EMG). dos músculos

extensores e flexores do joelho, em sujeitos saudáveis e com lesão (ruptura

completa e pós-reconstrução) do LCA. A amostra foi constituída de 33 sujeitos

divididos em três grupos: 11 sujeitos sem nenhuma lesão de joelho (grupo controle),

11 sujeitos com reconstrução do LCA (grupo operado), e 11 sujeitos com ruptura do

LCA, todos com indicação médica de cirurgia (grupo não-operado). O torque

concêntrico dos músculos extensores e flexores do joelho foi avaliado nas

velocidades de DOIs,30°/5, 600/s, 900/s, 120°/5, 180°/5 e 2400/s. Sinais EMG foram

obtidosdos músculosretotemoral,vastolateral,vastomediale o bícepstemora!.Os



resultados mostraram diminuição significativa na produção de torque dos extensores

do joelho do grupo não-operado, em relação aos outros grupos. Houve também

diminuição da ativação do músculo vasto lateral do grupo não-operado em relação

ao grupo controle, e aumento da ativação dos músculos isquiotibiais. Essas

alterações na ativação muscular parecem ocorrer com o objetivo de minimizar o

deslocamento anterior da tíbia que aumentaria pela rupturã do ligamento, que não

restringiria a tendência da anteriorização tibial, decorrente da contração do músculo

quadríceps. Esses resultados parecem indicar que a lesão do LCA provoca

mudanças nas propriedades mecânicas e elétricas dos músculos do joelho de

pacientes com ruptura de LCA. Além disso, nossos resultados sugerem que o sinal

EMG e a relação T-V são técnicas eficientes na identificação dessas adaptações

funcionais.

Palavras-chave: ligamento cruzado anterior; relação torque-velocidade;

adaptação funcional; hipotrofia muscular; eletromiografia; inibição muscular



ABSTRACT

The rupture of anterior cruciate ligament (ACL) has been associated to

changes in the proprioception and changes in the Kneejoint mechanics. The rupture

of a proprioceptive organ much as the ACL might change the activation pattern of the

muscles that cross the Knee joint, as the central nervous system does not receive

information form the mechanoreceptors present in thís ligament. The change in the

knee joint mechanics is related to the loss of an ímportant structure, responsíble for

the control and restriction of the joínt motion, and also has implications over the

electrical and mechanical properties of the muscles acting over the joint. The

electromyography (EMG) and the isokinetic dynamometers are techniques that allow

us to evaluate the electrical and mechanícal properties of the muscular system,

respectively. However, we could not find a systematic study evaluating the isokínetic

force production capacity at different angular velocities and the muscle electrical

activity of patients with ACL-deficient a patients with ACL-reconstruction. Therefore,

the purpose of this study was to evaluate the torque-velocíty (T-V) relationship and

the electromyographic sígnals of the knee extensor and flexor muscles of healthy

subjects and subjects with ACL rupture (with and without reconstruction). Thirty-three

male subjects (healthy= 11; ACL-deficient= 11; ACL-reconstructed= 11) had their

knee extensor and flexor concentric torque evaluated at the angular velocities of OO/s,

300/s, 600/s, 900/s, 1200/s, 1800/sand 2400/s. EMG signals were obtained from the

rectus femorís, vastus lateralis, vastus medialis and bíceps femoris. The results show

a reduction of the knee extensor torque of the ACL-deficient group compared to the

healthy and ACL-reconstructed groups. Also there was a reduction of the EMG

activity of the vastus lateralis muscle and an increase in the EMG activity of the



biceps femoris muscle of the ACL-deficient group compared to the healthy group.

These changes in muscle activation appear to occur with the goal of minimizing the

tibial anterior drawer, which should increase due to the ACL rupture, as the ligament

would not restrict the tendency of the anterior drawer movement due to the

contraction of the quadriceps muscle anymore. These results seem to indicate that

the ACL rupture causes changes in the mechanical and electrical properties of the

muscles crossing the knee joint of patients with ACL rupture. In addition, our results

suggest that the EMG signal and the T-V relationship are good techniques to

evaluate these functional adaptations.

Key words: anterior cruciate ligament; torque-velocity relationship; functional

adaptation; muscle atrophy; electromyography; muscle inhibition
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1 - INTRODUÇÃO

A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) tem sido amplamente estudada

devido à sua grande incidência na sociedade atual. Na última década foram mais de

50.000 cirurgias anuais só nos Estados Unidos da América. Além disso, as grandes

dificuldades impostas para restaurar o funcionamento normal da articulação do

joeJho, articulação fundamental na locomoção e nas atividades de vida diária,

justificam o crescente número de estudos sobre o tema. Desde o primeiro relato de

Pringle (1907), a lesão (Hasler et aI., 1998; Serpas et aI., 2002; Shalabi et aI., 2002),

os aspectos cirúrgicos da reconstrução (Hasler e Herzog, 1998; Beynnon et aI.,

2002; Adachi et aI., 2003) e a reabilitação deste ligamento (Restrom et aI., 1986;

Draper, 1990; Beynnon et aI., 1992; Beynnon et aI., 1996; Toutoungi at aI., 2000;

Heijne et aI., 2004) têm sido intensamente estudadas.

o LCA possui, ao nível do joelho, tanto uma função mecânica quanto uma

função proprioceptiva. Enquanto a função mecânica é a de sustentar carga na flexão

e na extensão do joelho, resistindo às forças de anteriorização da tíbia (Pique-Vidal,

1989; Markolf et aI., 1993; Frank e Jackson, 1997), a função proprioceptiva foi

demonstrada a partir de evidências de que o LCA estabelece um arco reflexo com os

músculos isquiotibiais, aumentando a ativação deste grupo muscular, a fim de

proteger a articulação de uma anteriorização tíbial exagerada (Biedert e Zwick, 1998;

Tsuda et aI., 2003). Este fato demonstra a associação do LCA com o sistema

nervoso central e sua função na estabilização articular (Newham et aI., 1989;

Solomonow,2004).

A ruptura do LCA provoca uma alteração na estrutura e função articulares.

Em relação à mobilidade articular, a ruptura do LCA acarreta um aumento da
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anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, o que pode resultar em um maior

estiramento dos músculos isquiotibiais. A ruptura do ligamento representa também a

perda de uma estrutura proprioceptiva. Estes fatores podem provocar uma alteração

das propriedades elétricas dos músculos que atuam na articulação do joelho

(Lorentzon et aI., 1989).

A fim de manter a estabilidade articular e minímizar a ocorrência de uma lesão

em outras estruturas articulares, quando ocorre ruptura do LCA, há uma

reestruturação da ativação dos músculos que atravessam a articulação do joelho

(Fonseca et aI., 2004). A fraqueza muscular do quadríceps femoral tem sido

freqüentemente observada pós-lesão de LCA. A fraqueza muscular pode ser

conseqüência de hipotrofia (diminuição do tamanho das fibras musculares) ou da

deficiência na ativação completa das unidades motoras (Hurley et aI., 1992; Hurley,

1997). Esta redução ou inabilidade para ativação voluntária máxima de todas

unidades motoras chama-se de inibição muscular (1M).

A inibição do músculo quadríceps tem sido observada pós-ruptura do LCA

(Newham, 1989; Urbach et ai, 1999), e parece ocorrer no sentido de minimizar a

anteriorização da tíbia pela contração desse músculo. Da mesma forma, parece

haver uma maior ativação dos músculos isquiotibiais no sentido de reduzir a

anteriorização da tíbia (Newham, 1989).

Diversos estudos têm demonstrado que a reconstrução cirúrgica do LCA

apresenta recuperação integral da função mecânica ligamentar e articular (Gerber e

Matter, 1983; Fonseca et aI., 1992; Aglietti et aI. 1996; Hamner et aI., 1999; Delay et

aI. 2001; Beynnon et aI., 2002). No entanto, apesar de a articulação recuperar a sua
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seria de se esperar uma inibição crônica do músculo quadríceps e um aumento

crônico na ativação dos músculos isquiotibiais, mesmo após longo período de

reconstrução do LCA.

A inibição crônica do músculo quadríceps tem como conseqüência uma

redução no uso desse músculo, tanto antes da cirurgia quanto no período pós-

operatório. Esse uso reduzido parece provocar uma hipotrofia muscular. A hipotrofia

predominante de um tipo de fibra muscular (contração lenta x contração rápida),

decorrente dessa 1M,deveria acarretar uma alteração nas propriedades mecânicas

(i.e., na capacidade de produção de força) dos músculos do joelho. Sabe-se, por

exemplo, que músculos com predominância de fibras rápidas apresentam uma maior

capacidade de produção de força a maiores velocidades de encurtamento que

músculos com predominância de fibras lentas (Close, 1964; Thorstensson et aI.,

1976). Uma hipotrofia predominante de fibras de contração lenta, por exemplo,

deveria tornar o músculo mais rápido, enquanto uma hipotrofia predominante de

fibras de contração rápida tornaria esse músculo mais lento.

Da mesma forma, um aumento crônico da ativação dos músculos isquiotibiais

poderia resultar em um aumento na capacidade de produção de força desse grupo

muscular quando comparado com o mesmo grupo muscular de indivíduos

saudáveis.

A capacidade de produção de força de um músculo pode ser avaliada a partir

de dinamômetros isocinéticos em estudos com seres humanos. Exemplo disto, é a

análise da relação torque-velocidade (T-V), a qual, a partir dos torques nas

diferentes velocidades permite avaliação do comportamento muscular mediante



16

ser considerada como representativa da relação força-velocidade (F-V). Já a 1M

pode ser avaliada a partir da técnica da eletromiografia (EMG).

No entanto, não foi encontrado na literatura um estudo sistemático que tenha

procurado avaliar se a ruptura do LCA, que parece causar tantas modificações

funcionais, altera as propriedades mecânicas e elétricas dos músculos quadríceps

femoral e bíceps femora!. Portanto, o objetivo desse estudo foi o de avaliar as

alterações na capacidade de produção de força (a partir do estudo da relação

torque-velocidade- T-V) e na ativação muscular (a partir da quantificação do sinal

eletromiográfico) dos grupos musculares flexores e extensores do joelho, a partir da

comparação dessas variáveis entre sujeitos saudáveis e sujeitos com ruptura do

LCA.
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2 -REVISÃO DE LITERATURA

2. 1 - LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA)

o LCA (figura 1) é uma estrutura intra-articular, originada na região

intercondiliana anterior da tíbia, se fixa na face postero-medial do fêmur, bem como

também se enrosca sobre si próprio quando, através da chanfradura intercondiliana

femoral, encaminha-se posteriormente para se fixar no cõndilo femoral lateral

(Pique-Vidal, 1989; Almekinders, 1996; Andrews, 2000).

..

Figura 1. Ligamento cruzado anterior (A) na vista anterior do joelho. Adaptado de

Almekinders (1996).

Entre as funções exercidas pelo LCA, verifica-se a efetiva contenção na

translação anterior da tíbia, em relação ao fêmur, controle da hiperextensão articular,
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joelho. O LCA é capaz de prover ajustes microscópicos para estresses intra-

articulares, devido à sua capacidade de dissipar energia e ajustar-se aos diferentes

tipos de movimentos. Portanto, esse ligamento não faz meramente uma restrição

estática, mas fundamentalmente dinâmica, com características e anatomia únicas

(Pique-Vidal, 1989; Markolf et aI., 1993; Frank e Jackson, 1997). Estudos têm

demonstrado evidências de que o LCA também tem a função proprioceptiva como

propriedade (Schultz et aI., 1984; Schutte et aI., 1987).

Na sua estrutura, o LCA possui órgãos de sensibilidade profunda

(corpúsculos de Ruffini e Paccini), e é pouco vascularizado (artéria articular média).

Diferenças morfológicas caracterizam diferentes tipos de mecanorreceptores no

LCA. Aparecem dois tipos de corpúsculos de Ruffini, os quais se adaptam

lentamente e são importantes no senso de posição articular ou mudança de posição.

Uma deficiência na ativação destes mecanorreceptores contribui para um declínio

funcional do joelho com LCA insuficiente. Outros mecanorreceptores identificados

são as terminações nervosas livres e os corpúsculos de Paccini, cuja adaptação é

rápida, tendo baixos limiares e funcionam em movimentos repentinos, acelerações

ou desacelerações articulares desde o começo até o fim do movimento. Schutte et

aI. (1987) mostraram que os receptores especializados e terminações nervosas

livres, dentro deste ligamento, constituem 1% da área do LCA.

Estudos histológicos têm mostrado evidências de função proprioceptiva com

presença de mecanorreceptores no cruzado anterior (Schultz et aI., 1984; Schutte et

aI., 1987; MacDonald et aI., 1996; Barrack et aI., 1997). Schultz et aI. (1984) foram

os primeiros a demonstrar, histologicamente, a presença de mecanorreceptores em
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ligamentos, foram encontrados, nas peças provenientes de autópsia e amputações,

mecanorreceptores fusiformescom um axônio. Logo, este estudo sugere que a

localização do receptor perto da superfície do ligamento seria um facilitador para a

deformação desse receptor.

Outros estudos sugerem que o LCAtem função no feedback proprioceptivo

da articulação do joelho (Krauspe et aI., 1992; Sjolander et aI., 2002). Krauspe et aI.

(1992) investigaram o comportamento das fibras aferentes do nervo articular

posterior do joelho em 26 gatos, o qual continha terminações sensoriais do LCA.

Eles demonstraram que as fibras aferentes não respondiam ao posicionamento

articular de 30°, mas foram ativados quando a articulação era estendida e

flexionada, bem como também nos movimentosde rotação externa e interna do

joelho. Os autores sugeriramque os mecanorreceptores com axônios mielinizados

passam, ao sistema nervoso central, informação a respeito da tensão no LCA.

