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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Alterações da rotação do quadril no plano transverso podem estar 
relacionadas com lesões ortopédicas. Assim, é necessário identificar fatores relacionados a 
esse movimento. O objetivo desse estudo foi investigar se existe uma relação linear da 
quantidade de torque passivo do quadril com a quantidade de rotação medial dessa articulação 
na fase de apoio da marcha. METODOLOGIA: Participaram desse estudo 53 mulheres 
jovens saudáveis, que foram submetidas à analise cinemática tridimensional do membro 
inferior em apoio na marcha, com velocidade confortável auto selecionada, em esteira 
elétrica. Com o objetivo de rastrear a trajetória de cada segmento durante a marcha (pelve e 
coxa), foram utilizados clusters, e também foi criado um modelo cinemático de seis graus de 
liberdade no software Visual 3D, com o objetivo de capturar as amplitudes de movimentos da 
pelve e do quadril de forma que cada segmento fosse definido como um corpo rígido, 
utilizando um sistema de coordenadas através dos marcadores anatômicos específicos (dois 
proximais e dois distais). Foram coletadas 30 fases de apoio de cada participante e validadas 
somente quando apresentaram boa qualidade de captura dos marcadores. Foi calculada a 
amplitude rotação medial do quadril durante a fase de apoio da marcha. O torque passivo de 
quadril foi medido por meio de um dinamômetro isocinético e foi calculado como valor 
médio do torque produzido nos primeiros 20º de rotação medial do quadril. Coeficientes de 
correlação de Pearson foram calculados para investigar a associação entre RESULTADOS: 
Não houve correlação significativa entre o torque passivo do quadril e a amplitude de rotação 
medial do quadril na marcha (r= -0.165; p=0,252). CONCLUSÃO: Os resultados desse 
estudo mostraram que não existe uma relação linear entre o torque passivo dos tecidos 
rotadores laterais do quadril e a amplitude de rotação medial do quadril durante a fase de 
apoio da marcha. 

Palavras-chave: Marcha. Torque Passivo.  Quadril.  Pelve.  Transverso.  Rotação. 
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1 INTRODUÇÃO 

O torque passivo articular é a resistência que uma articulação oferece à 

deformação dos tecidos, sendo influenciado por propriedades mecânicas e elásticas do 

tecido muscular e do tecido conectivo (i.e. tendões, ligamentos e capsulas) (ARAÚJO, 

et al.,2012; LATASH, et al.,1993). Portanto, articulações que apresentam menor torque 

passivo tendem a realizar movimentos excessivos ou movimentos com maior 

velocidade, devido a menor resistência à deformação dos tecidos moles (ARAÚJO, et 

al.,2012). Contrariamente, articulações com um torque passivo adequado ou com um 

alto torque passivo, podem controlar movimentos excessivos, de forma direta (local) ou 

indireta (não local) ou até mesmo reduzir ou desacelerar movimentos articulares. Como 

exemplo, o baixo torque passivo rotadores laterais do quadril (tecidos que resistem à 

rotação medial) poderia aumentar a velocidade e/ou a quantidade da rotação medial do 

quadril (ARAÚJO, et al.,2011; FONSECA, et al.,2007). Portanto, um torque passivo 

excessivo dos rotadores laterais do quadril poderia reduzir a quantidade da rotação 

medial do quadril (ARAÚJO, et al.,2011; WILLIAMS et al., 2004). Esses movimentos 

articulares, afetados pelo torque passivo dos tecidos moles, podem influenciar em 

atividades funcionais importantes, como a marcha (ARAÚJO, et al.,2011; FONSECA, 

et al.,2007). Além disso, a rotação medial excessiva do quadril parece estar associada 

com a presença de problemas ortopédicos (SOUZA, et al., 2009). Assim, é necessário 

identificar os fatores relacionados com alterações dos movimentos do quadril no plano 

transverso. 

