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RESUMO
SILVA, G. C. A. Análise cinemática da marcha de cães da raça Golden Retriever
saudáveis. [Kinematic analysis of the gait in healthy Golden retrievers]. 2006. 81f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

Através de um estudo cinemático, foi analisada a marcha de sete cães da raça
Golden Retriever, fêmeas, idade entre 2 e 4 anos, peso variando de 21,5 a 28 Kg,
clinicamente normais. Dados morfométricos foram coletados para descrever a
população estudada. Variáveis de tempo e distâncias foram mensuradas para
descrever a marcha. Movimentos de flexão e extensão foram descritos para a
articulação escapuloumeral, cubital, carpal, coxofemoral, femorotibial e tarsal. A
marcha foi caracterizada lateral e teve hipótese de normalidade aceita para todas as
variáveis, exceto para o apoio de quadril e apoio de cúbito, considerando um grau de
confiança de 95%, ou seja, nível de significância α = 0,05. As variações foram
atribuídas ao deslocamento do das tarjas durante o movimento e ao repetido número
de avaliações. Conclusões: A análise cinemática provou ser um consistente método
de avaliação do movimento durante a marcha canina e os dados obtidos podem ser
utilizados na comparação em avaliações de marcha para outros estudos e base de
normalidade quando comparados a evolução de tratamentos de cães com afecções
musculoesqueléticas.

Palavras-chave: Análise de marcha. Cinemática. Biomecânica. Cães. Golden
Retrievers.

ABSTRACT

SILVA, G. C. A. Kinematic analysis of the gait in healthy Golden retrievers
[Análise cinemática da marcha de case da raça Golden Retriever saudáveis]. 2006.
81f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
Through a kinematic study, was analyzed the gait of seven Golden Retrievers dogs,
females, age between 2 to 4 years, weight varied of 21,5 kg to 28 Kg, clinically
normal. Morphometric data were collected to describe the sample population.
Temporal variable and joint movements were measured to describe the gait. Flexions
and extension movements were described for the scapulohumeral, elbow, carpal,
hip, femorotibial and tarsal joints. The gait was characterized lateral and had
hypothesis of accepted normality for all the variables, except for the support of hip
and support of elbow joints, considering a reliable degree of 95% or either, level of
significance 0,05. The variations were attributed to the displacement of the targets
during the movement and to trial repetition of individual dogs. Conclusions: The
kinematics analysis proved to be a consistent method of evaluation of the movement
during the canine gait and the database derived from the normal population in this
study can be used in the comparison in evaluations of gait for other studies and
baseline normality when compared in treatment of dogs with musculoskeletal
diseases.

Key-Words: Analysis of the gait. Kinematics. Canine biomechanics. Golden
Retrievers.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1-

Imagem da coleta de dados que evidencia a marcha canina a qual
o membro torácico esquerdo está terminando a fase de balanço,
iniciando a fase de fase de apoio, repetindo o movimento do
membro pélvico homolateral que já está apoiado. O membro
torácico esquerdo e membro pélvico esquerdo ultrapassam os
membros torácicos e pélvicos do hemicorpo direto, caracterizando
a marcha lateral..........................................

27

Figura 2-

Membro pélvico direito em fase de estação, membro anterior
direito em de fase de balanço, o antimero direito esta projetado
para frente, ultrapassando os membros do antimero esquerdo,
este momento analisado, os membros passam a idéia de
comportamento independente como dois membros bípedes
durante a marcha...........................................................................
31

Figura 3-

Ângulos articulares de interesse ..................................................... 42

Figura 4-

Imagem coletada durante a análise da marcha. ..............................

Figura 5-

Ângulos articulares analisados pelo sistema Peak Motus.................. 47

Figura 6-

Análise do passo e passada do sujeito 1, utilizando o sistema de
análise do movimento Peak Motus. ...............................................

44

49

Figura 7-

Movimento articular de membros torácicos e pélvicos do cão da
raça Golden Retriever....................................................................... 50

Figura 8-

Gráfico ilustrando o comportamento articular dos membros
anteriores do cão da raça Golden Retriever, durante as fases de
balanço, apoio e propulsão, durante uma passada ......................... 53

Figura 9-

Gráfico ilustrando o comportamento articular dos membros
pélvicos do cão da raça Golden Retriever, durante as fases de
balanço, apoio e propulsão, durante uma passada.......................... 54

Figura 10-

Gráfico ilustrando o passo de membro pélvico dos sete animais
estudados, a variável foi analisada pelo método KolmogorovSmirnov, a hipótese de normalidade foi aceita, valor de p = 0,15... 55

Figura 11-

Gráfico ilustrando a articulação femorotibial durante a fase de
apoio, a variável foi analisada pelo método Kolmogorov-Smirnov,
a hipótese de normalidade foi aceita, valor de p = 0,15................... 56

Figura 12-

Gráfico ilustrando o comportamento da articulação do cúbito
durante a fase de apoio, a variável foi analisada pelo método
Kolmogorov-Smirnov, a hipótese de normalidade não foi aceita,
pois o valor de p foi de 0,029............................................................ 56

Figura 13-

Gráfico ilustrando o comportamento da articulação coxal o
durante a fase de apoio, a
hipótese de normalidade não foi
aceita pois o valor de p foi de 0,031................................................. 57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 -

Médias dos valores dos dados morfométricos dos sete cães
estudados.........................................................................................
Médias dos valores de passo e passada dos sete cães estudados

48
49

Médias dos valores dos ângulos articulares dos setes cães
estudados............................................................................................

51

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO.............................................................................................18

2.