Apesar deste incrementadosistema de funcionamentoe de sua função de

proteção da integridade articular, o LCAé o ligamento de maior incidência de lesões,

principalmente durante atividades esportivas (Washer et aI., 1993; Markolf et aI.,

1993; Frank e Jackson, 1997). Os principais mecanismos de lesão do LCAsão a

hiperextensão articular, rotação excessiva tibial elou esforços tibiais em valgo ou

varo (Washer et aI., 1993; Markolfet aI., 1993). A lesão desse ligamento tem sido

associada com uma inibição do grupo muscular extensor do joelho no sentido de

minimizara anteriorização da tíbia, conforme será discutido a seguir.
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2.2. INIBiÇÃO MUSCULAR

A inibição neural, inibição reflexa artrogênica ou inibição muscular, têm sido

consideradas como a inabilidade da ativação completa de todas as unidades

motoras ou de um grupo específico de unidades motoras durante uma contração

voluntária máxima (Fahrer et aI., 1988; Morrissey, 1988; Hurley et aI., 1992; Snyder-

Mackler et aI., 1994; Suter et aI., 1998; Suter et aI., 1999a; Suter et aI., 1999b;

Urbach et aI., 1999). Neste estudo, o termo inibição muscular (1M) será utilizado

como representativo dos três termos encontrados na literatura e que descrevem

algum tipo de inibição do músculo quadríceps.

Deandrade et aI. (1965) foram os primeiros a correlacionar o edema intra-

articular, volume e pressão, em condições fisiopatológicas com inibição do músculo

quadríceps femoral. Esses autores mostraram que o processo inflamatório do joelho

resulta em fraqueza do quadríceps e hiperatividade dos isquiotibiais.

Vários estudos têm abordado a influência da inflamação e do edema intra-

articular no funcionamento do joelho. Fatores como a diminuição de força, alteração

do funcionamento da marcha, amplitudes de movimento menores e aumento da dor

têm sido demonstrados, bem como também a interferência dos mesmos na 1M

(Figura 2) (Stratford, 1982; Young, 1993; Torry et aI., 2000).
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Figura 2. Rota da 1M.Conseqüências de lesão articular. Adaptado de Hurley

(1997).

Fahrer et aI. (1988) analisaram 13 pacientes com edema intra-articular e 1M

do quadríceps. Os sujeitos foram submetidos à punção (técnica destinada para

retirada de líquidode dentro da articulação),e foram avaliados antes e depois do

procedimento. Por meio de um dinamômetro isocinéticoe da técnica da (EMG)

constataram que a força e a ativação aumentaram após a punção, e concluíram ser

a pressão intra-articular uma fonte causadora da 1M.A maior pressão intra-articular

parece causar inibiçãodo músculo quadríceps.

Pacientes com lesão de LCApossuem fraqueza muscular substancial do

músculo quadríceps. Pelos défícíts demonstrados, alguns estudos investigam

também a influênciado LCAroto, interrompendoou mudando a informaçãode

funcionamentodo músculoquadríceps,via sistema nervoso central (Snyder-Mackler
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Os mecanismos neurofisiológicos causadores da menor ativação do motoneurônio

ainda não são completamente entendidos (Morrisey, 1988; Suter e Herzog, 2000;

Suter e Herzog, 2001).

A influência da dor na 1Mfoi analisada por Suter et aI. (1998) em 42 sujeitos

que apresentavam síndrome de dor anterior unilateral no aparelho extensor do

joelho. A 1M mostrou-se presente ambos os joelhos, principalmente no lado

envolvido. Os autores sugerem que a dor não é a causadora da 1M.

A 1M contribui para um déficit na força muscular, expondo inclusive a

articulação ao risco de adquirir problemas degenerativos. Isso provavelmente se

deve à alteração na estrutura e função articulares decorrente, provavelmente, da

ruptura das estruturas articulares tais como ligamentos, cápsula articular, meniscos,

entre outros, como também da alteração da resposta aferente da estimulação

proprioceptiva (dor, edema, etc.). Essas modificações nos sinais aferentes, por sua

vez, podem causar 1M ao nível medular, ou conduzir à 1M pela diminuição de

atividade dos motoneurônios alfa nas vias descendentes provenientes do sistema

nervoso central, impedindo a ativação voluntária máxima (Anderson et aI., 1989;

Herzog e Suther, 2001).

Hurley et aI. (1992) demonstraram que pacientes com grande quantidade de

1M(30-45%), não mostravam, no início do tratamento, incremento da força extensora

do joelho ou melhora significativa da 1M.Concluíram que esta inibição severa pode

causar fraqueza muscutar e, mesmo sendo possível melhorar a força muscular com

a fisioterapia, a inibição impede a restauração completa da mesma. Para os

músculos isquiotibiais, não encontraram déficit na produção de força.
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quadríceps. Sugerem, para medidas de 1M,que sejam adotados padrões a serem

usados para diferentes populações. Em pacientes com reconstrução de LCA, são

sugeridos ângulos a partir de 60° de flexão do joelho, para se evitar grandes

distensões neste ligamento.

A 1Mparece estar presente mesmo após longos períodos de lesão do LCA,

não apenas no lado lesionado mas também no lado são (Urbach et aI., 1999; Urbach

et aI., 2001). Segundo Suter e Herzog (2000), pacientes com ligamento reconstruído

demonstraram 1Mnos músculos extensores do joelho num equivalente a 20%, em

média, 22 meses após cirurgia de reconstrução do LCA. Mostraram também a

presença de 1Mquadriciptal no grupo com LCA deficiente, com um período de 44

meses pós-ruptura, maior que no grupo com o mesmo ligamento reconstruído. Por

fim, houve um déficit de força entre o membro lesado e o não-lesado de

aproximadamente 10%, caracterizando hipotrofia muscular.

A permanência da hipotrofia, por longo período, e suas conseqüências na

recuperação muscular, fez com que Hurley (1997) abordasse os efeitos da

reabilitação no déficit de ativação quadriciptal, em pacientes com ruptura de LCA,

sem e após cirurgia de reconstrução do ligamento. O autor constatou que a redução

da ativação permaneceu mesmo após fisioterapia, mas houve incremento na

produção de força, em ambos os grupos.

Ainda existem lacunas na literatura a respeito da incidência da 1Mem lesões

do LCA, porque apesar da existência de muitos estudos a respeito (Morrissey, 1989;

Snyder-Mackler et aI., 1994; Urbach et aI., 2001; Newman et aI., 2003), existe o

problema da utilização de técnicas diferentes (twitch interpolation technique e burst



24

controlam todas as variáveis, como tipo de amostra, por exemplo (Suter e Herzog,

2000; Suter e Herzog, 2001), ou mesmo a influência de lesões associadas nos

resultados. Apenas um estudo (Urbach et aI., 1999) foi encontrado utilizando

somente sujeitos de um mesmo sexo (homens) na sua amostra.

Chmielewski et aI. (2004) analisaram 100 pacientes com lesão de LCA, após

6 semanas de lesão. Eles mediram, através de uma técnica de eletroestimulação, a

quantidade de 1M nos 2 joelhos dos pacientes. Os autores observaram que a

incidência de 1M,para o músculo quadríceps, foi em torno de 33% destes pacientes,

no joelho com lesão.

A ligação do LCA insuficiente com inibição do quadríceps foi demonstrada por

alguns autores. Parece haver relação da hipotrofia do quadríceps femoral e aumento

da ativação dos isquiotibiais, diante das rupturas do LCA (Solomonow et aI., 1987;

Schultz et aI., 2004).

Solomonow et aI. (1987) analisaram a 1Mem sujeitos normais e em pacientes

com LCA deficiente. Fizeram as mensurações no dinamômetro isocinético, de modo

que torque e ângulo foram medidos continuamente de 0° até 90° de flexão, com uso

associado da eletromiografia. Encontraram inibição quadriciptal quando há estresse

sobre o LCA, com aumento simultâneo da ativação dos músculos isquiotibiais. Esse

aumento na ativação dos músculos flexores do joelho sugere que os músculos

isquiotibiais adotaram função primária na estabilização articular em pacientes com

LCA deficiente.

Newham et aI. (1989) estudaram pacientes com lesões de joelho (LCA) e 1M,

com o uso de um dinamômetro isocinético e de estimulação elétrica. Segundo esses

autores, em pacientes com ligamento deficiente, contra a tendência de subluxar da

articulação, os receptores capsulares ê;itivamreflexamente os músculos isquiotibiais.
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Esta ativação do grupo muscular antagonista causa inibição recíproca do grupo

agonista, o que tem sido denominado de inibição indireta quadriciptal. O LCA e as

estruturas sensoriais capsulares seriam, portanto, importantes no funcionamento do

joelho. A lesão (ou a ruptura) de qualquer destas estruturas altera a entrada

sensorial para o sistema nervoso central, o que talvez resulte em ativação

submáxima do agonista, denominada de inibição direta quadriciptal.

De qualquer forma, a ligação da 1Mcom fraqueza muscular do quadríceps do

joelho causa grandes problemas na recuperação plena do indivíduo com lesão de

LCA. A hipotrofia muscular, provavelmente resultante da 1M, parece ser um dos

fatores que limitam a recuperação plena destes indivíduos, e será discutida a seguir.
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2.3. HIPOTROFIA MUSCULAR

A hipotrofia muscular tem como característica principal a perda de força e

vem sendo estudada há mais de um século. Segundo Appell (1986), nos primeiros

experimentos relacionados ao estudo da hipotrofia, os pesquisadores fizeram

desnervação ou tenotomia para reduzir atividade muscular.

Lippmann e Sellig (1928) obtiveram resultados provenientes da desnervação

e tenotomia que não podem ser comparados com hipotrofia muscular, uma vez que

no primeiro caso os impulsos aferentes estão bloqueados, prevenindo a ocorrência

de reflexos musculares, enquanto no segundo caso o músculo foi artificialmente

encurtado. Em conseqüência disso, concluem os autores que, para se pesquisar

hipotrofia muscular após imobilização, os músculos necessitam manter sua

inervação e comprimento normal.

Há muito tempo estudos demonstram que a hipotrofia muscular é uma

conseqüência do período de imobilização (principalmente na primeira semana), da

lesão articular (cirúrgica ou não). Tanto a lesão articular, quanto à imobilização,

decorrente da lesão, alteram as condições funcionais do músculo (Summers e

Hines, 1951; Noyes, 1977; Sargeant et aI., 1977; Appel, 1990; Veldhuizen et ai.,

1993; Bloomfield, 1997; Behm e St.-Pierre, 1998; Holder-Powel et aI., 2001).

Entre as adaptações funcionais mais esperadas após a imobilização estão:

encurtamento da cápsula articular (a qual é responsável pela restrição de

movimento), proliferação de tecido intra-capsular conectivo e formação de

aderências (como primeiras respostas à limitação de movimento), alterações de

cartilagem (com possíveis lesões subcondrais por alta fricção), pressão articular

anômala, inibição muscular dos músculos envolvido$ e perda de força (Evans et aI.,
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1960; Edwards, 1978; Jarvinen e Kannus, 1987; Appell, 1990; Amiel et aI., 1994;

Bloomfield, 1997).

Os fatores que determinam o grau de hipotrofia são: idade e sexo dos

sujeitos, duração da imobilização, magnitude da lesão, posição de imobilização do

músculo (alongado ou encurtado), grau de desuso comparado com o normal

(importante quando comparamos atletas e não-atletas), pré-tratamento, existência

prévia de fraqueza elou hipotrofia, tipos de fibras musculares e se os músculos são

antigravitários ou flexores (Appel, 1990).

Em relação a lesões no joelho, o músculo mais atingido pela hipotrofia é o

quadríceps. Dentre as porções do músculo quadríceps, o músculo vasto medial é o

mais sensível às imobilizações ou desuso, mesmo em pequenos períodos de pausa,

e sua recuperação, em relação ao volume e força, é considerada um grande e

tedioso problema (Haggmark e Eriksson, 1979; Eriksson, 1981; Baugher et aI., 1984;

Jarvinem e Kannus, 1987; Zhang et aI., 2002).

Fuglsang-Frederiksen e Scheel (1978) demonstraram uma diminuição em

torno de 20-60% da atividade dos músculos extensores do joelho no período de pós-

imobilização aguda. Isto indica que o número de unidades motoras ativadas para

uma força relativa mostrou-se diminuída.

A perda mais acentuada da massa muscular, durante um período de

imobilização, se dá a partir da primeira semana, com subseqüente perda da força.

Vários estudos identificam as fibras lentas (tipo I) como as que sofrem hipotrofia

mais significativa ao nível do joelho (Edstrom, 1970; Eriksson, 1981; Haggmark et

aI., 1981; Ingemann-Hansen e Halkjaer-Kristensen, 1983; Halkjaer-Kristensen e

Ingemann-Hansen, 1985b), enquanto outros estudos encontraram uma

predominância da hipotrofia nas fibras musculares de contração rápida (tipo 11)
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(Grimby et aI., 1980; Baugher et aI., 1984; Nakamura et aI., 1986; Kannus et aI.,

1987; Kannus et aI., 1992).

Karumo et aI. (1977) investigaram a hipotrofia em pacientes com

meniscectomia, e encontraram, no quadríceps femoral, diminuição equivalente dos

dois tipos de fibras musculares.

Estudos mostram haver, mesmo após longos períodos de pós-cirúrgico,

déficits importantes em termos de força muscular, inclusive com presença de 1M

(Arvidsson et aI., 1981; Suter e Herzog, 2000; Suter e Herzog, 2001). Suter e Herzog

(2000) descreveram, em seu estudo de revisão, déficits de força por períodos longos

(mais de 10 anos, às vezes) após a lesão articular. Halkjaer-Kristensen e Ingemann-

Hansen (1985c) mostraram, em jovens atletas, que o grupo com imobilização pós-

cirúrgica apresentou maior diminuição de área de secção transversa, bem como

também decréscimo da contração voluntária máxima (CVM) em 56%, contra 43%

daqueles sem cirurgia.

Diversos estudos têm demonstrado existir um grande decréscimo, em termos

percentuais, de fibras do tipo I (lentas) nos músculos em desuso ou pós-imobilizados

(Ingemann-Hansen e Halkjaer-Kristensen, 1983; Veldhuizen et aI., 1993; Behm e St-

Pierre, 1998). Lieber (1992) relata que os grupos musculares mais susceptíveis à

hipotrofia são os lentos, bi-articulares e antigravitários como o reto femoral e

eretores da coluna, por exemplo.

o primeiro trabalho científico a respeito de hipotrofia das fibras vermelhas, de

contração lenta, ou do tipo I, foi o de Edstrom (1970). Esse autor analisou 10

pacientes crônicos e um agudo com lesões no LCA, sendo que a maioria dos

pacientes apresentava alguma outra lesão associada. Biópsia realizada no músculo
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vasto medial, no momento da cirurgia, mostrou hipotrofia seletiva de fibras

vermelhas.