Durante a marcha, após o evento do contato inicial do pé no solo, na fase de 

apoio, sucede a subfase de resposta à carga, na qual o antepé direciona-se para o solo, 

por meio do rolamento do calcâneo (PERRY., 1992). Nessa subfase, ocorre o 

movimento do complexo tornozelo-pé de pronação. Esse movimento é a associação da 

eversão do calcâneo e adução do tálus, produzindo uma rotação medial da tíbia e fíbula 

(devido à conexão óssea, denominada de pinça maleolar da tíbia e fíbula com o tálus 

(PERRY., 1992). Consequentemente, essa rotação leva a uma rotação medial do fêmur, 

podendo levar também a uma rotação medial do quadril. Entre os 10-30% do ciclo da 

marcha, onde ocorre a subfase apoio médio, o complexo tornozelo-pé continua a pronar-

se e o quadril continua a rodar medialmente até a extensão completa do joelho 

(WHITTLE., 2012). Dessa forma, os movimentos realizados no complexo tornozelo-pé 

podem ser acoplados com os movimentos rotacionais do quadril (SOUZA, et al.,2011) 
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e, consequentemente, os movimentos realizados no quadril também podem influenciar 

nos movimentos do complexo tornozelo-pé (SOUZA, et al.,2011; SOUZA.,2012). 

Assim sendo, devido a esse acoplamento do quadril com o pé, uma alteração na 

torque passivo dos tecidos do quadril pode influenciar na rotação medial do quadril e 

consequentemente afetar a mecânica do pé e de todo o membro inferior na marcha 

(ARAÚJO, et al.,2011; SOUZA, et al.,2011; SOUZA, et al.,2014). Por exemplo, a 

presença do baixo torque passivo dos tecidos que resistem à rotação medial do quadril 

pode resultar em excessiva quantidade e duração da rotação medial dessa articulação, e, 

como consequência, uma maior quantidade de pronação do complexo tornozelo-pé 

durante as subfases de resposta à carga e apoio médio (ARAÚJO, et al.,2011; Souza, et 

al.,2011; SOUZA, et al.,2014). Por outro lado, um torque passivo excessivo dos tecidos 

que resistem à rotação medial do quadril pode limitar a rotação medial dessa articulação 

e dos membros inferiores e, consequentemente, reduzir a pronação do complexo 

tornozelo-pé (sendo considerado o mesmo que aumento da supinação do complexo 

tornozelo-pé). Essas alterações cinemáticas podem influenciar no sistema 

musculoesquelético, comprometendo a absorção e dissipação de energia (ARAÚJO, et 

al.,2011). Dessa forma, essas alterações no complexo tornozelo-pé, influenciados pelo 

torque passivo dos tecidos do quadril, podem acarretar em patologias como a síndrome 

patelofemoral (BARTON, et al.,2009; TIBERIO, 1987), lombalgia (MÉNDEZ, et 

al.,2012), síndrome do piriforme (FONSECA et al., 2007), fascíte plantar (FONSECA, 

et al.,2007), metatarsalgia (FONSECA et al., 2007), além da bursite trocantérica 

(FONSECA, et al.,2007) e síndrome da banda iliotibial (FONSECA et al., 2007). 

Em suma, ainda não se sabe se existe relação do torque passivo dos tecidos 

rotadores laterais do quadril com a amplitude de rotação medial dessa articulação na 

fase de apoio da marcha. Uma vez encontrada a relação, pode-se interferir no torque 

passivo do quadril, atuando-se na prática clínica e, com isso, prevenir e reabilitar lesões 

que sejam influenciadas pela mecânica modificada em decorrência do torque passivo 

alterado do quadril. Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi investigar se existe 

uma relação linear entre o torque passivo dos tecidos rotadores laterais do quadril e o 

movimento de rotação medial do quadril durante a marcha. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Delineamento do estudo e Amostra 

 

Foi realizado um estudo de associação transversal. A amostra foi selecionada por 

conveniência na Universidade Federal de Minas Gerais e em comunidades ao redor. As 

participantes do estudo foral incluídas de acordo com os seguintes critérios: mulheres; 

com idade entre 18 e 35 anos; com índice de massa corporal (IMC) menor ou igual 25 

Kg/m2; com ausência de sintomas ou lesões musculoesqueléticas nos últimos três 

meses; com amplitude normal de rotação medial (de 34° a 71°) (SVENNINGSEN, et 

al.,1989). Cinquenta e seis mulheres entraram nos critérios de inclusão do estudo, sendo 

que participaram das análises somente 53 participantes devido a problemas técnicos na 

coleta. 