LITERATURA..............................................................................................22

2.1

BIOMECÂNICA............................................................................................23

2.2

ANÁLISE DO MOVIMENTO.........................................................................24

2.3

MARCHA......................................................................................................25

2.4

LOCOMOÇÃO CANINA...............................................................................28

2.5

ANÁLISE DA MARCHA................................................................................31

2.6

CINEMÁTICA...............................................................................................33

3

MATERIAL E MÉTODOS............................................................................38

3.1

ANIMAIS.......................................................................................................41

3.2

PROTOCOLO EXPERIMENTAL..................................................................43

3.2.1

Aquisição de sinais....................................................................................43

3.2.2

Processamento............................................................................................44

3.2.2.1 Captura do vídeo..........................................................................................44
3.2.2.2 Digitalização.................................................................................................45
3.3
4.
4.1

Análise estatística......................................................................................45
RESULTADOS.............................................................................................46
DADOS MORFOMÉTRICOS.......................................................................47

4.2

ANÁLISE DO PASSO E PASSADA.............................................................48

4.3

DINÂMICA DOS ÂNGULOS ARTICULARES E FASES DA MARCHA .....50

4.4

ANÁLISE ESTATÍSTICA..............................................................................55

5

DISCUSSÃO................................................................................................58

6

CONCLUSOES............................................................................................65

7

REFERÊNCIAS............................................................................................67
ANEXO……………...…………………………………………………………….73

D \ÇàÜÉwâ†ûÉ

\ÇàÜÉwâ†ûÉ

19

1 INTRODUÇÃO

Nos Estados Unidos, apesar das técnicas de fisioterapia serem utilizadas na
medicina veterinária há alguns anos, os fisioterapeutas só começaram a
desempenhar um papel ativo na avaliação e tratamento de animais na década de
90, realizando um trabalho colaborativo com médicos veterinários, no tratamento de
lesões músculo -esqueléticas, reumatológicas e neurológicas (BRAGA, 1999). A
análise da marcha, auxilia de forma significativa esta avaliação pois fornece
parâmetros biodinâmicos que permitem a interpretação de informações, detectando
desvios em relação ao padrão de normalidade e ainda determina uma decisão
racional sobre a indicação de procedimentos cirúrgicos, órteses, fisioterapia e
medicamentos (AMADIO, 1996; ANDRADE et al., 2004).

O interesse nos padrões reais dos movimentos dos seres humanos e dos
animais é observado desde a época pré-histórica, através de desenhos feitos em
cavernas, estátuas e pinturas (WINTER, 1990). A medicina veterinária apresentava
maior interesse na marcha de eqüinos, porém, nos últimos anos, o interesse pelo
movimento de animais de pequeno porte vem apresentando rápido crescimento
(OFFW, 1997).

A biomecânica descreve, analisa e modela os sistemas biológicos, explica
como a forma de movimento do corpo dos seres vivos acontece na natureza, a partir
de parâmetros cinemáticos e dinâmicos. As áreas de investigação em biomecânica
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são: antropometria, que são medidas inerciais do corpo, em animais é chamada
morfometria, cinemetria, que trata das medições dos movimentos e posturas,
dinamometria, estudo das forças de reação do solo (forças externas) e das pressões
dinâmicas por partes do corpo na sua interação com o meio ambiente e
eletromiografia, que é o estudo referente a potenciais elétricos da musculatura
esquelética, na tentativa de avaliar ações, buscando verificar os níveis de
participação de cada músculo ou parte dele. O movimento pode ser descrito e
modelado matematicamente proporcionando maior compreensão dos mecanismos
internos reguladores e executores do movimento do corpo (AMADIO, 1996). Embora
a biomecânica seja relativamente jovem como um campo reconhecido da pesquisa
científica, as considerações biomecânicas são valiosas em várias disciplinas
científicas

e

em

campos

profissionalmente

diferentes,

por

exemplo,

os

pesquisadores utilizam a mecânica, ramo da física que analisa forças e movimento,
para estudar os aspectos anatômicos e funcionais dos organismos vivos, possuindo
conhecimentos acadêmicos prévios em zoologia, medicina ortopédica, cardíaca ou
desportiva, fisioterapia ou cinesiologia, tendo em comum um grande interesse nos
aspectos biomecânicos da estrutura e função dos elementos vivos (HALL, 2000).

O cão da raça Golden Retriever vem apresentando crescente incidência de
afecções músculo esqueléticas como a displasia coxofemoral, de acordo com Paster
(2005), em estudo comparando a prevalência da Displasia, o Golden Retriever
apresentou um aumento de 53% a 73% e o Rottwailer aumentou de 41% a 69% a
incidência desta afecção. Segundo dados oficiais da OFA - Orthopedic Foundation
for Animals (2005), o cão da Raça Golden Retriever ocupa o 32º lugar e o cão
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Rottwailer ocupa a 30a posição no ranking mundial de raças acometidas por esta
doença.

De acordo com Tokuriki (1973) a marcha é a forma mais efetiva de
locomoção, portanto este estudo aborda as variáveis da marcha do cão da raça
Golden Retriever saudável, como avaliação do passo e passada, ou seja,
comprimento do passo e passada dos membros torácicos e pélvicos, bem como a
altura da passada de cada membro durante a marcha, a angulação articular nos
picos de movimentos de flexo- extensão das articulações escapuloumeral, cúbital ,
carpal, coxofemoral (coxal), femorotibial e tarsal durante as fases de balanço, apoio
e propulsão, visando estabelecer o padrão da marcha normal de cães da raça
Golden Retriever e desta forma auxiliar o diagnóstico de afecções músculoesqueléticas e neurológicas, auxiliar na escolha do tratamento mais apropriado,
além de contribuir para uma melhor compreensão do complexo mecanismo que
ungem os movimentos da locomoção.
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2 REVISÂO DA LITERATURA
De acordo com Aristóteles, o animal que se move muda de posição
pressionando o que está embaixo dele. Através desta declaração podemos concluir
que o estudo do movimento centra-se em caracterizar a interação física entre um
animal e seu ambiente físico (ENOKA, 2000).
Abordaremos nesta revisão de literatura a locomoção, o movimento animal e
uma das suas formas de estudo.

2.1 BIOMECÂNICA

A biomecânica é uma disciplina que, entre as ciências derivadas das ciências
naturais

se

preocupa

com

as

análises

físicas

de

sistemas

biológicos,

conseqüentemente, de análises físicas dos movimentos como uma ciência
multidisciplinar para a investigação aplicada ao movimento, suas causas e
fenômenos (AMADIO, 1999). O método utilizado pela biomecânica é o mesmo
método da engenharia, que consiste na observação, experimentação, teorização,
validação e aplicação (FUNG, 1990). Em 1979, a comunidade internacional adotou o
termo biomecânica para a ciência que estuda os sistemas biológicos de uma
perspectiva mecânica, estuda os aspectos anatômicos e funcionais dos organismos
vivos, os fenômenos e as causas dos movimentos, normal ou patológico (HALL,
2000).

Os animais estão expostos às mesmas forças físicas que os objetos
inanimados, logo a subdivisão da biomecânica é análoga à da mecânica física em
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duas disciplinas: biodinâmica e bioestática. Estática é o estudo dos sistemas que se
encontram em repouso ou em um estado de movimento constante. A dinâmica e o
estudo do movimento em que há aceleração (GETTY, 1975; HALL, 2000).A
biodinâmica se divide em cinética e cinemática. A bioestática estuda as forças e
órgãos em estado de repouso ou em movimento em velocidade uniforme e em linha
reta (GETTY, 1975).