Haggmark e Eriksson (1979) estudaram as mudanças que ocorrem após

imobilização por 4 semanas no músculo quadríceps femoral. Os autores

compararam todos os 16 sujeitos do estudo entre imobilização móvel e outra rígida,

e concluíram que os pacientes os quais utilizaram imobilização rígida mostraram

hipotrofia significativa das fibras do tipo [ no músculo vasto lateral. Outro estudo que

também analisou imobilização, Haggmark et aI. (1981), por biópsia muscular teve

como resultados que após 5 semanas de imobilização, houve decréscimo percentual

da fibra tipo I, com diminuição da área de secção transversa e da capacidade

oxidativa do músculo.

Estudos mostram evidências e hipotrofia da fibra do tipo I durante as

velocidades angulares. O estudo de Kannus (1990) analisou 29 pacientes com

lesões de ligamento colateral medial e com articulações instáveis crônicas

imediatamente após a lesão e identificaram a hipotrofia das fibras do tipo \ como

predominante, enquanto em casos crônicos, ocorre déficit do pico de torque em altas

velocidades, indicando hipotrofia mais significativa nas fibras rápidas.

Arvidsson et aI. (1981), em um follow-up entre 5-10 anos pós-reconstrução de

LCA, constataram diferença significativa na extensão do joelho entre o lado operado

e o sadio, na velocidade de 300/s. Os autores argumentam ser a hipotrofia da fibra

tipo I uma provável explicação para estes resultados.

Em seu estudo de revisão sobre lesões esportivas, Eriksson (1981),

demonstrou que a maioria dos trabalhos sobre imobilização após lesão no joelho,

com o uso da biópsia, indicava a hipotrofia da fibra tipo \, de contração lenta.
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A hipotrofia de fibras lentas, em lesões associadas a casos crônicos, também

é demonstrada no estudo de Natri et aI. (1996). Neste estudo foram analisados dois

grupos diferentes: um em fase aguda (operados antes de 4 meses após a lesão) e o

outro chamado crônico (pacientes operados depois de 4 meses da lesão).

Constatou-se fraqueza muscular no membro inferior operado, sendo que no grupo

crônico havia déficits maiores do que em relação ao grupo em fase aguda.

Halkjaer-Kristensen e Ingemann-Hansen (1985a) estudaram o músculo vasto

lateral de 84 jovens futebolistas, com avaliação morfológica por biópsia, antes e

depois de imobilização. Os pacientes tiveram lesão do ligamento colateral medial

(LCM), sendo que 61 dos mesmos foram operados e imobilizados em posição de

encurtamento do quadríceps. Os autores encontraram diminuição significativa do

número de fibras tipo I, de 42,3% para 37,2%, mas as mesmas fibras não

apresentaram hipotrofia significativa nos pacientes operados. As fibras do tipo 11

sofreram hipotrofia mais significativa no grupo operado. Os pesquisadores

especulam, em razão destas alterações, que as mudanças no comprimento e

orientação das fibras possam ter representado erroneamente perda a fibra tipo I.

Enquanto isso, outros estudos (Grimby et aI., 1980; Baugher et aI., 1984)

mostram em seus resultados hipotrofia da fibra do tipo 11.Grimby et aI. (1980)

estudaram sujeitos com lesões combinadas de LCA e LCM. Baugher et aI. (1984)

estudaram 14 homens com rupturas agudas do LCA ou após um intervalo mínimo de

um ano de cirurgia, com instabilidades agudas ou crônicas. Em pacientes com

instabilidade crônica e diminuição da área de secção transversa, o tipo de fibra

hipotrofiada foi predominantemente o tipo 11(rápida).

Kannus et aI. (1992) analisaram a capacidade de produção de força, nos

músculos flexores do joelho, de 37 pacientes com LCA deficiente (11 pacientes com
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ruptura parcial do LCA, e 26 com ruptura parcial de LCA associada com ruptura do

LCM) em um dinamõmetro isocinético, 8 dias após a lesão. Os resultados

apresentados mostraram déficíts no torque dos músculos flexores do joelho

acometido, em relação ao sadio, em altas velocidades, sugerindo hipotrofia das

fibras do tipo 11. Cabe ressaltar que, naquele estudo, os autores usaram, para as

mensurações, o lado sadio como controle, fator não recomendado por outros

autores, na medida há presença de 1M no membro não lesionado também

prejudicando a capacidade de produção de força e descaracterizando tal membro

como normal (Suter e Herzog, 2000; Herzog e Suter, 2001).

Outro estudo importante foi o de Nakamura et aI. (1986), no qual os autores

especularam que a hipotrofia da fibra 11pode estar associada à inatividade do

músculo vasto lateral, e não à lesão articular específica. Referem também que a

hipotrofia da fibra tipo 11foi mais severa nos sujeitos com lesões meniscais em

relação àqueles com lesões de LCA. No mesmo experimento, houve associação da

hipotrofia das fibras tipo I com sujeitos de ligamento insuficiente, ou seja, instável,

conclusão oposta aos estudos anteriores (Grimby et aI., 1980; Baugher et aI., 1984),

cujos resultados associavam o LCA insuficiente com hipotrofia das fibras rápidas,

tipo 11.Para tal especulação, os autores assumem dois fatores como indicativos: o

primeiro, relacionado com fatores não-neurais, como a instabilidade do músculo

vasto lateral, e o segundo com fatores neurais relacionadosa distúrbios nos

mecanorreceptores articulares. Os autores referem-se ainda a alguns estudos que

mostram evidências dos mecanorreceptores como reguladores do arco reflexo

proprioceptivo (Schultz et aI., 1984; Myatsu et aI., 1993), e incluem,entre estes

receptores, os receptores dos ligamentos, entre os quais os ligamentos cruzados

anterior e posterior. Os ligamentos insuficientes e suas informações modificadas
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pela instabilidade participariam da regulação do tônus muscular e de todos os

controles motores, alterando as informações aferentes em função da lesão. De

qualquer forma, a hipotrofia da fibra I estaria associada com LCA insuficiente

(Nakamura et aI., 1986).

Essas adaptações ocorridas a partir da ruptura LCA e conseqüente hipotrofia,

muito provavelmente, modificam as propriedades intrínsecas dos músculos,

alterando sua capacidade de produzir força. Sachs et aI. (1989) colocam que a

hipotrofia causa diminuição da produção de força do quadríceps, tendo como

conseqüência, prejuízo no funcionamento muscular. Uma forma de análise dessas

adaptações funcionais é o estudo da relação força-velocidade, o qual permite

averiguar os efeitos da lesão ligamentar na capacidade funcional de produção de

força.
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2.4 - RELAÇÃO FORÇA -VELOCIDADE (F-V)

A relação força-velocidade é definida como a relação existente entre a força

máxima de um músculo e sua taxa instantânea de alteração do comprimento. Esta

relação tem sido observada tanto em estudos com animais quanto com seres

humanos em músculos isolados e intactos (Bell e Wenger, 1992; Nigg e Herzog,

1994).

Hill (1938), em seu estudo com músculos de anfíbios, descreveu uma relação

hiperbólica inversa desta capacidade, ou seja, altos níveis de produção de força

associados a pequenos níveis de velocidade de encurtamento e vice-versa. Estudos

posteriores ao de Hill (1938) encontraram resultados semelhantes (Close, 1965;

Close, 1972). Wilkie (1950) também encontrou esta relação hiperbólica inversa

analisando os músculos flexores do cotovelo de seres humanos em contração

máxima.

Desde o surgimento dos dinamõmetros isocinéticos no final dos anos 60, o

estudo nesta área tem crescido muito (e.g. Hislop e Perrine, 1967; Lindh, 1979;

Prietto et aI., 1983; Halkjaer-Kristensen e Ingeman-Hansen, 1985c; Osternig, 1986;

Prietto e Caiozzo, 1989; Kannus et aI., 1992; Bel! e Wenger, 1992; Dvir, 1995; Zacas

et aI., 1995; Kellis e Baltzopoulos, 1998; Kaikkonen et aI., 1999; Terreri et aI., 1999).

Estes dinamõmetros permitem análise em amplitudes articulares conhecidas e

velocidades angulares constantes, favorecendo o estudo das propriedades

mecânicas musculares. A capacidade de produção de força dos indivíduos é

avaliada por intermédio da relação torque-velocidade (T-V), através de um braço

mecânico, de comprimento conhecido e da velocidade angular constante. Logo, a

relação T-V pode ser considerada como representativa da relação força-velocidade

(F-V).
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Nas três últimas décadas, vários cientistas passaram a usar este instrumento

tanto em estudos com sujeitos saudáveis em diferentes esportes (Campbell, 1979;

Gilliam et aI., 1979; Ekstrand e Gillquist, 1983; Oberg et aI., 1984; Johansson et aI.,

1988; Capranica et aI., 1992; Mognoni et aI., 1994; Gall et aI., 1999; Amato et aI.,

2001), quanto na análise de pacientes com lesões (Hagerman et aI., 1988; Kannus,

1990; Kannus et aI., 1992; Jarvela et aI., 2002; Adachi et aI., 2003).

Caiozzo et aI. (1981) descreveram as vantagens de se estudar a relação

força-velocidade a partir de ângulos específicos. A dinamometria isocinética,

proposta por Perrine e Edgerton (1978), permite medida de torque após o músculo

atingir força completa, com a determinação do torque em um ângulo articular

específico para todas as velocidades, ou seja, a um comprimento muscular

específico. Neste experimento, os pesquisadores avaliaram 17 sujeitos sedentários,

e os colocaram em três diferentes grupos: um controle, o segundo treinando a uma

velocidade de 96°/5, e o terceiro treinando a uma velocidade angular de 2400/s. O

objetivo do estudo era avaliar as alterações na relação T-V através do treinamento

em diferentes velocidades de movimento (altas e baixas). Os resultados indicaram

que o treino em baixas velocidades aumentou o torque em todas as velocidades,

enquanto que o treino em velocidades altas aumentou o torque apenas na

velocidade de treino. Os autores especulam que, com treinamento, ocorreu

adaptação neural, resultando numa maior ativação dos motoneurônios, o que teria,

muito provavelmente, sido responsável pela alteração da relação T-V em baixas

velocidades.

Prietto e Caiozzo (1989) analisaram 9 mulheres, sem história de lesão, em

seis velocidades angulares diferentes (0°/5, 48°/5, 96°/5, 144°/s, 192°/5 e 240°/5).

Esses autores encontraram que a relação T-V, tanto para extensores quanto para
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flexores de joelho, mostrou um platô em baixas velocidades. Os autores associam

este achado a algum mecanismo de origem neural, com função de proteção

articular. Isto pode explicar o pequeno nível de excitação em baixas velocidades.

Thortensson et aI. (1976) mediram a força isocinética dos extensores do

joelho em 25 sujeitos saudáveis, analisando as velocidades desde oo/s até 1800/s.

Segundo os autores, houve uma diminuição do pico de torque com o crescimento da

velocidade angular, resultado este semelhante aos resultados encontrados para a

relação F-V em animais.

A relação do torque com a velocidade angular de movimento também

começou a ser realizada em estudos com pacientes com lesões do joelho. Prietto et

aI. (1983) compararam os efeitos da meniscectomia aberta e fechada, na

capacidade de produção de força dos extensores do joelho. Usaram um

dinamômetro isocinético para analisar o torque em três momentos distintos: pré-

operatório, 20 dias de pós-operatório e em 42 dias de pós-operatório. Em 42 dias de

pós-operatório, os pacientes operados com via aberta tinham grande dificuldade de

produzir força em altas velocidades, provavelmente pelo trauma da cirurgia e pelo

tempo de imobilização que a mesma exige. Os autores especulam que estes

resultados provavelmente reflitam muito mais uma influência neural do que uma

adaptação muscular, porque esta adaptação provavelmente faria um efeito uniforme

na relação T-V, e não um efeito específico como o que ocorreu.

Hagoods et aI. (1990) mostraram que houve um aumento significativo na

coativação muscular, no final da flexão e extensão (últimos 40 graus), tanto dos

músculos isquiotibiais quanto do músculo quadríceps, conforme as velocidades

aumentavam. Eles especulam que, ao aumentar a velocidade, ocorre uma maior

ativação reflexa da musculatura antagonista para proteção articular.
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Kannus et aI. (1992) analisaram 37 pacientes com ruptura parcial do LCA,

num follow-up de 8 anos, pós-lesão. Então, avaliaram a perimetria da coxa dos

sujeitos, fazendo também mensurações no dinamõmetro isocinético nas velocidades

de 60° Is e 180°Is. Os pesquisadores constataram déficíts em torques na velocidade

de 1800/s. Eles especulam que, se tivessem realizado análises em maiores

velocidades, provavelmente teriam encontrado déficíts maiores nos músculos

flexores do joelho.

Apesar de amplamente estudada a lesão do LCA, ainda restam muitas

dúvidas e controvérsias a serem investigadas. Com a instalação da 1M,a partir da

lesão do LCA, parece ocorrer uma diminuição no recrutamento das unidades

motoras, conforme descrito anteriormente, e, conseqüente hipotrofia do músculo

quadríceps femoral. Esta hipotrofia instalada nos músculos extensores do joelho,

com maior ativação dos músculos isquiotibiais em atividades funcionais, parece

ocorrer a fim de evitar a anteriorização da tíbia, a qual pode conduzir à instabilidade

articular. Estes fatores muito provavelmente modificam as propriedades mecânicas e

elétricas musculares, podendo alterar a capacidade de produção de força dos

músculos que atravessam a articulação do joelho dos indivíduos com lesão deste

ligamento.

Não há, na literatura, unanimidade a respeito do tipo de fibra muscular

hipotrofiada. Os estudos apresentam metodologias variadas, sujeitos com

características diferentes e lesões de outras estruturas, além do LCA, fazendo com

que seus resultados sejam diversos, gerando controvérsias. Em função disso, este

trabalho tenta fornecer mais subsídios que possibilitem um maior entendimento em

relação às implicações da lesão do LCA na ativação elétrica e na capacidade de

produção de força dos músculos atuantes nesta articulação.
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3 -OBJETIVO GERAL:

Comparar o comportamento elétrico e mecânico dos músculos flexores e

extensores do joelho entre indivíduos saudáveis e sujeitos com lesão do LCA.