2.2 Instrumentos 

 

Por meio de uma balança digital com altímetro, foram obtidas as medidas de 

altura e peso, para realização do cálculo do índice de massa corporal (Filizola S.A., SP, 

Brasil). Foi utilizado um inclinômetro analógico para realização das medidas de 

amplitude de movimento passiva de rotação medial do quadril. Através de um 

dinamômetro isocinético - Biodex 3 Pro (Biodex Medical Systems, Shirley, EUA), foi 

mensurado o torque passivo do quadril. A atividade eletromiográfica dos músculos 

durante o teste de resistência passiva do quadril foi monitorada através de um 

eletromiógrafo ME6000 (Mega Electronics, Kuopio, Finlândia). Foi utilizada uma fita 

métrica para medir o comprimento da perna e do pé da voluntária, para posterior análise 

dos torques obtidos pelo dinamômetro isocinético. Os dados de cinemática da pelve e 

quadril durante a marcha foram coletados utilizando uma esteira elétrica ProAction 

G635 Explorer (BH Fitness – Vitoria-Gasteiz, Alava – Espanha) e um sistema de 

análise de movimento tridimensional Codamotion (Charnwood Dynamics, Rothley, 

Inglaterra). Foram utilizados para captura dos movimentos em cada segmento, três 
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unidades desse sistema e clusters (agrupamentos) de marcadores ativos. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (CAAE – 0427.0.203.000-11) 

 

2.3 Procedimentos 

 

Antes do início da coleta de dados as voluntárias assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, o qual discorria informações sobre os procedimentos 

que seriam realizados. Primariamente, foram realizadas medidas de altura e massa 

corporal, com a voluntária sem calçado e vestindo roupas leves. Posteriormente, foram 

realizadas as medidas clínicas de amplitude de movimento de rotação medial do quadril. 

A participante retornou um segundo encontro para realização da coleta dos dados 

cinemáticos e das propriedades passivas do quadril (amplitude passiva e torque passivo 

de rotação medial do quadril).  

2.3.1- Avaliação do torque passivo do quadril 

 

Para a realização da coleta do torque passivo do quadril, foi utilizado o 

eletromiógrafo e o dinamômetro isocinético em modo passivo, como o objetivo de 

garantir o repouso dos músculos do quadril durante toda a movimentação passiva dessa 

articulação. Foram dispostos eletrodos de superfície ativos nos músculos adutor magno, 

tensor da fáscia lata, bíceps femoral, glúteo médio e glúteo máximo (CRAM et al., 

1998). A fim de reduzir a impedância da pele, o examinador realizou a limpeza da 

região com álcool e algodão e a tricotomia antes da colocação dos eletrodos. A medida 

do torque passivo do quadril foi realizada com a voluntária na posição de decúbito 

ventral sobre a cadeira do dinamômetro isocinético, a qual ficou sem nenhuma 

inclinação (0°). O membro inferior avaliado permaneceu a 90° de flexão de joelho e a 

tuberosidade da tíbia alinhada com o eixo de rotação do equipamento. Os membros 

superiores da participante ficaram ao lado do corpo com 0° de abdução e um cinto foi 

utilizado com o objetivo de estabilizar a pelve na cadeira. Foi posicionado um 

inclinômetro na margem anterior da tíbia e perpendicular ao plano horizontal para 

definir a posição neutra da articulação do quadril (0°). A alavanca ficou fixa na perna da 
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participante e movimentou esse segmento partindo de 25° de rotação lateral para 25° de 

rotação medial (ARAÚJO et al., 2017). O protocolo utilizado nesse teste foi no modo 

passivo, com a velocidade angular de 5°/s e frequência de coleta de 100 Hz (ARAÚJO, 

et al., 2017). A escolha da baixa velocidade teve como objetivo a redução de possíveis 

ativações musculares e de forças geradas pelo componente viscoso dos tecidos 

(TAYLOR, et al., 1990). Foram realizadas cinco repetições do movimento previamente 

ao início do teste, com o objetivo de familiarização da voluntária com o movimento e 

acomodação viscoelástica dos tecidos. Um registro eletromiográfico dos músculos do 

quadril em repouso foi realizado, com a alavanca do dinamômetro parada e fixada no 

membro inferior avaliado da voluntária. Durante o teste o examinador instruiu a 

voluntária a conservar-se relaxada e, assim, não resistir e/ou auxiliar o movimento da 

alavanca durante todo o teste. Três testes validos foram realizados após as instruções. 