É evidente que muitas afecções traumáticas, e sua terapia, no sistema
locomotor tem uma base mecânica, de maneira que um conhecimento básico dos
processos mecânicos no animal vivo é de grande vantagem para a medicina
veterinária, humana e para compreensão dos movimentos (GETTY, 1975).

2.2 ANÁLISE DO MOVIMENTO

O filósofo grego Aristóteles foi um dos primeiros a estudar o movimento de
uma forma sistematizada. Em suas obras podemos encontrar descrições das
funções e características geométricas dos músculos.

O trabalho deste e outros

filósofos leva-nos hoje a olhar e compreender o movimento como algo resultante da
constante interação entre o homem e o meio envolvente, porém, compreender o
movimento não é uma tarefa fácil, uma vez que o aparelho locomotor do animal
altera-se por si só (MANN, 1983; MEIJER, 2001; MATIAS, GAMBOA, 2005). O
movimento é resultado da interação dos sistemas biológicos e as suas propriedades
mecânicas,

fazendo

com

que

seu

estudo

seja

feito

numa

perspectiva

neurofisiológica e biomecânica, ou seja, neuromecânica (ENOKA, 2000). Esses
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sistemas compostos por diversos elementos incluem o sistema fisiológico e
anatômico, cada um com uma função relativa, única e necessária para a produção e
regulação do mesmo (SAHRMANN, 2000).

Para analisarmos o movimento normal ou alterações no padrão do movimento
em pacientes com problemas no aparelho locomotor e alterações corporais
podemos utilizar diversos métodos como a cinemática, cinética, morfometria,
eletromiografia (EMG), plataforma de forças e eletrogoniômetros (AMADIO;
BAUMANN, 2000; BERTRAM et al., 2000; HARRIS, 1994; KOPF et al., 1998;
VALLANI, 2004).

2.3 Marcha

Zoólogos concluíram que a maioria dos vertebrados incluindo o homem
escolhem uma marcha que otimiza a economia ou consumo de energia metabólica
para determinada velocidade (HALL, 2000), ou seja, a marcha normal é o
movimento para frente com eficiência, uma vez que há um mínimo gasto de energia
durante esta atividade. Qualquer desvio deste mínimo poderá ser denominado um
padrão anormal de marcha, pois um aumento no deslocamento do centro de
gravidade do corpo requer um gasto energético aumentado, criando uma demanda
metabólica aumentada, resultando na diminuição da eficiência durante a locomoção
e aumento da fadiga (GROSS, 2000). Ela pode ser definida como um estilo de
deambulação que pode ser descrito e padronizado, seja ele normal ou patológico.
De Camp (1997) define a marcha como uma maneira de movimentação,
caracterizada por distinção, coordenação e movimentos repetidos de membros.
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Para uma melhor compreensão, devemos dividir a marcha em eventos, e este deve
ser dividido em fase e subfases para que ocorra um melhor entendimento deste
processo complexo (ISHIDA, 1997).

O passo e a passada do individuo são analisados durante a marcha. De
acordo com Barbanti (1994) o passo é definido como movimento de locomoção em
que se desloca o ponto de apoio do corpo de um pé para o outro, por meio de um
deslocamento para frente, para trás ou para os lados. A passada é definida como o
período de tempo de um evento de um pé durante o período de apoio na locomoção
até a ocorrência subseqüente do evento no mesmo pé. Cada passada representa
um ciclo da marcha que dividimos em dois períodos: apoio e balanço (ADAMS,
1998; VAUGHAN, 1992).

Apoio é o período em que o pé está em contato com a superfície de suporte,
e se divide em cinco fases (subfases) contato inicial, resposta de carga, médio
apoio, apoio terminal e pré-balanço (ADAMS, 1998). Vaughan (1992) estudou a
marcha humana e subdividiu a fase de apoio em três: Duplo apoio inicial, quando
ambos os pés estão em contato com o solo. Apoio único, quando um membro está
em balanço e o outro contralateral está em apoio. Segundo duplo apoio, quando
ambos os pés estão novamente em contato com o solo. Segundo este mesmo autor
o ciclo da marcha ainda pode ser dividido em 8 eventos, cinco durante a fase de
apoio e três durante a fase de balanço. Os cinco que ocorrem durante a fase de
apoio são os mesmo citados acima por Adams (1998). Na fase de balanço os três
eventos ocorridos são: aceleração ou propulsão, que se inicia assim que pé deixa
o solo e o sujeito ativa os músculos flexores para acelerar a perna para frente.
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Médio Balanço coincide com o médio apoio do outro pé. Desaceleração: descreve
a ação dos músculos em diminuir a velocidade da perna e estabilizar o pé
preparando para o próximo passo.

Segundo Gross (2000) para avaliarmos a marcha anormal é necessário o
conhecimento da marcha normal ou funcional. A marcha canina normal ou funcional
ocorre quando a pata de um dos lados do membro torácico realiza os mesmos
movimentos que a pata homolateral dos membros pélvicos (Figura 1) ou em
diagonal quando a pata do membro torácico executa o mesmo movimento que a
pata contra lateral do membro pélvico, havendo um equilíbrio adequado das forças.
O peso é sustentado pelos coxins plantares e em seguida pelos coxins digitais
(BOMBONATO et al., 2005).

Figura 1- Imagem da coleta de dados que evidencia a marcha canina a qual o
membro torácico esquerdo está terminando a fase de balanço, iniciando a fase de fase
de apoio, repetindo o movimento do membro pélvico homolateral que já está apoiado.
O membro torácico esquerdo e membro pélvico esquerdo ultrapassam os membros
torácicos e pélvicos do hemicorpo direto, caracterizando a marcha lateral.
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Alguns fatores importantes podem afetar a marcha, são eles: dor, fraqueza
muscular e amplitude anormal do movimento. A marcha anormal nas afecções do
quadril, por exemplo, é produzida por dor, deformidade, rigidez ou alterações
posturais (CORRIGAN, 2000). A dor tem como efeito observável na marcha a
diminuição na fase de acomodação, em humanos, ou apoio em cães e menor
contato no solo com a parte álgica (DECAMP,1997). A fraqueza afeta a marcha com
relação à movimentação aumentada ou diminuída na articulação quando o músculo
normalmente se contrai. A compensação habitualmente ocorre em outras
articulações, no caso de cães, a compensação pode ocorrer em membros
anteriores. Já a amplitude anormal do movimento leva a uma compensação em
outras articulações para permitir carga e elevação do membro.

