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Os corredores que participaram do estudo tinham em media 27 anos, sendo 20

homens e 5 mulheres, com uma media de IMC de 22,08kg/m2, volume semanal de

corrida de 28,48km, frequência media semanal de treinos de 3,76 e um tempo de

prática médio de 4,49 anos. A análise de correlação demonstrou que não houve

correlações significantes entre a pontuação da qualidade de movimento do teste

LSD com os picos angulares da queda pélvica contralateral, adução do quadril e

abdução do joelho durante a fase de apoio médio da corrida (p > 0,05), como

mostrado na Tabela 1.

Figura 1. Variáveis análisadas

durante a corrida no Kinovea.

a)Queda pélvica contra lateral; b)

adução do quadril; c)abdução do

joelho
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O objetivo do estudo foi verificar se há correlação entre a pontuação da

qualidade de movimento do teste LSD e os picos angulares das variáveis

cinemáticas (queda pélvica contralateral, adução do quadril e abdução do

joelho) durante a fase de apoio médio da corrida em corredores saudáveis.

Objetivo

A corrida recreacional é um dos esportes que mais cresce em número de

adeptos atualmente no Brasil1. Porém, concomitante a esse aumento, houve um

aumento no número de lesões que acometem os corredores, bem como os

fatores que podem ser decisivos para que as mesmas ocorram 2.

Diversas pesquisas buscaram qualificar e quantificar os tipos de lesões que

acometem os corredores, bem como os fatores que podem ser decisivos para que

as mesmas ocorram. Dentro da perspectiva biomecânica, existem vários estudos

que procuraram estabelecer uma relação causal entre fatores proximais e locais à

articulação do joelho com as lesões associadas nesta articulação 2. Atualmente, o

método considerado mais preciso e sensível para análise do padrão cinemático

dos membros inferiores é a avaliação através do sistema de análise de

movimento tridimensional (3D) 3, contudo, essa metodologia baseada nesse tipo

de análise é difícil de ser aplicada em ambientes clínicos, pois exige custos

financeiros, espaciais e temporais significativos.

No entanto, poucos estudos na literatura verificaram a validade de testes

clínicos economicamente viáveis e tecnicamente fáceis de serem realizados,

como o Lateral Step Down (LSD), e sua associação com variáveis cinemáticas da

corrida, que podem estar associadas a lesões durante a prática da corrida.

Em nosso estudo, concluímos que corredores saudáveis não apresentam

correlação entre a qualidade de movimento do teste LSD com as variáveis

cinemáticas no plano frontal durante a fase de apoio médio da corrida.

✓ Foram incluídos no estudo corredores de ambos os sexos com idade entre 18 e

45 anos, com experiência mínima de 3 meses no esporte e com um volume

mínimo de treino de 15km semanais.

✓ Foram excluídos todos aqueles que apresentaram sinais ou sintomas de: 1)

patologias meniscais ou intra-articulares; 2) lesões ligamentares prévias na

articulação do joelho; 3) frouxidão ligamentar; 4) sinal da apreensão patelar; 5)

síndrome de Osgood-Schlatter ou Sinding-Larsen-Johansson; 6) dor em coluna

lombar, quadril, joelho e tornozelo; 7) deslocamento patelar prévio; 8) evidência

de efusão articular de joelho; 9) história de cirurgia na articulação patelofemoral;

10) alterações cardiovasculares reportadas ou 11) comprometimento

neurológico com influência na marcha.

✓ A divulgação da pesquisa ocorreu dentro do campus da Universidade, parques

de corrida, clubes de esporte, eventos de corrida na região, academias e

através das redes sociais.

✓ O projeto selecionou 25 voluntários de ambos os sexos, que assinaram um

termo de consentimento livre e esclarecido que foi submetido e aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de

São Carlos (CAAE: 01679118.6.0000.5504).

✓ Uma avaliação da cinemática da corrida foi realizada em esteira ergométrica,

utilizando uma análise de vídeo bidimensional (2D) através de uma câmera

qualitativa de 120Hz (GoPRO Hero 4), na qual foi observado a queda pélvica, o

ângulo de adução do quadril e a abdução do joelho 4. Para a quantificação dos

ângulos avaliados foi utilizado o software Kinovea (Figura 1).

✓ Para a avaliação do LSD, foram utilizados os parâmetros descritos por Piva et.

al5, a altura do step (15 ou 20cm) foi selecionada com base na altura do

participante e a pontuação da qualidade de movimento de cada corredor foi

realizada por dois avaliadores cegos em relação à avaliação cinemática da

corrida (Figura 2).

✓ A relação entre as variáveis do estudo foi avaliada por meio do coeficiente de

Pearson e foi adotado um nível de significância de 5% para a análise

estatística.

Tabela1. Coeficientes de correlação de Pearson (r) entre as variáveis cinemáticas e a 

pontuação do Lateral Step Down (LSD) 

Conclusão

Referências

Figura 2. Teste de Lateral Step Down. A e B:

teste desempenhado no step de 15cm. C e D:

teste desempenhado no step de 20cm.

Pontuação LSD r (p-valor)

Queda Pélvica Contralateral 0,208 (0,317)

Adução do Quadril 0,287 (0,164)

Abdução do Joelho 0,261 (0,207)