3.1 - OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Comparar a ativação elétrica dos músculos flexores e extensores do joelho de

indivíduos saudáveis e de pacientes com ruptura de LCA, em contrações voluntárias

máximas produzidas em diferentes velocidades angulares de extensão do joelho.

Comparar a ativação elétrica e a capacidade de produção de força entre sujeitos

que tenham sido submetidos à cirurgia de reconstrução do LCA e sujeitos com a

mesma lesão, porém sem cirurgia.

Comparar a capacidade máxima de produção de força de indivíduos saudáveis e

de pacientes com ruptura de LCA em diferentes velocidades angulares de extensão

e de flexão do joelho.

Comparar se a possível hipotrofia muscular modificará o comportamento da

capacidade de produção de torque dos grupos durante a T-V.
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4 - HIPÓTESES

HIPÓTESE 1

Assumindo-se que a ruptura do LCA determina uma 1M dos músculos

extensores do joelho com o objetivo de minimizar a anteriorização da tíbia

decorrente da contração destes músculos, espera-se que os valores RMS absolutos

dos músculos extensores do joelho de pacientes com ruptura de LCA sejam

inferiores aos valores RMS absolutos dos indivíduos saudáveis durante contração

voluntária máxima isométrica (Solomonow et aI., 1987; Newham et aI. 1989).

HIPÓTESE 2

Assumindo-se que ocorra uma redução na capacidade de produção de força

dos músculos extensores do joelho pós-ruptura do LCA (Edstrom, 1970; Grimby et

aI., 1980; Baugher et aI., 1984) decorrente, provavelmente, da 1M,espera-se que o

torque máximo isométrico (Tmáx) dos músculos extensores do joelho de pacientes

com lesão de LCA seja inferior ao torque máximo de indivíduos saudáveis.

HIPÓTESE 3

Assumindo-se que a ruptura do LCA provoca um aumento da ativação dos

músculos isquiotibiais, a fim de prevenir a anteriorização da tíbia em relação ao

fêmur, devido à ausência do LCA (Solomonow et aI., 1987; Newham et aI. 1989;

Biedert e Zwick, 1998; Tsuda et aI., 2003), espera-se que os valores RMS absolutos

do sinal EMG dos músculos isquiotibiais de pacientes com lesão de LCA sejam mais

elevados que os valores RMS absolutos do mesmo grupo muscular de indivíduos

saudáveis durante contrações voluntárias máximas isométricas.



39

HIPÓTESE 4

Assumindo-se que a ruptura do LCA provoca um aumento da ativação dos

músculos isquiotibiais (Solomonow et aI., 1987; Newham et aI. 1989; Biedert e

Zwick, 1998; Tsuda et aI., 2003), a qual deverá resultar em um aumento da

capacidade de produção de força desse grupo muscular, espera-se que os valores

de torque máximo dos músculos flexores do joelho, de pacientes não-operados do

LCA, sejam mais elevados que os valores de torque do mesmo grupo muscular de

indivíduos saudáveis durante contrações voluntárias máximas isométricas.

HIPÓTESE 5

Assumindo-se que a ruptura do LCA causa 1Mdos músculos extensores do

joelho com o objetivo de evitar uma anteriorização tibial acentuada e que a 1M

permanece mesmo após a reconstrução do LCA (Suter e Herzog, 2000), em função

da perda da função proprioceptiva do LCA, espera-se que os valores RMS absolutos

dos músculos extensores do joelho, de pacientes com ruptura de LCA, sejam

semelhantes aos dos sujeitos com LCA reconstruído.

HIPÓTESE 6

Assumindo-se que a reconstrução do LCA restabelece a função mecânica da

articulação do joelho, e que esse restabelecimento funcional diminua a 1M do

músculo quadríceps femoral de pacientes com LCA reconstruído (Urbach et aI.,

1999; Urbach et aI., 2001), espera-se que o Tmáx dos músculos extensores do

joelho de pacientes operados, seja superior ao Tmáx de pacientes que não tenham

sido submetidos à reconstrução do LCA (grupo não-operado).



40

HIPÓTESE 7

Assumindo-se que a ruptura do LCA provoca uma ativação maior nos flexores

do joelho, para auxílio na estabilidade articular (Tsuda et aI., 2003), e que após a

reconstrução ligamentar há um retorno ao normal, espera-se que os valores RMS

absolutos, do grupo não-operado, sejam superiores aos valores RMS absolutos do

grupo operado.

HIPÓTESE 8

Assumindo-se que ocorra uma maior ativação dos isquiotibiais para

estabilização articular após lesão do lCA (Solomonow et aI., 1987; Newham et aI.

1989; Biedert e Zwick, 1998), espera-se que os valores de Tmáx dos flexores do

joelho, no grupo não-operado, sejam maiores que os valores do Tmáx do grupo

operado.

HIPÓTESE 9

Assumindo-se que a hipotrofia, pós-ruptura de LCA, ocorra preferencialmente

nas fibras de contração lenta (Edstrom, 1970; Arvidsson et aI., 1981; Natri et aI.,

1996), espera-se que ocorra um deslocamento da relação torque-velocidade relativa

dos músculos extensores do joelho dos grupos com ruptura de LCA para cima, ou

seja, que os grupos com lesão apresentem menores valores de torque ao longo das

velocidades angulares quando comparados ao grupo controle.

HIPÓTESE 10

Assumindo-se que ocorra a 1Mdo músculo quadríceps nos grupos com lesão

de LCA (Hurley et aI., 1992), espera-se que os valores RMS dos músculos
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extensores do joelho dos grupos com lesão de LCA,durante a relação T-V, sejam

inferiores aos valores do grupo controle.

HIPÓTESE 11

Considerando que os músculos flexores do joelho aumentam sua ativação,

decorrente da lesão do LCA(Solomonow et aI., 1987; Newham et aI. 1989; Biedert e

Zwick, 1998), espera-se que os valores RMS dos músculos flexores do joelho, dos

grupos com ruptura do LCA,sejam superiores aos valores do grupo controlepara

todas as velocidades angulares de movimento.

HIPÓTESE 12

Assumindo-se que ocorra uma maior ativação dos isquiotibiais para

estabilização articular, decorrente da lesão do LCA(Kannus et aI., 1992; Biedert e

ZWick,1998) e que ocorra hipotrofiapreferencialmente em fibras de contração lenta

(Edstrom, 1970; Arvídsson et aI., 1981; Natri et aI., 1996), espera-se que o grupo

não-operado produza maiores torques em menores velocidades na relação T-V

relativa dos músculos flexores do joelho, quando comparado ao grupo controle.
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5 - METODOLOGIA

5.1- CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

o estudo caracterizou-se como sendo do tipo ex-post-facto, no modelo

comparativo-exploratório.

5.2 - AMOSTRA

A amostra foi constituída de 33 indivíduos, todos do sexo masculino,

escolhidos por conveniência e divididos em 3 grupos.

O grupo controle foi composto de 11 sujeitos saudáveis (massa corporal

83,19:t 14,87 Kg; altura 177,5 :t 6,9 cm; idade 26,7 :t 4,1 anos) sem qualquer

histórico de dor ou lesão neuromuscular ou ao nível do joelho. Além disso, os

sujeitos do grupo controle não poderiam ser atletas e nem praticar nenhum tipo de

atividade física de forma sistemática.

O segundo grupo foi constituído de 11 indivíduos (massa corporal 83,99 :t

10,97 Kg; altura 180,7 :t 5,6cm; idade 30,1 :t 4 anos) com lesão do LCA, submetidos

à cirurgia de reconstrução, a no mínimo, mais de um ano. Este grupo foi constituído

por sujeitos submetidos à reconstrução do LCA pela técnica cirúrgica do tendão

patelar ou pela técnica cirúrgica dos músculos semitendinoso e grácil duplo. Apenas

foram aceitos indivíduos que tivessem sido submetidos a um protocolo fisioterápico

completo de reconstrução do LCA Foram excluídos deste grupo indivíduos com

hemartrose, dor anterior no joelho e testes clínicos equivalentes a sujeitos com LCA

deficiente (translação anterior da tíbia exagerada, em relação ao fêmur).

Os testes de Lachman, pívot shíft e da gaveta anterior determinam o

deslocamento da tíbia em relação ao fêmur, para avaliar a condição do ligamento em
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termos de fixação, sempre comparando com o lado sadio (O'Donoghue 1984). A

classificação para este teste é baseadaem 4 graus de instabilidade:o grau I (1-

4mm), grau 11(5-9mm), grau 111(10-15mm) e o grau IV (acima de 15mm) (Hughston

et aI., 1976; Buss et aI., 1995). Foram excluídos do teste, sujeitos com reconstrução

que apresentassem classificação grau IV, em qualquer dos testes, uma vez que

sujeitos com laxidão ligamentar ou com ausência do LCA poderiam confundir os

resultados obtidos para esse grupo. Foram excluídos, também, quaisquer indivíduos

com LCA reconstruído, que referissem instabilidades funcionais (sensação de

falseios ou articulação "saindo do lugar").

o terceiro grupo foi constituído de 11 indivíduos (massa corporal 78,95 :t

13,09 Kg; altura 174,8 :t 7,6 cm; idade 25,8 :t 4,8 anos) com ruptura do LCA, os

quais não tinham sido submetidos à cirurgia de reconstrução até o momento do

teste. Para participar deste estudo todos os indivíduos deveriam possuir indicação

médica para cirurgia. Foram também realizados exames clínicos ligamentares antes

dos testes, sempre pelo mesmo avaliador. Foram excluídos deste grupo sujeitos que

tivessem sido submetidos a qualquer processo de reabilitação, que apresentassem

hemartrose e qualquer tipo de dor no joelho.

Todos os sujeitos foram familiarizados com os procedimentos do estudo antes

dos testes, e assinaram o Termo de Consentimento onde concordaram em participar

da pesquisa como voluntários (Anexo 2). Todos os procedimentos foram aprovados

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (processo n°

2004310). Foram eliminados do estudo aqueles sujeitos que apresentassem

presença de dor, instabilidade funcional, edema extra ou intra-articular, ou qualquer

outra patologia articular no joelho.
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5.3 - PROCEDIMENTOS

Os sujeitos do grupo controle foram submetidos a uma avaliação no membro

inferior direito, enquanto os indivíduos com lesão foram avaliados no lado da lesão.

Durante as avaliações, foram avaliadas as seguintes variáveis: torque concêntrico

dos músculos extensores do joelho em diferentes velocidades, torque concêntrico

dos músculos flexores do joelho em diferentes velocidades e a atividade elétrica dos

músculos reto femoral, vasto medial, vasto lateral e bíceps femoral.

5.4 - AQUISIÇÃO DE DADOS

5.4.1 - Sinais Eletromiográficos (EMG)

Os sinais EMG foram obtidos por meio de um eletromiógrafo de 8 canais

(Bortec Electronics, Canadá). Pares de eletrodos de superfície passivos (Ag/AgCI

Meditrace, Canadá), em configuração bipolar, foram usados para medir os sinais

EMG dos músculos vasto medial, vasto lateral, reto femoral e bíceps femoral. Os

eletrodos foram posicionados na direção aproximada das fibras de cada músculo,

semelhante à configuração proposta por Basmajian e De Luca (1985).

Antes da colocação dos eletrodos, a impedância da pele foi reduzida pela

tricotomia e limpeza da pele, com álcool, a fim de remover as células mortas bem

como também a oleosidade da pele. A seguir, os eletrodos foram fixados na pele

com suave pressão a fim de aumentar o contato entre o gel do eletrodo e a pele

(Nigg e Herzog, 1994).

Os sinais EMG passaram por um pré-amplificador, localizado a não mais de

10 cm dos eletrodos, e conectados por um cabo de 97 cm a uma unidade de

paciente, passando, a seguir, por um amplificador principal. Para a aquisição dos
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dados foi utilizado o programa Oataq (COOAS), e o armazenamento dos mesmos foi

realizado em um computador Pentium (200 MHZ), com uma freqüência de

amostragem de 2000 Hz por canal.

5.4.2 - TORQUE

o torque máximo dos músculos extensores do joelho foi obtido por meio de

um dinamômetro isocinético da marca Cybex, modelo Norm (Lumex & Co.,

Ronkonkoma, NY, EUA). Este dinamômetro foi utilizado para determinação das

relações T-v. O braço normalmente usado no dinamômetro foi substituído por um

braço mecânico construído pelo Laboratório de Medições Mecânicas (LMM) da

Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Cervieri et aI.,

1999). A colocação desse braço mecânico permitiu o sineronismo dos dados

fornecidos pelo dinamômetro com os dados da EMG. O braço mecânico foi ligado a

um condicionador de sinais que enviou informações para um conversor analógico-

digital (AO). Foram feitas calibrações tanto de força quanto de velocidade antes da

realização dos testes no dinamômetro.

Os sujeitos foram posicionados na cadeira do dinamômetro e, para que não

realizassem movimentos oscilatórios indesejáveis que pudessem interferir na

perfeita execução do movimento, foram presos à cadeira através de cintos de Velero

na altura do peito e quadril. O eixo de rotação do braço mecânico foi alinhado com o

eixo de rotação da articulação tibiofemoral. A fixação do braço, ao nível da perna, foi

feita aproximadamente 5 cm acima do maléolo lateral do tornozelo.

Nas contrações isométricas, o ângulo da articulação escolhido para o teste foi

de 600 (00= extensão completa), posição na qual normalmente é produzido o torque

máximo tanto em contrações isométrícas quanto em contrações dinâmicas
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isocinéticas de baixa velocidade (Kannus et aI., 1992). Foi solicitado aos sujeitos que

procurassem atingir a força máxima de contração e que a mantivessem até o final do

tempo total de contração determinado, que foi de 5 segundos.