2.4 A LOCOMOÇÃO CANINA

A locomoção, uma característica dos animais, é o processo pelo qual o
animal se move de uma posição geográfica para outra. Ela inclui inicio, parada,
mudanças na velocidade, alterações na direção e adaptações para as mudanças da
inclinação do terreno. Os animais apresentam um deslocamento rítmico das partes
do corpo, que mantém em progresso constante para frente (INMAN et al., 1998).
Ao andar lentamente os animais tendem a coordenar os quatro membros de modo
que três patas fiquem apoiadas, como o lactente que engatinha, que avança um
membro apenas quando os outros três estão apoiados no solo (INMAN et al., 1998).
Grifin (2004) compara a locomoção humana e a animal onde os membros torácicos
e pélvicos do cão se comportam como dois membros bípedes independentes
durante a marcha.
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Na ciência veterinária o estudo da locomoção é essencial para estabelecer
métodos de tratamento de desordens do aparato locomotor. Muitos autores admitem
que a caminhada é a mais efetiva forma de locomoção com a fase de suporte e
propulsão (TOKURIKI, 1973).

Durante a análise da locomoção, devemos nos atentar a fatores que implicam
de forma relevante à qualidade do movimento como a região dorsal e a região
lombar que têm importante participação no alinhamento postural. Tanto o
comprimento do dorso quanto da região lombar devem ser enquadrados no padrão
da raça objetivando o tipo de movimentação característica favorecendo um melhor
desempenho muscular otimizando as funções específicas de cada raça, como
corrida, galope etc. (BOMBONATO et al., 2005).

A marcha canina pode ser dividida em dois grupos: simétrica e assimétrica.
Na marcha simétrica observamos que o trote e o passo dos membros de um lado do
corpo são repetidos do outro lado do corpo. Na assimétrica observamos uma
rotação no galope (andar bamboleante) e os movimento do membro de um lado do
corpo não se repetem do lado oposto, incluindo outros sinais clínicos complexos
(DECAMP, 1997). A marcha normal ou simétrica ainda pode ser divida em dois
tipos: lateral, quando a pata de um lado do membro torácico realiza o mesmo
movimento que a pata homolateral do membro pélvico subseqüentemente ou
diagonal, quando a pata de um dos lados dos membros torácicos executa o mesmo
padrão de deambulação
(BOMBONATO et al., 2005).

que a pata contralateral

dos membros pélvicos
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DeCamp (1997) definiu o período em que as extremidades distais do membro
torácico e pélvico ficam em contato com o solo, como fase de estação e a fase do
balanço como o período em que o membro está no ar. Na fase de estação o peso do
animal está distribuído em quatro pontos de pressão, quando um membro se
movimenta, há uma redistribuição do peso nos outros três membros pelo ajuste
postural (COULMANCE, 1979) (Figura 1).

Os ciclos da marcha são definidos por dois períodos que são a fase de apoio
e a fase de balanço. Estes períodos são separados por dois eventos: o instante em
que o pé faz o contato com o solo e o instante em que o pé deixa o solo. Um ciclo
completo compreende a retirada ou colocação do pé até a sua retirada ou colocação
novamente no solo, ou seja, uma passada (ENOKA, 2000).O ciclo da marcha do
quadrúpede pode ser definido como a série dos eventos que inclui todos os quatro
membros. A caminhada inclui dois ou três membros na fase de estação. O ciclo da
marcha para o trote tem dois membros na fase de estação.

O trote coloca

geralmente dois membros em contato com o solo (DECAMP, 1997). Durante as
fases da marcha, o cão realiza movimentos que determinam as subfases. No apoio
inicial o membro inicia seu contato com o solo, quando o membro já está totalmente
apoiado ele recebe a carga, inicia transferência de peso para os outros membros
para iniciar a fase de propulsão (aceleração), realiza o balanço e inicia uma
extensão do membro para a acomodação ou desaceleração , uma preparação para
um novo apoio e o início de um novo ciclo.
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Figura 2- Membro pélvico direito em fase de estação, membro anterior direito
em de fase de balanço, o antimero direito esta projetado para frente, ultrapassando
os membros do antimero esquerdo, este momento analisado, os membros passam a
idéia de comportamento independente como dois membros bípedes durante a
marcha.

A marcha de cães com afecções músculo -esqueléticas será de alguma forma
alterada, como cães displásicos, por exemplo, que apresentam aumento do ângulo
de adução e abdução coxofemoral, comparados a cães sadios. A velocidade angular
(velocidade em que o ângulo articular se altera) da articulação coxofemoral é maior,
do médio apoio ao apoio final, indicando uma compensação na marcha, resultando
em desconforto biomecânico, atribuído também à doença articular degenerativa
(POY, 2000).

2.5 ANÁLISE DE MARCHA

De acordo com Wingfield (1993) o primeiro registro quantitativo de marcha foi
citado por Marey em 1874, no livro “Animal mechanism, a treatise, on terrestrial and
aerial locomotion”, utilizando um dispositivo de registro pneumático.
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A análise clínica da marcha é feita apenas através da observação visual, que
é útil, porém, limitada, é mais descritiva do que quantitativa, ou seja, pouco precisa,
enquanto a análise quantitativa vai a um estágio mais evoluído da avaliação,
medindo os passos sincronizadamente, calculando variáveis de distância e variáveis
angulares (CLAYTON, 1991; HARRIS, 1994). Isso ocorre em estudos realizados em
laboratório, onde três análises interdependentes são feitas: observação visual,
mensuração quantitativa e análise biomecânica. A combinação das três técnicas
compreende em uma análise de marcha ou avaliação de marcha mais eficiente
(SALEH, 1985). De acordo com Guo (2002), a análise laboratorial da marcha é de
fácil uso e pode fornecer resultado visual, o que leva a uma rápida compreensão.