Os dados eletromiográficos foram coletados a uma frequência de amostragem de 1000 

Hz, e visualizados e registrados pelo software MegaWin 3.0 (Mega Electronics, Inc.). 

Em seguida, os dados foram extraídos em formato de texto e processados no software 

Matlab (The Mathworks, Inc.). Esse processamento filtrou os dados utilizando um filtro 

passa-banda do tipo Butterworth de quarta ordem, com frequências de corte de 10 e 500 

Hz. Além disso, comparou o sinal obtido durante cada teste com o sinal coletado 

durante o repouso dos músculos do quadril. As repetições consideradas com atividade 

muscular foram aquelas em que o sinal eletromiográfico foi maior ou igual a média 

acrescida de dois desvios padrão do sinal capturado no repouso. Uma nova repetição do 

teste foi realizada quando isso aconteceu. Para posterior análise dos dados, os 

comprimentos da perna e do pé foram mesurados. 

2.3.2- Avaliação da cinemática da marcha 

 

Para investigar as amplitudes de movimento da pelve e quadril durante a marcha, 

três unidades de captura do sistema de análise de movimento tridimensional 

Codamotion (Charnwood Dynamics, Rothley, Inglaterra) foram posicionadas, uma à 

frente da esteira e duas póstero-laterais. A disposição das unidades de captura teve como 

objetivo capturar os sinais infravermelhos emitidos pelos marcadores ativos de 

rastreamento anteriormente colocados nos segmentos analisados. Primeiramente, o 

examinador realizou o alinhamento do sistema de análise de movimento para a 
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demarcação do sistema de coordenadas (eixos) do laboratório. Dessa maneira, foram 

utilizados três marcadores ativos, dos quais indicaram a origem e as direções dos eixos: 

ântero-posterior, látero-lateral e súpero-inferior. Com o objetivo de rastrear a trajetória 

de cada segmento durante a marcha (pelve e coxa), foram utilizados clusters 

(agrupamentos) de marcadores ativos de rastreamento. Esse agrupamento de marcadores 

de rastreamento diminui a influência dos movimentos dos tecidos em relação ao osso 

(CAPPOZZO et al., 1995). Os clusteres foram posicionados da seguinte forma: 

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

- Pelve: sobre o sacro, abaixo da linha que liga as duas espinhas ilíacas póstero-

superiores (ARAÚJO et al., 2017). 

Figura 1- Clusters com marcadores de rastreamento dos segmentos da pelve, 

coxa, perna, retropé e antepé 

 

As setas brancas representam os sistemas de coordenadas (ântero-posterior-X, látero-lateral-Y e súpero-
inferior-Z) de cada segmento e os círculos brancos representam os marcadores anatômicos do modelo 
anatômico. Fonte: ARAÚJO et al., 2017. 
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 Foi criado um modelo cinemático de seis graus de liberdade no software Visual 

3D (C-Motion, Inc, Rockville, Maryland, EUA), para capturar as amplitudes de 

movimentos da pelve e do quadril de forma que cada segmento foi definido como um 

corpo rígido, com seu sistema de coordenadas, através dos marcadores anatômicos 

específicos (dois proximais e dois distais) (HAMILL et al., 2013). Foram utilizados 

marcadores anatômicos e os segmentos formados foram: crista ilíaca e trocânter maior 

de ambos os lados definiram a pelve; trocânter maior e epicôndilos lateral e medial do 

fêmur definiram a coxa (ARAÚJO et al., 2017); 

Primeiramente foi necessário realizar marcações anatômicas para a criação do 

sistema de coordenadas local de cada segmento. Para isso, o examinador marcou os 

pontos anatômicos no corpo da voluntária, utilizando uma caneta hidrográfica, e então, 

direcionou uma ponteira (pointer) para esses pontos marcados na pele, assim criando os 

marcadores anatômicos virtuais, onde cada um estava associado a um cluster de três 

marcadores de rastreamento do segmento. Posteriormente a definição dos marcadores 

anatômicos, a participante foi instruída a ficar em posição ortostática de conforto para 

coleta da postura estática (5 segundos), para posteriormente ser criado um modelo 

biomecânico de corpos rígidos, durante a fase de processamento dos dados. Depois a 

voluntária foi solicitada a caminhar sobre a esteira com velocidade auto selecionada. 