Para realização das contrações isocinéticas concêntricas, a amplitude do

movimento foi ajustada de maneira que pudesse permitir uma amplitude de

movimento equivalente a 900 aproximadamente. Foi realizado ajuste, em relação à

ação da gravidade, através do sistema de pesagem da perna dos sujeitos no

dinamômetro.
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6-PROTOCOLO

Antes de iniciar o protocolo, os sujeitos foram orientados a fazer

alongamentos dos principais músculos dos membros inferiores como preparação

para o teste. Após o alongamento, pedalaram durante 10 minutos em bicicleta

ergométrica. Ao término do tempo na bicicleta, foram posicionados no dinamômetro,

e foi realizada a colocação dos eletrodos de EMG. Em seguida, foram submetidos à

familiarização com o dinamômetro, a qual consistiu de uma contração voluntária

máxima isométrica e uma execução de 5 repetições máximas em uma das

velocidades de teste, sendo esta definida por sorteio.

Para determinação da contração voluntária máxima (CVM) os sujeitos

realizaram 3 CVMs isométricas para extensão e 3 para flexão do joelho. Entre cada

repetição foi observado um intervalo de 2 minutos para evitar influência da fadiga. O

período de duração da CVM foi de 5 segundos para cada repetição.

Para determinação da relação T-V, os indivíduos foram avaliados em sete

velocidades angulares diferentes (OO/s,300/s, 600/s, 900/s, 1200/s, 1800/s e 2400/s)

de extensão e flexão do joelho, para contrações concêntricas máximas. Os sujeitos

realizaram 5 execuções máximas para cada velocidade, com intervalos de 2 minutos

entre cada velocidade consecutiva. A ordem da realização das velocidades foi

aleatória e definida por sorteio. Ao término das mesmas, houve repetição da primeira

velocidade com o intuito de avaliar a influência da fadiga durante o protocolo

(Perrine e Edgerton, 1978; Caiozzo et a!., 1981; Prietto et a!., 1983; Prietto e

Caiozzo, 1989).
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7 -ANÁLISE DOS DADOS

7.1EMG

Os sinais EMG foram processados por meio dos programas WINDAQ 2.27

(Dataq Inc., Akron, Ohio, USA) e SAD 32 (versão 2.61), desenvolvido pelo

Laboratório de Medições Mecânicas (LMM) da Escola de Engenharia da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A partir dos sinais absolutos, foram feitos recortes para posterior

processamento. Nas contrações isométricas, das contrações de 5 segundos foi feito

um recorte de 3 segundos da região do platô. Nas contrações dinâmicas foi feito

recorte de todo sinal EMG de cada velocidade.

No processamento do sinal eletromiográfico foram adotados os seguintes

procedimentos:

. remoção da componente DC;

. eliminação do ganho;

. utilização do filtro via FFT - Ideal: freqüência mínima 10Hz, freqüência

máxima 800 Hz;

. utilização do filtro via FFT - Remove Picos Automático: 80 pontos por média,

razão máxima 3.

Foram testados inúmeros filtros com diferentes parâmetros. Os testes foram

realizados através da comparação do espectro de freqüência da Transformada

Rápida de Fourier

(FFT) do sinal bruto com a FFT do sinal filtrado. Foram escolhidos para o

processamento dos dados os filtros e parâmetros que mostraram melhor filtragem do
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ruído com redução mínima do sinal, baseado em inspeção visual do espectro de

freqüência do sinal pré e pós-filtragem.

Após realização desses procedimentos, valores RMS do sinal EMG foram

calculados para cada velocidade, com o objetivo de medir a magnitude do sinal

durante as contrações.

Foram usadas as seguintes normalizações para o sinal EMG:

Normalizacão pela CVM isométrica

O valor RMS do sinal EMG correspondente à maior CVM isométrica de cada

sujeito foi usada para normalização dos dados obtidos com a EMG nas contrações

isométricas e dinâmicas. Essa normalização foi utilizada com o objetivo de comparar

o comportamento da ativação muscular entre os três grupos do estudo.

Normalizacão pela Média do Grupo Controle

O valor RMS do sinal EMG correspondente à média do grupo controle em

todas as velocidades também foi usado para normalização dos dados obtidos com a

EMG nas contrações isométricas e dinâmicas. O objetivo dessa normalização foi o

de verificar as alterações da ativação muscular dos grupos com lesão de LCA em

relação ao grupo controle.
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7.2 - TORQUE

Para as CVMs isométricas foi escolhida, para análise, aquela que produziu

maior valor de torque. Entre as 5 contrações realizadas em cada velocidade da

relação T-V de contração concêntrica, foi selecionada aquela contração que

produziu maior torque em cada uma das velocidades angulares.

Normalização pela CVM isométrica

Valores absolutos de torque de todos os indivíduos foram normalizados pelo

valor de torque da CVM isométrica de cada sujeito. Essa normalização foi realizada

com o objetivo de avaliar o comportamento do torque entre os sujeitos dos diferentes

grupos do estudo.

Normalizacão pela Média do Grupo Controle

Valores absolutos de torque também foram normalizados pela média do valor

de torque máximo do grupo controle em todas as velocidades. Essa normalização foi

realizada com o intuito de verificar a variação dos grupos com lesão do LCA em

relação ao grupo controle que, teoricamente, seria o "padrão ouro".
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8 -ANÁLISE ESTATíSTICA

Análise de variância (ANOVA) de 2 fatores (grupos e velocidades angulares)

para dados repetidos foi usada para comparar:

- Os valores de torque máximo normalizados pela CVM isométrica intra e

inter-grupos, obtidos durante a relação torque-velocidade;

- Os valores RMS relativos do sinal EMG de cada músculo obtidos nas

diferentes velocidades angulares;

Sempre que houve interação, análise de variância (ANOVA) de 1 fator foi

usada para comparar cada uma das variáveis intra-grupos.

Análise de variância (ANOVA) de 1 fator também foi utilizada nas seguintes

situações:

. para comparar as repetições do iníciOe do final dos testes;

. para comparar os valores RMS absolutos das CVMs isométricas entre

os três grupos do estudo;

. para comparar os valores de torque máximo das CVMs isométricas

entre os três grupos.

Para a análise estatística foi utilizado o programa SigmaStat (versão 2.27),

adotando-se o nível de significância de p<O.05,considerado para todas as análises.
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9. RESULTADOS

Não foi encontrada diferença significativa no torque da primeira repetição

quando comparado ao torque da última repetição em nenhum dos grupos do estudo.

A figura 3 apresenta os valores RMS absolutos do músculo vasto lateral,

representante dos músculos extensores do joelho, dos três grupos do estudo,

durante a CVM isométrica. Não foram encontradas diferenças significativas entre os

grupos para esse músculo. Resultados semelhantes foram encontrados para os

músculos reto femoral e vasto medial (resultados não apresentados).

A figura 4 apresenta os valores de torque isométrico máximo dos músculos

extensores do joelho dos grupos controle, operado e não-operado. Não foram

encontradas diferenças significativas na produção do torque máximo, na CVM

isométrica, entre os grupos.



0,36l

0,31
0,26l

:> I
E 0,2-1

i 0,16 ~

D:: I
0,1 ~

I
J

0,06 I°

53

VASTO LATERAL

Controle Não-operadoOperado

Figura 3. Valores RMS absolutos do músculo vasto lateral (média e desvio padrão),

representante dos músculos extensores do joelho, durante a CVM

isométrica.
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Figura 4. Valores absolutos de torque isométrico máximo (média e desvio padrão)

dos músculos extensores do joelho dos grupos controle, operado e não-

operado.
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Na figura 5 podem ser observados os valores RMS absolutos do músculo

bíceps femoral dos três grupos da amostra. Não foram encontradas diferenças

significativas entre os valores RMS dos grupos.
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Figura 5. Valores RMS absolutos (média e desvio padrão) do músculo bíceps

femoral (representante do grupo muscular flexor do joelho).
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A figura 6 apresenta os valores de torque isométrico máximo dos músculos

flexores do joelho. Os três grupos apresentaram valores semelhantes de torque

isométricos flexor.
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Figura 6. Valores de torque isométrico máximo dos músculos flexores do joelho dos

três grupos do estudo.
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Na figura 7 podem ser observados os valores de torque absolutos, dos

extensores do joelho, em função das velocidades angulares de movimento. Houve

comportamento diferente na relação T-V, entre os grupos, onde o torque absoluto do

grupo não-operado foi inferior ao torque absoluto dos grupos operado e controle ao

longo das velocidades angulares (p=O,012).
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Figura 7. Relação de torque-velocidade para valores absolutos nos músculos

extensores do joelho dos três grupos da amostra.
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Na figura 8 é apresentada a relação T-V dos músculos extensores do joelho

normalizados pela CVM isométrica de cada indivíduo dos três grupos da amostra. O

comportamento das relações foi semelhante entre três grupos, com maior produção

de torque nas baixas velocidades, sendo que estes valores de torque diminuíram

conforme as velocidades aumentaram. Não foram encontradas diferenças

significativas entre os grupos.
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Figura 8. Relações T-V dos músculos extensores do joelho, normalizados peta CVM

isométrica de cada sujeito dos três grupos. Cada ponto da relação

representa o valor da média de torque normalizada de cada grupo.
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Na figura 9 são apresentados os valores de torque dos extensores do joelho,

normalizados pela média do grupo controle obtido para cada velocidade. Os grupos

controle e operado apresentaram comportamento semelhante durante todas as

velocidades. Os valores de torque para esses dois grupos mostraram-se

praticamente inalterados durante todo o teste. A análise estatística também revelou

diferença entre os grupos controle e não-operado, bem como também entre o grupo

operado e o não-operado (p=0,012), nas velocidades de 300/s, 600/s e 900/s. Houve

diferença também entre o grupo controle e o não-operado nas velocidades de 1200/s

e 2400/s.
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Figura 9. Valores de torque (média) dos extensores do joelho, normalizados pelo

valor da média do grupo controle, obtidos para cada velocidade (*indica

p<0,05 entre o grupo não-operado e os grupos operado e controle; #

indica p<0,05 entre os grupos não-operado e controle).
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Na figura 10 são apresentados os valores RMS absolutos do músculo vasto

lateral em função das diferentes velocidades angulares de movimento para os três

grupos da amostra. A ativação do músculo vasto lateral durante o teste foi

semelhante entre os grupos do estudo. Os músculos reto femoral e vasto medial

também não apresentaram diferenças significativas (valores não apresentados)

entre os grupos.
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Figura 10. Valores RMS absolutos (média) do músculo vasto lateral em função das

diferentes velocidades angulares de movimento para os três grupos da

amostra.
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Na figura 11 são apresentados os valores RMS do músculo vasto lateral

normalizados pelo valor RMS da CVM isométrica. Os valores RMS do grupo controle

apresentaram aumento da ativação com o aumento da velocidade angular de 0°Is

até 180°Is. Já os valores RMS dos grupos operado e não-operado não

apresentaram aumento com o aumento da velocidade angular de movimento. Devido

a esse comportamento diferente entre os grupos, a análise de variância de 1 fator

revelou as seguintes diferenças para o grupo controle (p=0,044) e para o grupo não-

operado (p=0,049): o grupo controle teve aumento dos valores RMS de OOlsaté

1800/s, enquanto que o grupo não-operado teve um aumento de ativação desde os

300/s até 2400/s. O grupo operado não apresentou diferença significativa na

ativação. Os músculos reto femoral e vasto medial nãQ apresentaram diferenças

significativas (valores não apresentados) com o aumento da velocidade angular para

os três grupos.
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Figura 11. Valores RMS (média) do músculo vasto lateral, normalizados pelo valor

RMS da CVM isométrica em função das diferentes velocidades angulares

de movimento para os três grupos da amostra.
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Na figura 12 são apresentados os valores RMS do músculo vasto lateral,

normalizados pela média do grupo controle obtido para cada velocidade. A ativação

dos grupos foi semelhante em todas as velocidades. Resultados semelhantes foram

obtidos para o músculo vasto media!. O músculo reto femoral, outro representante

dos extensores do joelho, apresentou interação (p=0,015) entre dois dos grupos do

estudo. Na velocidade de 180°/5, ocorreu diferença significativa entre o grupo

controle e o não-operado. O grupo não-operado apresentou maior ativação nessa

velocidade (valores não apresentados).

Na figura 13 são apresentados valores absolutos de torque dos músculos

flexores do joelho dos três grupos da amostra. Os valores de torque desse grupo

muscular foram semelhantes entre os grupos. Ocorreu uma maior produção de

torque em baixas velocidades, sendo que estes valores de torque diminuíram

conforme as velocidades aumentaram. Não houve aumento do torque flexor com a

redução da velocidade angular de 30°Is para 0°Is nos três grupos. Não foi

encontrada diferença significativa entre as relações T-V dos grupos.
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VASTO LATERAL
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Figura 12. Valores RMS (média) do músculo vasto lateral, normalizados pelo valor

da média do grupo controle obtido para cada velocidade.
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Figura 13. Relação de torque-velocidade para valores absolutos dos músculos

flexores do joelho dos três grupos da amostra.
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Na figura 14 são apresentados os valores de torque dos músculos flexores do

joelho, normalizados pela CVM isométrica de cada sujeito dos três grupos da

amostra. Há uma diminuição do torque dos três grupos com o aumento da

velocidade angular, de 300/s a 2400/s.
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Figura 14. Valores de torque (média) dos músculos flexores do joelho, normalizados

pela CVM isométrica de cada sujeito dos três grupos.
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Na figura 15 são apresentados os valores de torque dos flexores do joelho,

normalizados pela média do grupo controle, obtida para cada velocidade. Para todas

as velocidades angulares de movimento, houve produção de torque semelhante

entre 0$ grupos.
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Figura 15. Valores de torque normalizados pela média do grupo controle em função

das velocidades angulares de movimento dos músculos flexores do

joelho dos três grupos do estudo.
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Na figura 16 são apresentados os valores RMS absolutos do músculo bíceps

femoral em função das diferentes velocidades angulares para os três grupos da

amostra. A ativação deste músculo foi mais elevada (p<0,05) no grupo não-operado

quando comparada com a ativação do grupo controle, nas velocidades de 300/s até

2400/s. O comportamento dos valores RMS absolutos desse músculo foi semelhante

entre os três grupos, de modo que os valores RMS permaneceram

aproximadamente constantes com o aumento da velocidade angular de movimento.
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Figura 16. Valores RMS absolutos (média) do músculo bíceps femoral em função

das diferentes velocidades angulares para os três grupos da amostra.
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Na figura 17 são apresentados os valores RMS do músculo bíceps femoral

normalizados pelo valor RMS da CVM isométrica. Os valores RMS dos grupos foram

semelhantes, mantendo-se aproximadamente constantes com o aumento da

velocidade angular de movimento.
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Figura 17. Valores RMS do músculo bíceps femoral normalizados pelo valor RMS da

CVM isométrica em função das diferentes velocidades angulares de

movimentos para os três grupos da amostra.
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Na figura 18 são apresentados os valores RMS do músculo bíceps femoral

normalizados pela média do grupo controle obtido para cada velocidade. A ativação

dos grupos foi diferente entre os grupos controle e não-operado, em baixas

velocidades (300/s e 600/s) e em altas velocidades (1200/s até 2400/s.). O grupo

operado manteve uma ativação intermediária entre os outros dois grupos, não

apresentando portanto, diferença significativa. Também não houve alteração dos

valores RMS normalizados com o aumento da velocidade angular de movimento

para os três grupos.
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Figura 18. Valores RMS (média) do músculo bíceps femoral (normalizados pelo valor

da média do grupo controle) obtido para cada velocidade.
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10 - DISCUSSÃO

o LCA tem funções mecânicas e sensoriais importantíssimas para a perfeita

estabilização articular. Quando ocorre a lesão do LCA alterações mecânicas e

sensoriais acontecem, em busca de um novo ajuste na estabilidade articular.