Uma importante vantagem da análise de marcha canina em laboratório e a
avaliação da angulação articular ativa, onde analisamos o movimento realizado por
um indivíduo sem qualquer auxílio. De acordo com Marques (2003) quando a
amplitude é realizada ativamente, o examinador tem a informação exata sobre a
capacidade e coordenação da amplitude do movimento articular. Ao avaliar a
amplitude de movimento ativa e o indivíduo ao completar o movimento sem esforço
e sem dor tem - se a noção exata da real condição da angulação articular. Isto não é
possível na analise feita com o uso de goniômetros, onde o animal encontra - se
sedado e o movimento é analisado passivamente.
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2.6 CINEMÁTICA

A análise do movimento através da simples observação do sujeito pode ser
otimizada pela captura de imagens através de câmeras de vídeos permitindo o
estudo do movimento no tempo e no espaço (MATIAS; GAMBOA, 2005).

A cinemática é uma técnica baseada na análise de eventos definido pela
trajetória de um ponto que tenha uma posição anatômica fixa no corpo durante a
marcha (STANHOPE, 1990). Ela busca medir parâmetros do movimento como
posição, orientação, velocidade e aceleração através de imagens registradas do
movimento, e através de um software específico, onde essas variáveis são
calculadas (AMADIO, 1999). Ela tem sido utilizada com o objetivo de caracterizar o
movimento articular nas mais variadas espécies e para caracterizar a amplitude de
movimento em cães saudáveis e com afecções ortopédicas, através de análise das
variáveis espaciais e temporais do indivíduo, descreve o movimento incluindo o
padrão e a velocidade das seqüências de movimentos realizados pelos segmentos
corporais que freqüentemente correspondem ao grau de coordenação motora
demonstrada pelo indivíduo (HALL, 2000; MARSOLAIS et al., 2003; WINGFIELD,
1993).

Os dados cinemáticos dão precisão elevada, com traduções do segmento do
corpo em análises dinâmicas subseqüentes, eliminando a subjetividade e o erro da
análise humana. É um processo rápido de coleta de dados em tempo real (MANN,
1983).
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A análise cinemática da marcha canina tem sido abordada por diversos
autores, em 2003 por Nielsen et al, que analisou os membros anteriores de cães
sadios, de várias raças e através de estudos morfométricos encontrou uma
variação entre os cães de 13% a 38%. Neste estudo, as variáveis de angulação
articular, reação de força, momento de força e mecânica das articulações
metacarpofalangeana, carpo e cotovelo foram coletadas, com exceção da
angulação articular do escapuloumeral que não foi coletada, pois não foi colocada
uma marca reflexiva na escapula, um significante desvio padrão para a
articulação metacarpofalangeana foi encontrado. Marsolais et al. (2003), analisou
a amplitude do movimento articular de quadril, joelho e tarso durante a natação e
a marcha de cães saudáveis e cães submetidos à cirurgia de correção de ruptura
do ligamento cruzado anterior e concluiu que em cães saudáveis, a natação
resultou em um significante aumento da amplitude de movimento articular de
quadril em comparação a marcha, mas em cães com rupturas do ligamento
cruzado anterior, a amplitude articular do quadril não apresentou uma diferença
significante entre a natação e a caminhada. Para cães de ambos os grupos a
natação resultou em aumento de amplitude articular de joelho e tarso durante a
natação, primeiramente atribuído a grande flexão, concluindo que a terapia
aquática pode ser de grande valia na recuperação da amplitude de movimento em
cães que sofreram ruptura de ligamento cruzado cranial. POY et al. (2000),
descreveu a marcha de cães portadores de displasia coxofemoral moderada e
severa, graus de movimento de abdução e adução da articulação coxofemoral,
movimento mediolateral do pé, comprimento do passo de membros pélvicos,
máxima elevação do membro pélvico (altura do passo), movimento mediolateral
da pelve, e velocidade angular da articulação coxofemoral foram coletados. Poy
(2000) constatou que cães displásicos têm um grande aumento no grau de
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adução da articulação coxofemoral e um aumento da amplitude do movimento de
flexo- extensão em comparação com os cães saudáveis do grupo controle.
Bennet (1996) também comparou a marcha de cães saudáveis e displásicos e
concluiu que cães displásicos têm súbitas alterações na dinâmica dos ângulos de
flexão e extensão articular e na velocidade angular dessas articulações,
apresentam ainda, um aumento no comprimento do passo e uma diminuição no
pico de força vertical. De Camp (1996) descreveu a claudicação em cães com
ruptura de ligamento cruzado cranial constatando que a ruptura do ligamento
cranial afeta o movimento das articulações coxofemoral e tarsal, assim como a
articulação femorotibial, durante a marcha. Existe uma compensação das
articulações coxo femoral e tarsal devido a disfunção da articulação do joelho. Em
1997, este mesmo autor estudou abordou a claudicação, onde a terminologia
básica da marcha foi discutida. As forças de reação do solo, a flexão e a extensão
dinâmica e as velocidades angulares foram descritas durante a marcha e o trote.
Mclaughlin (2001) também abordou através de uma revisão de literatura a
claudicação canina e sua melhor compreensão através da análise cinética e
cinemática. Colborne (2005) analisou os membros pélvicos de Labradores e
Greyhounds durante a marcha e verificou diferenças importantes na amplitude de
movimento articular entre as duas raças, sendo que o cão da raça Greyhound
apresentou maior angulação articular de joelho e tarso, relatou, também, uma
grande diferença na mecânica da pelve entre os dois cães estudados. Charteris,
Leach e Taves (1979) mostraram a aplicabilidade de uma técnica ciclografica
usada, até aquele ano, para analise em humanos, em uma análise cinemática da
locomoção em quadrúpedes. A comparação foi feita durante a marcha, o trote e o
galope.
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O estudo cinemático também foi realizado por Tashman et al. (2004) , para
caracterizar a alteração inicial no movimento de articulações com deficiência no
ligamento cruzado anterior e verificar as mudanças que esta articulação sofre em
um período de dois anos, deixando claro a importância da análise cinemática na
investigação de afecções músculo- esqueléticas.

Para análises bidimensionais ou tridimensionais do movimento a sociedade
Internacional de Biomecânica (International Society Biomechanics - ISB) sugeriu
normalizações para o sistema de referência de medidas biomecânicas como:

•

eixo X horizontal na direção do movimento;

•

eixo Y vertical paralelo a direção da força da gravidade;

•

eixo Z horizontal na direção perpendicular a direção do movimento (AMADIO,
1996).