Após a identificação da velocidade considerada habitual pela voluntária, foi solicitado 

caminhar com uma velocidade acima e abaixo (±0,5 km/h) da velocidade indicada 

inicialmente, para garantir que a velocidade selecionada foi a mais semelhante do 

habitual. Foram coletadas 30 fases de apoio da marcha consecutivas, com uma 

frequência de amostragem de 100Hz. Durante o registro dos sinais dos marcadores de 

rastreamento em movimento, a voluntária foi orientada a olhar para frente e não realizar 

nenhum outro movimento com os membros superiores, além do natural durante o 

registro dos sinais dos marcadores de rastreamento em movimento. Uma nova coleta de 

30 fases de apoio era realizada quando a participante apresentava desequilíbrios que 

provocavam alguma mudança no padrão de movimento da pelve e membros inferiores 

ou elevava os membros superiores. 
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2.4 Processamento e redução dos dados 

2.4.1- Cinemática do quadril na marcha 

 

O processamento dos dados cinemáticos foi realizado através do software Visual 

3D. Foi criado um modelo biomecânico de corpos rígidos, de 6 graus de liberdade, a 

partir da posição dos marcadores virtuais anatômicos durante a postura estática. Em 

seguida, esse modelo foi aplicado à coleta de marcha (HAMILL et al., 2013). Os 

segmentos criados (corpos rígidos) com seus respectivos sistemas de coordenadas 

foram: 

-Coxa (ARAÚJO et al., 2017): medialmente ao trocânter do fêmur (um quarto 

da distância entre os dois trocânteres femorais), o centro articular do quadril foi criado. 

O eixo súpero-inferior foi criado pela conexão do centro articular com o ponto médio 

entre os epicôndilos femorais. O eixo ântero-posterior foi criado ortogonal aos outros 

dois eixos e o eixo médio-lateral foi criado pela linha que conecta os epicôndilos 

femorais. 

- Pelve (ARAÚJO et al., 2017): foi criado pela conexão do ponto médio entre os 

trocânteres femorais e o ponto médio entre o ponto mais alto das cristas ilíacas o eixo 

súpero-inferior. O eixo médio-lateral foi criado utilizando os mínimos quadrados da 

distância entre os quatro marcadores. Ortogonalmente aos outros dois eixos foi criado o 

eixo ântero-posterior. 

Foi calculado em seguida o ângulo do quadril (movimento da coxa em relação à 

pelve), no plano transverso. Esse ângulo foi criado com a seguinte sequência de Cardan: 

látero-medial, ântero-posterior e súpero-inferior (HAMILL et al., 2013). Foram filtrados 

com um filtro passa-baixa do tipo Butterworth de quarta ordem, com frequência de corte 

de 6 Hz. Além disso, sequências de movimento não rastreadas, com no máximo dez 

quadros, foram interpoladas. Foi calculada a amplitude de rotação medial do quadril 

durante a fase de apoio da marcha, definido como o pico de rotação medial subtraído do 

ângulo no contato inicial. Essa amplitude foi calculada para cada fase de apoio e um 

valor médio foi calculado para cada participante. 
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Das 30 fases de apoio coletadas, foram consideradas válidas apenas as fases que 

apresentaram boa qualidade de captura dos marcadores. Assim, foram analisadas de 10 

a 16 fases por variável, para cada participante. 

 

2.4.2 Propriedades passivas do quadril – medida do torque passivo do quadril. 

 

O torque passivo de rotação medial do quadril foi calculado em newton-metros 

(Nm), como o valor médio dos torques produzidos no isocinético, nos primeiros 20° de 

rotação medial do quadril (ARAÚJO et al., 2017), para as três repetições do teste e o 

valor médio das repetições foi considerado para análise estatística. As curvas torque 

passivo x posição articular, plotadas pelo software Matlab, apresentam formato em V, 

sem grandes irregularidades e apenas uma posição articular na qual o torque é zero 

(posição de repouso articular). Foi realizada análise visual dessas curvas para verificar 

se apresentavam esse padrão correto (CARVALHAIS, et al., 2012). As curvas com 

padrão atípico, que indicaram erro de medida, foram excluídas da análise. 