Existem evidências (Suter e Herzog, 2001; Konishi et aI., 2002) de que a lesão do

LCA desencadeia a 1M,a qual, parece ser a responsável pela hipotrofia quadriciptal.

Baseados nas idéias de que a lesão ligamentar altera tanto as propriedades

elétricas (devido à 1M) quanto às propriedades mecânicas (devido à hipotrofia

muscular) e que alterações nas propriedades elétricas podem interferir ou alterar as

propriedades mecânicas de um músculo ou grupo muscular, foram avaliadas, no

presente estudo, as propriedades elétricas dos músculos extensores e flexores do

joelho através da EMG assim como as propriedades mecânicas dos mesmos grupos

musculares.

Assumindo que a ruptura do LCA causa a 1Mdos músculos extensores do

joelho, com o intuito de amenizar a anteriorização da tíbia causada pela contração

desse grupo muscular, nossa primeira hipótese foi de que os valores RMS absolutos

dos músculos extensores do joelho, em pacientes com ruptura de LCA, seriam

inferiores aos valores RMS absolutos do grupo controle. Nossa hipótese foi rejeitada,

visto que não houve diferença significativa entre os valores RMS absolutos dos 3

músculos dos 3 grupos do estudo (figura 3).

Partindo do pressuposto que uma diminuição na capacidade de produção de

força dos extensores do joelho pós-ruptura do LCA deveria ocorrer, provavelmente

causada pela 1M, nossa segunda hipótese era de que o torque máximo (Tmáx)

isométrico dos músculos extensores do joelho de pacientes com lesão de LCA fosse

menor que o Tmáx de indivíduos saudáveis. A hipótese também foi rejeitada, uma
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vez que não foi encontrada nenhuma diferença significativa para o Tmáx dos

extensores do joelho entre os 3 grupos (figura 4).

Nossos resultados são semelhantes aos de Kannus et aI. (1987) que

avaliaram sujeitos com lesão de LCA em contrações dinâmicas e isométricas, tanto

para os extensores quanto para os flexores do joelho. Esses autores encontraram

diminuição significativa de produção de força para os indivíduos tratados

conservadoramente, sem cirurgia, em relação ao grupo controle. Os autores também

não encontraram diferença entre grupos na produção de torque quando os

indivíduos fizeram a CVM máxima mas houve diferença nas contrações

dinâmicas. para o grupo muscular dos extensores do joelho.

Lephart et aI. (1993) avaliaram sujeitos submetidos à reconstrução do LCA

com o auxílio de um dinamômetro isocinético. Todos os sujeitos foram operados pela

técnica do tendão patelar, e depois realizaram protocolo de tratamento intensivo.

Como resultado os autores observaram a recuperação da capacidade de produção

de força do músculo quadríceps femoral, indicando que o treinamento foi salutar

para o retorno da força do músculo quadríceps para níveis de normalidade.

Nossa hipótese 3 tinha por objetivo investigar se a ruptura do LCA provocaria

um aumento na ativação do músculo bíceps femoral, com o intuito de prevenir a

anteriorização da tíbia. Esperava-se que os valores RMS absolutos do sinal EMG do

músculo bíceps femoral de pacientes com lesão, sem cirurgia, fossem maiores que

os valores RMS de sujeitos dos grupos operados e saudáveis durante a CVM

isométrica. A hipótese foi rejeitada uma vez que os grupos apresentaram valores

RMS semelhantes nas CVMs isométricas para os flexores do joelho (figura 5). Esses

resultados discordam dos resultados de Biedert e Zwick, (1998) e de Tsuda et aI.
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(2003) que encontraram aumento da ativação dos músculos isquiotibiais em

pacientes com ruptura de LCA.

Baseados nessas evidências que indicam que a ruptura do LCA provoca

aumento da ativação dos isquiotibiais (Biedert e Zwick, 1998; Tsuda et aI., 2003), em

nossa hipótese 4 esperávamos que houvesse um aumento na capacidade de

produção de força (a partir da avaliação dos valores do Tmáx) dos músculos flexores

do joelho em sujeitos que apresentassem lesão do LCA em relação ao grupo

controle, durante CVM isométrica. Nossa hipótese foi rejeitada pois não houve

diferença significativa (figura 6) no Tmáx dos 3 grupos.

Kannus et aI. (1987) estudaram sujeitos com ruptura de LCA e constataram

que não houve diferença na produção de torque entre sujeitos saudáveis e sujeitos

com ruptura do LCA quando os indivíduos fizeram a CVM máxima para o grupo

muscular dos músculos flexores do joelho. Os autores constataram diferenças

significativas nos sujeitos durante contrações dinâmicas.

A hipótese 5 de nosso estudo partia do pressuposto de que o LCA é que, uma

vez rompido esse proprioceptor, ocorreria uma redução na ativação dos músculos

extensores do joelho tanto de indivíduos com ruptura do LCA quanto de indivíduos

operados, uma vez que o novo ligamento não apresentaria as mesmas

características proprioceptivas que o ligamento original (Barrett 1991; MacOonald et

aI., 1996). Em outras palavras, esperava-se que os valores RMS dos músculos

extensores do joelho dos grupos operado e não-operado fosse semelhante. A

hipótese 5 foi confirmada no sentido de que não foram encontradas diferenças entre

os valores RMS das CVMs isométricas dos dois grupos (figura 3). No entanto, uma

vez que os valores RMS desses dois grupos também não foi inferior aos valores

RMS do grupo saudável, essa hipótese fica prejudicada e tem de ser rejeitada, na
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medida em que não foi possível observar a esperada 1M nesses dois grupos de

pacientes.

A hipótese 6 sugeria que o Tmáx dos músculos extensores do joelho do grupo

operado seria superior ao Tmáx do grupo não-operado, tendo em vista a

reestabilização mecânica da articulação do joelho pela reconstrução do LCA.

Esperava-se que os demais proprioceptores articulares e musculares pudessem

efetuar essa informação sobre a reestabilização articular, produzindo, assim uma

recuperação parcial em termos de capacidade de produção de força do grupo

operado quando comparado ao não-operado. Os resultados da figura 4 não dão

suporte à hipótese 6, uma vez que o Tmáx dos músculos extensores do joelho dos

dois grupos foi semelhante.

Estudos Barrett (1991) apontam no sentido de que o sucesso, após

reconstrução do LCA não depende puramente dos aspectos cirúrgicos e sim, da

qualidade da recuperação proprioceptiva. O autor especula que provavelmente com

a reconstrução do ligamento e restauração do movimento fisiológico haverá aumento

tanto da interpretação cortical quanto da sensação de estabilidade. Mas apenas o

treino proprioceptivo poderá prover aumento na interpretação cortical, bem como

também do senso de posição. Entretanto existem outros (MacDonald et aI., 1996)

que encontraram evidências de que isto pode não ser verdade. Neste estudo foi

avaliada a propriocepção de indivíduos com reconstrução do LCA por meio de um

dinamômetro isocinético. Avaliaram sujeitos operados com as técnicas do tendão

patelar e do semitendinoso e grácil duplo e chegaram à conclusão de que a

reconstrução do LCA não aumentou a propriocepção nos pacientes.

Kroosgaard et aI. (2002), em seu estudo de revisão, reuniram evidências

clínicas que o funcionamento normal do LCA depende de uma coordenação
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neuromuscular normal. O fato de simplesmente restaurar a mecânica articular após

a ruptura do LCA não é, muitas vezes, fator suficiente para o retorno ao normal da

função articular.

Na mesma direção das hipóteses 5 e 6, esperava-se que os valores RMS

absolutos dos músculos fIexores do joelho do grupo operado fossem inferiores aos

do grupo não-operado (hipótese 7), e o Tmáx desse mesmo grupo muscular também

fosse inferior no grupo operado quando comparado ao grupo não-operado (hipótese

8). O raciocínio era de que a reconstrução do LCA pudesse restaurar a ativação e

capacidade de produção de força normal dos músculos flexores do joelho, no grupo

operado, os quais estariam com sua ativação aumentada, para diminuir a tendência

à anteriorização da tíbia. Os resultados das figuras 5 e 6 não dão suporte às

hipóteses 7 e 8, respectivamente,na medida em que não foram encontradas

diferenças tanto para os RMS absolutos quanto para o Tmáx dos músculos flexores

do joelho entre os grupos operado e não-operado.

Partindo do pressuposto de que a hipotrofia dos músculos extensores do

joelho seria predominante das fibras de contração lenta, esperava-se que ocorresse

um deslocamento da relação T-V relativa dos músculos extensores do joelho dos

grupos com ruptura do LCA, para cima (hipótese 9). Em outras palavras, esperava-

se que os valores de torque normalizados dos músculos extensores do joelho dos

grupos com ruptura do LCA apresentassem um aumento quando comparados com

os valores de torque normalizados do grupo controle. Os resultados da figura 8 não

dão suporte à hipótese 9, uma vez que os valores de torque dos músculos

extensores do joelho, normalizados pela CVM isométrica, foram semelhantes entre

os três grupos, não ocorrendo, portanto, o esperado deslocamento para cima da

relação T-V dos sujeitos com ruptura do LCA.
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Um dado interessante em relação ã T-V absoluta dos músculos extensores do

joelho dos três grupos (figura 7) é que o grupo não-operado apresentou valores de

torque inferiores aos valores de torque dos grupos controle e operado para todas as

velocidades. Isso sugere uma redução na capacidade de produção de força dos

músculos extensores do joelho no grupo com ruptura do LCAcomparado com os

grupos com LCA.Quando olhamos os resultados da relação T-V,normalizadapelo

valor da média do torque máximodo grupo controle,em cada velocidade angular,

observa-se uma redução de aproximadamente 10% no torque dos músculos

extensores do joelho, do grupo não-operado, comparado ao torque dos grupos

controle e operado. Isso demonstra um déficit funcional da musculatura extensora do

joelho do grupo não-operado que não foi detectado a partir das CVMs isométricas.

Nossos resultados sugerem que a avaliação de déficits funcionais deve ser feita de

forma funcional. Portanto, a simples avaliação do Tmáx isométrico não nos

possibilitaavaliar esses déficitsfuncionais,mas a avaliação do Tmáx, a partir da

avaliação da relação T-V parece ser a avaliação indicada nesse caso. Esses

resultados da relação T-V dão suporte parcial à hipótese 2, discutida anteriormente,

uma vez que demonstra uma redução na capacidade de produção de força dos

músculosextensores do joelhopós-rupturado LCA.

Esses resultados vão de encontro aos de Natri et aI. (1996), que estudaram

119 pacientes com reconstrução do LCA. Metade dos sujeitos foi operada em fase

aguda da lesão, enquanto a outra metade foi operado após longotempo de lesão.

Usaram como instrumento o dinamômetro isocinético para avaliar o torque extensor

nas velocidades de 600/s-180°IsoEsses autores observaram uma fraqueza muscular

do quadríceps no lado envolvido. O grupo crônico apresentou déficits maiores em

relação ao grupocomcirurgiaem fase aguda. Entretanto,os 2 gruposapresentaram
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redução da capacidade de produção de força do músculo quadríceps quando

comparada à do mesmo músculo do lado não-envolvido.

Estudos (Murray et aI., 1984; Kannus et aI., 1987) apontam déficit do músculo

quadríceps femoral em relação à produção de força, em pacientes com lesão crônica

do LCA. Estes déficíts aparecem apenas na extensão do joelho com lesão uma vez

que não foi observado para os músculos flexores do joelho.

Os resultados do presente estudo também vão de encontro ao estudo de

Suter e Herzog (2001), onde os autores correlacionaram quantidade de 1M com

torque. Os autores avaliaram 22 sujeitos com LCA reconstruído e 24 sujeitos com

lesão do LCA, porém não-operado. Os autores acharam maiores déficits no grupo

não-operado comparado ao grupo operado. Os autores especulam que a alteração

no feedback sensorial possa causar um maior inibição no grupo não-operado.

Ageberg (2002) especula, em seu estudo a respeito do comportamento

neuromuscular na ruptura do LCA, que ocorre uma diminuição na capacidade de

produção de força do quadríceps após lesão de LCA. Isto ocorreria por causa da

diminuição da ativação dos músculos extensores do joelho, pela alteração da

retroalimentação proveniente dos mecanorreceptores do LCA rompido, idéia

semelhante à proposta por Suter e Herzog (2001 ).

Williams et aI. (2004) avaliaram 15 sujeitos com lesão completa de LCA.

Constataram, através de exame em dinamômetro e da EMG, que os sujeitos

demonstraram diminuição no controle dos extensores do joelho. Os autores

especulam que o mau funcionamento do músculo quadríceps femoral pode causar

episódios de falseios articulares.