As variáveis cinemáticas estão envolvidas na descrição do movimento
independente das forças que o causam. Ela inclui deslocamento linear e angular,
velocidade e aceleração. Os dados de deslocamento são referentes a marcas
anatômicas como: centro de gravidade dos segmentos corporais, centro de rotação
articular, extremidades dos membros ou proeminências anatômicas (WINTER,
1990).
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As análises cinemáticas são normalmente baseadas em um conjunto de
dados de posição x tempo, obtido com auxílio de câmeras de vídeo, resultando em
um conjunto de imagens fixas (quadros) que são projetadas individualmente sobre
um equipamento de medida, e a localização dos pontos pré - determinados podem
ser efetuadas. O digitalizador determina as coordenadas (x, y) desses pontos de
referência (AMADIO et al., 1999; ENOKA, 2000).

Esta análise consiste no registro de imagens do movimento e conseqüentes
reconstruções dos pontos marcados. As imagens serão registradas por um sistema
de câmeras, software e hardware (ÁVILA et al. 2002).

As coordenadas x, y, z definem o espaço tridimensional. O par dessas
coordenadas define planos bi - dimensionais. Em termos anatômicos estes três
planos são definidos como transversal (x), sagital (z) e frontal (y) (WEIGEL, 1992).
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3 MATERIAL E MÉTODO

O estudo foi realizado no Laboratório de Biomecânica da Faculdade de
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo.

Para analisarmos a morfometria, foram considerados o comprimento dos
segmentos corporais, a circunferência do tórax e altura de cada animal para verificar
possíveis variações entre os cães estudados.

Os animais foram avaliados individualmente, em estação. Com a utilização de
uma fita métrica os segmentos de braço, antebraço, coxa, perna, e tórax foram
mensurados. A altura de cada animal foi medida da escápula (cernelha) até o quinto
metacarpo.

Os seguimentos de referência foram: úmero, ulna, carpo, fêmur, tíbia, tarso, e
tórax (processo xifóide).

Cada segmento foi avaliado três vezes para minimizar possíveis erros de
medida, sendo utilizado para a análise, a média das três medidas.
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Para analisarmos os dados cinemático utilizamos uma câmera digital
(Panasonic, modelo PV-GS50S), com capacidade de aquisição de 60 Hz fixa a um
tripé, foi colocada no plano transverso do lado direito de cada sujeito com uma
distância de 4 m. Um espaço bidimensional foi estabelecido para a caminhada (3 x
1m).

A calibração do vídeo foi feita com a filmagem de quatro tarjas reflexivas fixas
em um quadro medindo (1m x 1m) para reconhecimento das coordenadas (X, Y) no
espaço testado.

O Sistema Peak Motus, um dos instrumentos da cinemetria, foi utilizado para
registrar o posicionamento e deslocamento dos segmentos corporais em fases
distintas do movimento, a partir da marcação dos pontos articulares de interesse.

Para controlar a aquisição, leitura, digitalização, tratamento, armazenamento
dos parâmetros cinemáticos e sincronização de dados utilizamos o Software Peak
Motus 8.0 desenvolvido pela Peak Performance Technologies, Inc.

Marcas reflexivas adesivas 3M foram colocadas nos animais utilizando uma
cola adesiva própria. Estas marcas identificam um ponto no espaço, destacando a
imagem em um ambiente escuro com uma luz incidindo sobre elas.
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3.1 ANIMAIS

Foram estudados sete cães da raça Golden Retriever, fêmeas, idade média
de 3 anos (2 a 4 anos), peso médio de 23,26 kg (21,5 a 28 Kg), submetidos a
avaliação física e radiológica, isentos de afecções músculo- esqueléticas e
neurológicas, sem histórico de claudicação em qualquer um dos quatro membros.

Os animais foram radiografados no setor de Radiologia do Hospital
Veterinário da Universidade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo. Os laudos radiográficos foram feitos

no Hospital veterinário Saúde

animal em São Bernardo do Campo- SP, e foram anexados ao trabalho.

Para a coleta de dados os cães foram tricotomizados nos locais
correspondentes aos pontos anatômicas de interesse neste estudo.

3.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

As marcas reflexivas, medindo aproximadamente 2 cm de diâmetro, com
exceção da articulação metacárpica e metatársica que mediam aproximadamente 1
cm de diâmetro, foram colocadas nos pontos anatômicos pré determinados
localizadas por inspeção e palpação pelo mesmo pesquisador no antimero direito
de cada animal (HOTTINGER, 1996).
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Os pontos anatômicos determinados foram:

•

espinha da escápula/ acrômio.

•

articulação do escapuloumeral: tubérculo maior do úmero.

•

articulação do cotovelo: epicôndilo lateral do úmero.

•

articulação do carpo: processo estilóide da ulna.

•

articulação metacarpofalangeana: cabeça do quinto metacarpo.

•

crista ilíaca.

•

articulação coxofemoral: trocânter maior do fêmur.

•

articulação do joelho: côndilo femoral.

•

articulação do tarso: maléolo lateral.

•

articulação metatarsofalangeana: cabeça do quinto metatarso.

Na face medial corpórea

esquerda do cão foram colocadas marcas no

segundo metatarso e segundo metacarpo dos membros esquerdo e, na vista
dorsal, a marca foi colocada na crista sagital do crânio (figura 2).

Figura 3 - Ângulos articulares de interesse
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3.2.1 Aquisição de Sinais

Calibração: para a captação dos dados cinemáticos há a necessidade de
calibração do espaço no qual será realizado o estudo. É necessário introduzir e
filmar um objeto calibrador com coordenadas conhecidas. A extensão do espaço
calibrado é de fundamental importância já que os métodos de reconstrução são mais
precisos dentro do espaço calibrado (NIGG et al., 1994).

Cada animal caminhou no espaço calibrado, conduzido pelo pesquisador de
10 a 15 vezes, todas as tentativas foram filmadas, três filmagens foram escolhidas
aleatoriamente para cada animal, a velocidade foi controlada com o uso de
cronômetro.

O ambiente deve estar com mínima iluminação. Um refletor de luz foi utilizado
para aumentar a iluminação das marcas reflexivas colocadas nos pontos anatômicos
de cada animal ( Figura 3).

O movimento foi analisado no plano sagital, através de uma análise
bidimensional, com a utilização de uma única câmera colocada perpendicularmente
ao plano estudado.
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Figura: 4- Imagem coletada durante a análise da marcha.

3.2.2 Processamento

O estudo do movimento está atualmente suportado por tecnologia, o que
permite a aquisição de variáveis, que ao serem digitalizadas e transmitidas para um
computador abre grandes possibilidades de processamento deste sinal para
extração de informações relevantes.