2.5 Análise estatística 

 

A relação do torque passivo do quadril com a amplitude de rotação medial do quadril 

durante a marcha foi analisada por meio do coeficiente de correlação de Pearson, 

considerando um nível de significância de 0,05.  
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3 RESULTADOS 

 

Não houve correlação significativa entre o torque passivo dos rotadores laterais 

do quadril e a amplitude rotação medial do quadril durante a marcha (r= -0.165; p= 

0,252). 

Os valores médios (desvio padrão) do torque passivo do quadril foi de 1,15±0,62 

Nm e da amplitude de rotação medial do quadril na marcha foi de 49,00º. 
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4 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a relação do torque passivo dos 

tecidos do quadril, medido isocineticamente, com a amplitude de rotação medial dessa 

articulação na fase de apoio da marcha. Porém, o resultado obtido demonstrou que não 

houve relação linear significativa entre as duas variáveis.  

Esse resultado pode representar que não existe relação entre as variáveis, o que 

tem consequência, para futuros estudos, a investigação de outras variáveis que possam 

estar relacionadas com a amplitude de rotação medial do quadril. Entretanto, 

considerando que a análise realizada é uma análise linear simples (i.e. apenas duas 

variáveis), é possível que o resultado encontrado tenha sido devido ao possível caráter 

multifatorial do movimento do quadril em atividades realizadas em cadeia fechada. 

Outros fatores que podem influenciar na quantidade de rotação medial do quadril, que 

não seja somente o torque passivo dos tecidos do quadril (SOUZA et al., 2009). 

Portanto, são necessários estudos que utilizem análises adequadas para possíveis 

relações multifatoriais e não lineares para investigar a relação entre torque passivo e 

movimento do quadril. 

 Um dos possíveis fatores que podem influenciar na rotação medial do quadril 

são as alterações ósseas, como varismo e valgismo (i.e. da tíbia, retropé e antepé), e 

torções ósseas (i.e. da tíbia e colo do fêmur) na cinemática do quadril no plano 

transverso (FONSECA et al., 2007). Pode-se exemplificar utilizando o varismo 

excessivo de retropé, o qual pode proporcionar o aumento da eversão do calcâneo, 

fazendo com que ocorra uma hiperpronação do complexo tornozelo-pé e por 

consequência um aumento na rotação medial durante a fase de apoio da marcha 

(FONSECA, et al., 2007). Dessa forma, os movimentos realizados no complexo 

tornozelo-pé podem ser acoplados com os movimentos rotacionais do quadril (SOUZA, 

et al.,2011) e, consequentemente, os movimentos realizados no quadril também podem 

influenciar os movimentos do complexo tornozelo-pé (SOUZA et al., 2011; SOUZA, 

2012).  

Semelhantemente, o alinhamento do colo femoral é outro possível fator que 

pode influenciar na quantidade de rotação medial do quadril durante a marcha, pois o 
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alinhamento do colo femoral modifica a amplitude de rotação medial ou lateral 

disponíveis na articulação do quadril (CIBULKA, 2004; LEITE et al., 2012). i.e. A 

anteversão excessiva da cabeça femoral está associada a maiores amplitudes de rotação 

medial do quadril durante a marcha (LEITE, et al., 2012; RADLER, et al., 2010).  

Um fator que pode ter influenciado no nível de significância, na análise da 

correlação, é a interferência dos artefatos de tecidos moles na coleta de dados 

cinemáticos no plano transverso, utilizando marcadores ativos (clusters) (BAKER, et 

al., 1999; SZCZERBIK & KALINOWSKA 2011; ZEITOUNE., 2015). A quantidade de 

tecidos moles na coxa é grande, o que torna difícil a captura adequada de movimentos 

do fêmur no plano transverso, o que pode influenciar os resultados cinemáticos. Além 

disso, quando há o contato do pé com o solo, ocorre uma transmissão vertical de reação 

do solo e consequentemente uma vibração dos tecidos moles, causada principalmente 

pela contração muscular. Com isso, tendem a aumentar os artefatos de movimento nos 

respectivos marcadores, prioritariamente no segmento coxa, (BOYER & NIGG, 2006; 

ZEITOUNE, 2015). Dessa forma, dificulta a análise cinemática real do quadril no plano 

transverso (SCHACHE et al., 2008). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O resultado do presente estudo demonstrou que não existe uma relação linear 

entre o torque passivo dos tecidos rotadores laterais do quadril e a amplitude de rotação 

medial dessa articulação na fase de apoio da marcha.  
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