Segundo a hipótese 10, espera-se que os valores RMS dos músculos

extensores do joelho do grupo controle, durante a relação T-V, fossem superiores
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aos dos grupos operado e não-operado devido à 1M,já discutida anteriormente. Os

resultados da figura 11 dão suporte a essa hipótese, na medida em que os valores

RMS do músculo vasto lateral, normalizado pelos valores RMS da CVM isométrica

do grupo controle foram superiores aos do grupo operado e não-operado em quase

todas as velocidades angulares da relação T-V. Nesse sentido, os resultados da

figura 11 também dão suporte à hipótese 1 do presente estudo, uma vez que os

valores RMS dos músculos extensores do joelho, de pacientes com ruptura de LCA,

foram inferiores aos do grupo controle.

Ao que parece, a avaliação da capacidade funcional de indivíduos com

ruptura de LCA parece ser evidente apenas quando se avalia a função muscular de

forma dinâmica, e não de forma estática. No entanto, deve ser frisado aqui que essa

alteração funcional parece ser músculo específica, uma vez que somente o músculo

vasto lateral revelou essas alterações, enquanto o padrão de ativação foi

semelhante entre os grupos para os músculos reto femoral e vasto media\.

O músculo vasto lateral é um dos músculos mais estudados ao nível da

articulação do joelho (e.g. Haggmark e Eriksson, 1979; Nakamura et a\., 1986;

Macintosh et a\., 1993; Vaz et a\., 1996), principalmente em relação à biópsias ou na

análise eletromiográfica. Isso provavelmente se deve ao fato desse músculo ser

considerado um dos mais importantes músculos em nível de proteção articular,

estabilidade e capacidade de produção de força no joelho.

Nakamura et aI. (1986) analisaram sujeitos portadores de lesões de LCA

associadas com outras lesões, meniscais e ligamentos laterais. Fizeram análise

histológica no músculo vasto lateral destes sujeitos e constataram que o músculo

vasto lateral ficava inativo pela hipotrofia a qual fora submetido. Isto levaria a

problemas no funcionamento deste músculo, em termos da sua excursão funcional e
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tensão, tendo como conseqüência, instabilidade funcional. Esta instabilidade

alteraria seu funcionamento deixando-o inativo e conduzindo à hipotrofia da fibra

muscular do tipo I.

O estudo de Konishi et aI. (2002) também mostrou mudanças na ativação do

músculo vasto lateral em lesões de LCA. Eles investigaram a função do arco reflexo

no quadríceps femoral de indivíduos, após 6 meses de reconstrução do LCA.

Usaram como instrumentos a EMG, um estimulador vibratório manual e o

dinamômetro isocinético. Na medida em que ocorria a vibração manual, no tendão

infrapatelar se captavam as ativações e vibrações dos diferentes músculos

investigados. Os autores concluíram que uma falha no feedback proveniente dos

motoneurônios gama atingia o músculo vasto lateral, causando um mau

funcionamento do mesmo, e que isto pode ser um dos mecanismos da fraqueza

muscular do quadríceps, alterando sua capacidade de produção de força.

o músculo vasto lateral parece realmente sofrer alguma modificação pela

lesão do LCA. No trabalho de Nakamura et aI. (1986) haviam lesões associadas de

LCA com outras estruturas. Apesar de no nosso estudo a influência de lesões

associadas ter sido controlada, mesmo assim, parece ter ocorrido algum tipo de

inibição do músculo vasto lateral. Os resultados da figura 12 em que há uma

diminuição da ativação do músculo vasto lateral do grupo não-operado em relação

ao controle, evidencia que há uma maior deficiência de ativação desse músculo nas

maiores velocidades de contração. Essa menor ativação parece se instalar por longo

período, visto que o grupo operado apresentou comportamento semelhante ao não-

operado.

Williams et aI. (2004) avaliaram 15 sujeitos com lesão de LCA, e observaram,

através de testes em dinamômetro e da EMG, que os sujeitos tiveram dificuldade no
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controle dos extensores do joelho. Os autores encontraram diminuição da ativação

do vasto lateral e especulam que o tempo de imobilização teria causado uma

inatividade específica deste músculo, acarretando um prejuízo para o funcionamento

do músculo quadríceps.

Na hipótese 11 esperava-se que a ruptura do LCA ocasiona um aumento da

ativação dos músculos flexores do joelho ao longo de toda relação T-V, denotando o

papel da musculatura flexora como protetora da integridade da articulação do joelho.

Nesse sentido, esperava-se que os valores RMS do músculo bíceps femoral dos

grupos com ruptura do LCA fossem superiores aos valores RMS do grupo controle

para todas as velocidades angulares de movimento. Os resultados da figura 16 dão

suporte à hipótese 11, na medida em que os valores RMS absolutos do grupo não-

operado foram superiores aos do grupo controle para toda a relação T-V. Quando

esses resultados foram normalizados pelo valor da média dos valores RMS do grupo

controle para cada velocidade (figura 18), pode-se observar um acréscimo em torno

de 80% na ativação do músculo bíceps femoral do grupo não-operado em relação

ao grupo controle. Esses resultados suportam parcialmente a hipótese 3, sugerindo

novamente que a avaliação dinâmica parece ser mais adequada para detectar

alterações funcionais pós-ruptura do LCA.

O aumento não foi significativo na comparação do grupo operado com o

grupo controle, mas pode-se observar uma tendência para aumento na ativação do

músculo bíceps femoral do grupo operado em relação ao grupo controle. Isso sugere

que a cirurgia de reconstrução do LCA provoca diminuição da ativação desse

músculo, uma vez que ele já não é mais necessário na proteção da integridade da

articulação do joelho. Ainda assim, é importante lembrar que, mesmo um ano após

reconstrução do ligamento, os níveis de ativação do músculo bíceps femoral do
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grupo operado não retomam totalmente aos valores de ativação do grupo controle, e

talvez jamais retomem tendo em vista a perda da função proprioceptiva por meio dos

mecanorreceptores presentes no LCA original. Já os resultados da figura 17

denotam apenas que o comportamento da ativação desse músculo ao longo das

diferentes velocidades angulares não sofre qualquer alteração entre os grupos,

diferentemente do que ocorreu com o músculo vasto lateral (figura 11).

Uma série de estudos (Corrigan et aI. I 1992; Boerboom et aI. 2001; Rudolph e

Snyder-Mackler, 2004) nos direciona para o aspecto de que uma maior ativação dos

isquiotibiais em relação aos extensores do joelho. Esta adaptação faria com que

houvesse uma estabilidade articular maior.

No estudo de Corrigan et aI. (1992) os pesquisadores estudaram a

propriocepção em 20 sujeitos com instabilidade do LCA. Constataram que os

indivíduos com grande ativação dos flexores do joelho apresentavam melhores

índices proprioceptivos, e que esse padrão apareceu em outros estudos. Os autores

sugeriram ainda que a hipotrofia do músculo quadríceps seguida da maior ativação

dos isquiotibiais possa ser um mecanismo pelo qual a propriocepção seja

maximizada em grupos com lesão de LCA e que os sujeitos com maior controle dos

flexores do joelho mostram melhor performance proprioceptiva.

Solomonow et aI. (1987) realizaram um trabalho com sujeitos normais e

pacientes com lesão de LCA, verificada por artroscopia. Por meio da EMG e de um

dinamômetro isocinético, demonstraram que estresses diretos sobre o LCA causam

efeito inibitório no quadríceps femoral e aumentam a excitabilidade dos músculos

isquiotibiais.

Os músculos flexores do joelho demonstram fortes indicativos da sua

participação na contenção anterior da tíbia, com uma maior ativação para evitar a
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anteriorização da tíbia. Logo, constata-se uma adaptação funcional importante para

a estabilidade articular, conforme já relatado em inúmeros estudos anteriores

(Solomonow et aI., 1987; Draganich et aI., 1989; O'Connor, 1993; Osternig et aI.,

1995; Miller et aI., 2000).

Partindo do pressuposto que o tipo de fibra muscular mais atingida pela

hipotrofia seria a fibra do tipo I (lenta) e que haveria uma maior ativação dos

músculos flexores do joelho no grupo com ruptura de LCA sem cirurgia, a hipótese

12 sugeria uma maior produção de força do grupo não-operado, em relação ao

grupo controle, em baixas velocidades. Os resultados das figuras 13, 14 e 15

demonstram que não houve qualquer alteração funcional no grupo muscular dos

músculos flexores do joelho na relação T-v uma vez que os resultados foram

semelhantes entre os grupos, tanto em termos absolutos como quando os dados de

torque foram normalizados pela CVM isométrica ou pelo valor da média do torque,

do grupo controle para cada velocidade. Isso sugere que os músculos extensores do

joelho são mais susceptíveis às alterações funcionais do que os músculos flexores

do joelho com ruptura do LCA.

Estes resultados concordam com o estudo de Kannus et aI. (1987) onde os

autores avaliaram 40 pacientes operados com lesões antigas de LCA com

dinamometria isocinética nas velocidades de 600/s e 1800/s. Não encontraram

nenhuma diferença significativa no torque para os flexores do joelho nas baixas

velocidades angulares.

Vesgo et aI. (1985) analisaram o torque dos músculos flexores do joelho de

pacientes submetidos à cirurgia e que tivessem sido submetidos a um programa de

reabilitação. Utilizaram um dinamômetro isocinético para avaliar o torque flexor, nas
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velocidades angulares de 300/s, 600/s e 900/s. Os autores concluíram que os

músculos flexores do joelho não modificaram seus valores de torque após a cirurgia.
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11-CONCLUSÕES

Contrações voluntárias isométricas não parecem ser sensíveis às adaptações

funcionais dos grupos musculares extensores e flexores do joelho, após ruptura do

LCA.

o músculo vasto lateral, dentre os músculos avaliados, parece ser o único

músculo extensor do joelho a ter sua ativação alterada (diminuída) após a ruptura do

LCA.

Apesar do comportamento da ativação do músculo bíceps femoral ser

semelhante entre sujeitos saudáveis e sujeitos com ruptura de LCA, há um aumento

da ativação desse músculo, no grupo não-operado, comparado ao grupo controle ou

saudável; esse aumento parece permanecer mesmo após a reconstrução do

ligamento.

Há uma redução média de aproximadamente 10% no torque da musculatura

extensora do joelho do grupo não-operado quando comparado aos grupos operado

e controle.

A relação T-v parece ser, juntamente com a EMG, um método de diagnóstico

eficiente na determinação das alterações funcionais pós-ruptura do LCA.
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RESUMO

A popularidade da hidroginástica cresce consideravelmente entre idosos. Esta pesquisa

analisou porque idosos iniciam essa atividade, investigando 43 sujeitos em Piracicaba

(Brasil) e 29 em Fort Collins (Estados Unidos). O perfil dos participantes foi analisado

segundo a porcentagemde incidênciae as respostaspara a pergunta geradora "Porque você

começou fazer hidroginástica?"através de uma adaptaçãode Simões (1994) para a Técnica

de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977). Em Piracicaba 58% iniciou seguindo

ordens médicas, enquanto em Fort Collins 76% buscou para manter-se saudável.

Resultados contrastantes estão ligados às condições e divulgação dos programas públicos

oferecidosa esse grupo.

Descritores: idosos, hidroginástica,investigação

ABSTRACf

Aquaerobics' popularity gets considerably high among elderly people. This research

analyzed why elderly peopIe start this activity by investigating43 individuais in Piracicaba

(Brasil) and 29 in Fort Collins (United States). The participants' profile was analyzed

according to percentage of incidence and to answers for the question "Why did you start

practicing Aquaerobics?" through an adaptation of Simões (1994) for the Content Analysis

Technique proposed by Bardin (1977). In Piracicaba, 58% started Aquaerobics because

doctor ordered, whereas, in Fort Collins, 76% aimed keeping fit. Contrasting results are

Iinkedto conditionsand advertisingofpublic programsoffered to this group.

Keywords:elderly people, aquaerobics, investigation

RESUMEN

La popularidad de Ia hidrogimnasia crece considerablemente entre Ios ancÍanos. Esta

investigación ha analizado por qué Ia tercera edad inicia esta actividad. Se ha investigado

43 individuosen Piracicaba (Brasil)y 29 en Fort Collins (EstadosUnidos).

Las características de los participantes han sido analizadas según el porcentaje de

incidencia y Ias respuestas para Ia pregunta que se plantea: "Por qué usted ha empezado a

hacer hidrogimnasia?" a través de una adaptación de Simões (1994) para Ia Técnica de

Análisis de Contenido propuesta por Bardin (1977). En Piracicaba un 58% de los mayores
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ha empezado a practicarla siguiendo órdenes médicas, sin embargo en Fort Collins un 76%

10 ha buscado para mantenerse sano. Resultados contrastivos están relacionados a Ias

condicionesy divulgaciónde los programaspúblicos ofrecidosa ese grupo.

Descriptores:ancianos, hidrogimnasia,investigación

INTRODUÇÃO

A melhora em várias áreas de atuação humana proporcionou o aumento da

longevidade.Esse aspecto associadoà diminuiçãoda taxa de natalidade vem ocasionandoo

envelhecimento populacional, caracterizado como a ampliação do número de indivíduos

idosospresente no quadro populacional.

Em relação ao Brasil, Orjuela (1999) comenta que em 2020, um em cada 13

cidadãos será idoso e no caso dos Estados Unidos, Fukagawa e Prue (2001) citam que as

pessoas com mais de 65 anos são as de crescimentomais rápido nesse país.

O processo de envelhecimentoocorre no ser humano como um todo, afetando todas

as áreas da vida do indivíduo que o vivencia. Do ponto de vista orgânico, por exemplo, o

envelhecimento envolve diminuição de força muscular e amplitude articular e perda de

flexibilidade(SIMÕES, 1994).

Sob o aspecto psicológicoo processode envelhecimentoafeta a auto-estima, a auto-

eficácia e pode ocasionar a depressão que, de acordo com Storck (2001), é a segunda

doença mais freqüente na população americana e no caso dos idosos, pode ser considerada

devastadora.

Essas alterações somadas ao sedentarismo comprometem a qualidade de vida dos

idosos e uma das maneiras de intervir positivamente no processo de envelhecimento é o

envolvimentoem atividades fisicas, culturais, sociais, entre outras.

Em relação à atividade física podemos dizer que ela pode beneficiar componentes

fisiológicos, psicológicos e sociais característicosdesse processo. Em outras palavras, ela

pode retardar e até mesmoevitar alguns dos declíniosrelacionadosà idade (SINGH,2001).