3.2.2.1 Captura do vídeo

Este processo consiste em transportar as imagens capturadas pela câmera
para o software de análise. Três das tentativas registradas, por cão, foram
selecionadas para o estudo de
qualidade da imagem.

acordo com a velocidade estudada e com a
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3.2.2.2 Digitalização

Consiste em determinar as coordenadas bidimensionais dos pontos de
interesse para reconstrução da trajetória das mesmas. Cada ponto articular
determinado com as marcas reflexivas é digitalizado durante os 6 passos, 3
passadas de cada animal, em um espaço determinado de 3 m2 com velocidade de
0,85 m/s.Foram digitalizados três vídeos por sujeito estudado.

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O teste de normalidade, pelo método de Kolmogorov-Smirnov, que é uma
prova de aderência que mede o grau de concordância entre a distribuição de um
conjunto de valores amostrais e uma determinada distribuição teórica, ou seja, pode
ser aplicado para testar se a característica estudada da amostra é oriunda de uma
população com distribuição normal, foi aplicado para verificar se os valores
relacionados a cada variável respeitam uma distribuição normal de Gauss,
considerando um intervalo de confiança de 95%, ou seja, nível de significância α =
0,05 (SIEGEL, 1975).
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4 RESULTADOS

Foram analisadas variáveis morfométricas como altura, peso, comprimento
dos segmentos de braço, antebraço, perna, coxa e diâmetro do tórax de cada
animal e, também, variáveis cinemáticas como o comprimento do passo,
comprimento e altura da passada, a máxima flexão e extensão das articulações
tarsal, femorotibial, coxofemoral, carpal, cubital e escapuloumeral durante a
marcha ( Figura 3).

Figura 5- Ângulos articulares analisados pelo sistema Peak Motus.

Os movimentos Analisados durante as fases da marcha foram:
•

flexão: diminuição do ângulo articular.

•

extensão: aumento do ângulo articular ( BARBANTI,1994).

4.1 DADOS MORFOMÉTRICOS

O comprimento do braço, antebraço, carpo, coxa, perna e tarso, foi analisado
apenas do antimero direito de cada um dos cães, lado também utilizado para as
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filmagens, uma vez que todos os animais utilizados no estudo não apresentam
afecções músculo- esqueléticas e assimetrias (Tabela 1).

TABELA 1: Médias dos valores dos dados morfométricos dos sete cães
estudados
Variável
Unidade
Média
Desvio Padrão
Braço
[cm]
18,71
0,75
Antebraço
[cm]
18,86
0,94
Carpo
[cm]
5,78
0,39
Coxa
[cm]
19,71
0,90
Perna
[cm]
19,07
1,27
Tarso
[cm]
11,14
0,62
Torax
[cm]
70,43
2,45
Altura
[cm]
55,21
0,95
Peso
[Kg]
23,26
1,91

Para todas as variáveis morfométricas analisadas foi aceita a hipótese de
normalidade pelo métodos Kolmogorov- Smirnov, valor de p 0,15.

4.2 VARIÁVEIS TEMPORAIS: ANÁLISE DO PASSO E PASSADA

Para cada sujeito foram analisados seis passos e três passadas por vídeo
(figura 4), totalizando dezoito passos e nove passadas avaliadas, chegando a média
de cada sujeito e a média do grupo analisado (tabela 2).
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TABELA 2- Médias dos valores de passo e passada dos sete cães estudados
Variável
Unidade
Média
Desvio Padrão
Comprimento do passo do membro torácico
[cm]
40,40
2,65
Comprimento da passada do membro torácico
[cm]
79,63
4,81
Altura da passada do membro torácico
[cm]
6,03
1,5
Comprimento do passo do membro pélvico
[cm]
39,35
1,92
Comprimento da passada do membro pélvico
[cm]
77,52
3,43
Altura da passada do membro pélvico
[cm]
6,73
1,05
Para cada cão estudado foram coletadas três passadas e seis passos por vídeo. Foram analisados
três vídeos por animal, totalizando 9 passadas e 18 passos para cada cão. Foi calculada a média
individual de passo e passada de cada animal e a média do grupo dos sete cães estudados.

Em uma velocidade média aproximada de 3,55 m/s (3.25 a 3.85 m/s) a média
do comprimento da passada dos membros torácicos foi de 79,63 + 4,8 cm, a média
do comprimento do passo foi de 40,04 + 2,65 cm e a média da altura do passo foi de
6,03 + 1,50 cm de altura. A média do comprimento da passada dos membros
pélvicos foi de 77,51 + 3,43 cm, a média do comprimento do passo foi de 39,35 +
1,92cm e a média da altura do passo foi de 6,73 + 1,05 cm de altura, valor de p 0,15
para todas as variáveis analisadas.

Figura 6- Análise do passo e passada do sujeito 1, utilizando o sistema de análise
do movimento Peak Motus.

Nos sete cães estudados observamos a marcha lateral, ou seja, quando o
membro torácico de um lado realiza o mesmo movimento que o membro distal
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homolateral do membro pélvico. A marcha foi caracterizada principalmente por ter
sempre dois ou três membros na fase de apoio.

4.3 DINÂMICA DOS ÂNGULOS ARTICULARES DURANTE A MARCHA

Cada articulação apresentou padrões característicos dos movimentos de
flexão e extensão articular, os picos de flexão articular, ou seja, a diminuição do
ângulo formado pelos segmentos daquela articulação, ocorreu na fase de balanço, o
aumento do ângulo articular, ou seja, extensão, ocorreu nas fases de apoio e
propulsão do membro (Tabela 3). Analisando uma mesma seqüência de passos do
mesmo sujeito observamos uma variação de até 10 graus da mesma articulação.
A diminuição da curva no gráfico abaixo indica uma diminuição do ângulo
articular, o aumento da curva indica um aumento do angulo da articulação (figura 5).