Há alguns anos acreditava-se que o declínio do desempenho era conseqüência

natural do envelhecimento. No entanto, hoje inúmeros estudos têm mostrado que esses

declínios se relacionam muito mais com o nível de atividade física do idoso que ao

processo em si (MATSOUKAet aI, 2003).
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A promoção e divulgação de programas que auxiliem os idosos a manterem-se

ativos física, mental e socialmente deveria ser uma das obrigações dos governos para com

esse grupo a fim de auxiliar a vida qualitativa desses indivíduos. Somado a isso é de

extrema necessidade que os meios públicos exerçam um papel informativo em relação aos

benefícios da atividade física dentro do processo de envelhecimentotrabalhandoassim com

a conscientização.

Dentre as várias opções de programas para esse grupo a hidroginástica vem se

destacandoe conquistandoum número crescentede adeptos, tanto que nos últimos 10 anos

a popularidade dos exercícios aquáticos tem aumentado significativamente (DARBY e

YAEKLE, 2000).

Essa ampliação segundo Campbell et aI (2003), tem feito com que essa atividade

seja usada em diversos programas privados e públicos, aumentando cada vez mais o

número de participantes, inclusive idosos.

Na água o estresse ortopédico é reduzido consideravelmente o que faz com que essa

forma de exercício seja especialmentefavorável para esses indivíduos,que apresentamalto

risco de fraturas relacionadasao impacto(CRU et aI, 2002).

Além disso, os exercícios executados na hidroginástica trabalham também a

coordenação motora, o processo cardio-respiratório,a flexibilidade, a força, a resistência

muscular localizada e promovem a socialização a partir do momento que originalmente

essa atividade é feita em grupos.

Em função da popularidadeda hidroginástica e dos benefícios que acreditamos que

essa atividade física proporciona aos praticantes, especialmente idosos, é que achamos

pertinente investigar o que leva esse grupo a buscar essa prática, ou seja, verificar porquê

eles iniciam um programa de hidroginástica.

Para essa investigação, aplicamos um questionário a 43 sujeitos de Piracicaba

(Brasil) e 29 de Fort CoUins (Estados Unidos), caracterizando essa pesquisa como um

estudo de caso com amostras intencionais.

METODOLOGIA

Para esse estudo de caso com amostras intencionais aplicamos um questionário com

4 perguntas de múltipla escolha relacionadas ao perfil dos participantes (sexo, idade, estado
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civil e escolaridade) e uma pergunta geradora: Por que você começou fazer

hidroginástica?, a idosos praticantes de hidroginástica em duas cidades distintas:

Piracicaba (São Paulo, Brasil) e Fort Collins (Colorado,Estados Unidos).

Os questionários foram entregues a seis turmas de hidroginástica para idosos nas

respectivas localidades,pelos professores, a todos os participantesdas aulas. A partir disso,

a seleção dos mesmos para a análise foi feita através dos seguintes critérios: a)

questionários devolvidos em no máximo duas semanas após a entrega; b) questionários de

participantescom idade igual ou superiora 60 anos.

Assim sendo, foram entregues 48 questionáriosem Piracicaba e 32 em Fort Collins;

respeitandoos critérioscitados anteriormenteforam analisados43 e 29 respectivamente.

Na cidade brasileira, os sujeitos participantes da pesquisa freqüentam duas

academias privadas da cidade, pois o programa público do município é deficiente, uma vez

que essa atividade é oferecida em piscinas abertas e inadequadas. Nesta lógica, as aulas

ficam limitadas a condições climáticas e outros fatores, não representando um programa

contínuo durante todo ano.

Já na cidade americana os 29 sujeitos freqüentam duas piscinas públicas da cidade

totalmente adaptadas e com condições satisfatórias para atender esse público, sendo esta

atividade fisica oferecidadurante todo o ano, ininterruptamente.

Para as perguntas de múltipla escolha as respostas foram analisadas segundo a

porcentagem de incidência e os discursos referentes a pergunta geradora foram analisados

segundo a adaptação proposta por Simões (1994) para a técnica de Análise de Asserção

Avaliativaelaborada por Osgood et aI contida na Análise de Conteúdoproposta por Bardin

(1977).

Para isso, encontramosos indicadoresconstantesnos discursosdos participantesdas

duas cidades, retirados da interpretação dos verbos conectores e de valores que estão

presentes quando se pronuncia um discurso. A partir daí, elabora-se a construção de

categorias que são analisadas, apresentadas e discutidas na porcentagem de incidência

delas. E importante comentar que os participantes estavam livres para responder a essa

pergunta, ou seja, podiam dar mais de um motivo para justificar sua entrada na

hidroginásticae por isso os resultadospodemultrapassaros 100%.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perfil dos participantes

Em relação ao sexo, encontramos que nas duas cidades 100% dos participantes é do

sexo feminino, sugerindo, provavelmente que a mulher possui maior pré-disposição para se

engajar em propostas de atividade fisica estruturada em grupos com professores. A baixa

participação dos homens em atividades fisicas grupais para a terceira idade está relacionada

à concepção machista e patriarcal estabelecida nas sociedades (SILVEIRA, 2000).

Esses números podem ser associados, também, a uma questão cultural muito

enraizada em vários países: as mulheres admitem com mais facilidade que precisam do

convívio com outras pessoas e reconhecem o valor de atividades grupais sem o caráter

competitivo,muito valorizadopelos homens.

Quanto à idade, separamos os indivíduos em três categorias de análise: a primeira,

de idade entre 60 e 64 anos (estabelecidapor nós) e as outras duas seguem a classificação

sugerida por Debert (1999): 65 a 75 anos (jovens - idosos) e idade superior a 75 anos

(idosos - idosos).

Assim sendo, em Piracicaba 25% estão entre 60 e 64 anos, enquanto que em Fort

Collins 17% está nessa faixa etária. Em relaçãoà categoria 65-75 anos, na cidade brasileira

identificamos 63% e na americana 45% e, os sujeitos com idade superior a 75 anos

correspondem a 12% em Piracicaba e 38% em Fort Collins.

Notamos, inclusive, que as idosas de idade mais avançada que residem em Fort

Collins se mantêm mais ativas, dirigem seus carros, participam de programas sociais,

cuidam de suas casas, vão às compras, mostrando, possivelmente, um grau maior de

independência que as idosas que pesquisamos em Piracicaba, que freqüentemente eram

levadas para as aulas por familiares ou táxi e relatavam ter pessoas que as ajudavam em

casa mostrandocerta dependênciae conseqüentementelimitações.

Com relação ao estado civil, uma parcela significativa (400.10)em Piracicaba

corresponde a viúvas, enquanto em Fort Collins a maioria (52%) é casada. Na cidade

brasileira 12% são solteiras, 46% casadas e 2% divorciadas. Na cidade americana, 14%

relaciona-se à solteiras, 24% viúvas e 100.10divorciada. A alta incidência de casadas e

viúvas nesta pesquisa relaciona-se a maior estabilidade nos relacionamentos dos atuais
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idosos, em especial na cidade americana. Esses dados tendem a ser diferentes com futuros

idosos, em virtude do grande número de casamentosdesfeitos,principalmentenos casais de

média idade e jovens de hoje, além de novos formas de convivência adotadas pela

sociedade moderna.

A última questão relacionada ao perfil dos participantes da pesquisa refere-se a

escolaridade. Em Piracicaba 44% possui somente o primeiro grau enquanto em Fort

Collins, no mínimo, os participantes tem o segundo grau completo (31%). Na cidade

brasileira 30% possui o segundo grau e 26% tem o superior. Já em Fort Collins a maioria

69% completou até o nível superior (Figura 1).

80

E 60
CD

E 40
C
CD

~ 20
~

. Piracicaba
11 Fort Collins

o

10grau 20 grau Superior

Escolaridade

Figura 1: Escolaridade dos participantes nas cidades de Piracicaba e Fort Collins.

o número de piracicabanas com o nível superior completo pode ser considerado

satisfatório. No entanto, acreditamos que isso esteja relacionado ao futo de que esses

sujeitos freqüentam academiasprivadas, representandouma classe privilegiadasocialmente

e não retrata a realidade brasileira onde segundoBerquó (1999, p.30), "... é bastante baixa

a escolaridadeda população idosa e esta é tanto mais grave quanto mais velhas as coortes."
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Pergunta geradora

Analisando agora as categorias referentes à pergunta geradora em Piracicaba a

maioria (58%) diz ter iniciado a hidroginástica seguindo ordens médicas (Figura 2). Esse

número pode ser analisado sob dois aspectos:primeiro, a adequaçãodessa modalidade para

o gmpo de idosos a ponto de ser indicada por médicos. O fato de água ser o único local

onde os exercícios têm as condições reduzidas da gravidade, diminuindo o impacto nas

articulações além de criar uma resistência adicional, faz com que a hidroginástica seja

muito indicada para pessoas com baixos níveis de condicionamento, pessoas idosas e

pessoas com diferentes tipos de limitação e dores (POYHONEN et aI, 2002). Reforçando

isso, Wininger (2002) afirma que o popular uso dos exercícios aquáticos reduzem muitos

riscos de lesão e por isso tem sido freqüentementeindicadopor médicos.

O segundo aspecto relacionado a essa questão é o fato de os participantes terem

pouca motivação e iniciativa para iniciarem um programa por si só. Um outro ponto de

evidência dessa baixa iniciativa e que está diretamente ligado a essa questão é o fato de

23% dos sujeitos complementarem essa resposta dizendo ter iniciado essa atividade em

função de algum problema de saúde (Figura 2), entre eles dores variadas, artrite e

problemasde coluna.

Em oposição a esses sujeitos, a maioria dos participantes (76%) da cidade

americana diz ter iniciado essa prática por conta própria buscando manter-se em forma e

saudável ou para melhorar o condicionamento fisico (Figura 2). Esse resultado está

relacionado à questão da maior conscientização dos americanos no que diz respeito à

importância da atividade fisica, especialmente se considerarmos que nessa pesquisa essa

categoriafoi citada por apenas 19% das participantesde Piracicaba (Figura2).

Essa diferençapode ser conseqüênciada maior divulgaçãoe informação através de

meios de comunicaçãobem como, está relacionadoà quantidade e qualidade de programas

públicos oferecidos para esse público na cidade americana pesquisada.A preocupação dos

idosos com a saúde, justificando a adesão a um programa de atividade fisica é maior que

algum tempo, tendendo a melhorar nos idosos do futuro, uma vez que os jovens e adultos

de hoje reconhecemos maleficiosdo sedentarismo.

Dentro deste contexto, os idosos são conscientesda importância da atividade fisica,

no entanto intervençõesdeveriam ajudá-Ios a aumentar seus níveis de atividade fisica que
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ainda não são ideais (NOREEN e MORROW, 2001). A maior conscientização dos

participantes americanos pode ser percebida também quando verificamos que apenas 3%

diz ter iniciado essa atividade seguindoordens médicas e 14%diz ter iniciado em função de

algum problema de saúde (Figura 2).

Participantes das duas cidades (17% em Piracicaba e 27% em Fort Collins)

justificam a entrada na hidroginásticapor indicação de amigos (Figura 2). Esse resultado é

interessante, pois demonstra a identificaçãodos participantes idosos com essa atividade,já

citada por vários autores (Sanders, 2000 e Baum, 2000), a ponto de recomendá-Ia a

conhecidos.

A questão da busca por contato social, citada por muitos participantesque dizem ter

iniciado a hidroginástica por conta própria pode estar relacionado à solidão enfrentada por

muitos durante essa fuse da vida, em virtude da diminuição do envolvimento social,

mudanças decorrentes do envelhecimento e depressão. A hidroginástica por ser uma

atividade predominantemente grupal favorecendo essa socialização, beneficiando

componentes psicológicos ao possibilitar a interação entre os participantes.

Ordens Médicas

11Fort Collins

. Piracicaba

Indicação Amigos

Manter-sesaudáwl

Problema de Saúde

o 20 40 60 80

Porcentagem

Figura 2: Motivos que levaramos participantesa iniciarema hidroginástica.
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CONCLUSÕES

À partir da análise do questionário aplicado nas duas cidades distintas pudemos

perceber que são vários os motivos que levam os idosos a buscar a hidroginástica. Entre

essas razões é relevante o fato de um númeroconsiderávelde participantesde Piracicaba ter

assumido que iniciou essa prática seguindo ordens médicas ou em função de problemas de

saúde. Embora esse fato mostre a adeqüabilidade dessa atividade fisica a ponto de ser

indicada para esse grupo mesmo levando-se em conta diversas limitações, temos que

considerar o baixo índice de motivação dos idosos na cidade brasileira para iniciarem um

programa de atividades por si só.

Essa baixa motivação pode estar relacionada diretamente a precariedade dos

programas públicos e da pouca divulgação dos benefícios da atividade fisica demonstrado

em nosso país. Devemos considerarainda, que a pesquisa foi feita nessa cidade com idosos

praticantes de hidroginástica em academias privadas, em função da inexistência de um

programa público contínuo e satisfatório.

Essa questão é contrastante quando verificamos que a maioria dos participantes da

pesquisa de Fort Collins, iniciou essa atividade por si só, e além disso mostraram-semuito

conscientes em relação aos benefícios para a saúde ligados a participação em atividade

física. Vale acrescentar ainda, que pela convivênciaque tivemos com esse grupo, pudemos

perceber a infra-estruturadas piscinas públicas, adaptadas para atender todos os grupos de

pessoas e pudemos constatar, também, um grande número de opções e grande incentivo a

participaçõesem programaspúblicos.

O fato de nas duas cidades a busca por socialização ser também um fator que

motivou os idosos a buscar essa atividade fisica comprova que os idosos são carentes de

contato social e demonstra ainda a necessidade de se oferecer programas que propiciam

essas relações interpessoaisa fim de diminuira depressão e solidão tão presente nessa fase

da vida e que tanto comprometema saúde geral do ser que envelhece.

Com os resultados desse estudo, podemos dizer que, especialmente na cidade

brasileira, existe a necessidade de maiores investimentosem programas públicos a serem

oferecidos para esse grupo. Mais que isso pudemos perceber que os idosos são dispostos a

participar de programas de atividade física e acima de tudo notamos que essa participação

os beneficia de diversas fonnas, no entanto ainda é necessário melhorar a oferta de
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programas adequados bem como condições reais que estimulem a efetiva participação

desse segmento da população.
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