Figura 7- Movimento articular de membros torácicos e pélvicos do cão da raça
Golden Retriever
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TABELA 3- Médias dos valores dos ângulos articulares dos setes cães
estudados
Variables

Unidade

Média

Desvio Padrão

Carpo - Fase de balanço
Carpo - Fase de propulsão
Carpo - Fase de apoio
Cúbito -Fase de balanço
Cúbito - Fase de propulsão
Cúbito - Fase de apoio
Escapuloumeral - Fase de
balanço
Escapuloumeral - Fase de
propulsão
Escapuloumeral - Fase de
apoio
Tarso - Fase de balanço
Tarso - Fase de propulsão
Tarso - Fase de apoio
Femorotibial - Fase de
balanço
Femorotibial - Fase de
propulsão
Femorotibial - Fase de
apoio
Coxofemoral - Fase de
balanço
Coxofemoral - Fase de
propulsão
Coxofemoral - Fase de
apoio

[graus]
[graus]
[graus]
[graus]
[graus]
[graus]

97,99
203,8
204,5
77,67
127,9
116,6

9,43
5,96
6,67
9,7
6,9
8,13

[graus]

107,8

12,17

[graus]

122

14,06

[graus]
[graus]
[graus]
[graus]

133,1
120
154,7
144,2

12,4
4,3
4,5
3,5

[graus]

102,6

7,3

[graus]

133,5

4,7

[graus]

143

6,2

[graus]

103,7

10,1

[graus]

137,7

8,5

[graus]

118,3

9,3

Foram analisados três movimentos de flexo-extensão por vídeo e três vídeos por animal,
totalizando nove movimentos de flexo - extensão de cada articulação por cachorro.

A articulação do carpo realiza picos de flexão articular durante a fase de balanço
com média de flexão articular de 97,99 graus + 9,43 (valor de p 0,093), na fase de
apoio o ângulo articular aumenta para 204, 52 graus + 6,67 ou – 24,52 graus (valor
de p= 0,15) realizando uma hiperextensão funcional do carpo durante a fase a
marcha. Na fase de propulsão o carpo apresentou uma média articular de 203,83
graus + 6,49 (valor de p = 0,15). Quando a articulação do carpo recebe a carga, na
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fase de apoio ela realiza um hiperextensão funcional. Passando para a fase de apoio
terminal este ângulo não se altera de forma significativa.

A articulação cubital apresentou picos de flexão articular na fase de balanço
com a média de 77,66 graus + 9,70 (valor de p= 0,068),. O pico de extensão ocorreu
na fase de propulsão com a média de 127,9 graus + 6,97 (valor de p= 0,15), na fase
de apoio a média do ângulo articular do cúbito foi de 116,57 graus + 8,13 (valor de
p= 0,029) de acordo com a análise estatística pelo método Kolmogorov-Smirnov o
valor da média angular da articulação do quadril na fase de apoio não apresentou
valor compatível com a normalidade. Na fase de resposta de carga, o cúbito realiza
uma discreta diminuição do ângulo articular (flexão) na fase de apoio terminal, o
ângulo articular começa a aumentar, fazendo uma extensão do membro na fase de
propulsão.

A articulação escapuloumeral foi a que mais apresentou variação entre os
cães. Na fase de balanço, a média do pico de flexão foi de 107,82 graus + 12,17
(valor de p= 0,15). Em todos os animais estudados os picos de extensão ocorriam
na fase de apoio com um angulação articular média de 133, 1 graus + 12,4 (valor de
p= 0,06), a fase de propulsão foi caracterizada com um ângulo articular de 122 graus
+ 14,06 (valor de p = 0,10) porém, enquanto em alguns animais, a diferença angular
entre essas duas fases era de apenas 1 grau, em outros animais, essa diferença
chegou a 20 graus. (Figura 6). A articulação escapuloumeral apresentou aumento
do ângulo articular durante o apoio, a diminuição deste ângulo se inicia na fase de
resposta de carga e apresentou seu pico durante o balanço do membro ( Figura 7).
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Figura 8- Gráfico ilustrando o comportamento articular dos membros anteriores
do cão da raça Golden Retriever, durante as fases de balanço, apoio e
propulsão, durante uma passada
A média do pico articular de flexão da articulação do tarso foi de 120,04 graus +
4,3 (valor de p = 0,15). Os pico máximo de extensão foi observado na fase de
propulsão com 154, 72 graus + 4,5 (valor de p= 0,15), na fase de apoio à média
angular formado pela articulação do tarso foi de 144,20 + 3,59 (valor de p= 0,15).
O tarso, da mesma forma que o cúbito, durante a fase de resposta de carga
realiza uma pequena diminuição angular.

A média do pico observado na articulação femorotibial na fase de balanço foi de
102,55 graus + 7,3 (valor de p= 0,15), o pico de extensão foi observado na fase de
apoio com 143,03 graus + 6,26 (valor de p= 0,15, após o apoio o joelho realiza uma
pequena flexão pela descarga de peso e em seguida já inicia a abertura do ângulo
na fase de propulsão, com pico médio de 133,46 graus + 6,26(valor de p= 0,15).
A articulação coxofemoral apresentou variações entre os cães analisados
principalmente na fase de balanço, a média foi de 103,65 graus + 10, 14 (valor de p=
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0,15), os picos de extensão ocorreram na fase de propulsão com angulação articular
de 137, 65 graus + 8,56 (valor de p= 0,15), e na fase de apoio a média foi de 118,26
graus + 9,37 (valor de p= 0,031), esta última não foi aceita na hipótese de
normalidade pelo método de Kolmogorov-Smirnov. (Figura 7).

Figura 9- Gráfico ilustrando o comportamento articular dos membros pélvicos do
cão da raça Golden Retriever, durante as fases de balanço, apoio e
propulsão, durante uma passada

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Utilizando o método Kolmogorov- Sminov observamos que a hipótese de
normalidade foi aceita para todas as variáveis de passo e passada (figura 10), dados
morfométricos e dinâmica articular (figura 11), exceto para fase de apoio da
articulação coxofemoral e cúbital (figuras 12 e 13), considerando um intervalo de
confiança de 95%, ou seja, nível de significância α = 0,05, como mostra a figura 10 e
11.
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Figura 10- Gráfico ilustrando o passo de membro pélvico dos sete animais estudados, a variável
foi analisada pelo método Kolmogorov- Smirnov, a hipótese de normalidade foi aceita,
valor de p = 0,15.
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Figura 11- Gráfico ilustrando a articulação femorotibial durante a fase de apoio, a
variável foi analisada pelo método Kolmogorov-Smirnov, a hipótese de
normalidade foi aceita,valor de p = 0,15.
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Figura 12 - Gráfico ilustrando o comportamento da articulação do cúbito durante a fase
de apoio, a variável foi analisada pelo método Kolmogorov-Smirnov, a hipótese de
normalidade não foi aceita, pois o valor de p foi de 0,029.
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Figura 13- Gráfico ilustrando o comportamento da articulação coxal o durante a fase de apoio, a
hipótese de normalidade não foi aceita pois o valor de p foi de 0,031.
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5 DISCUSSÃO

A análise de marcha de várias espécies ocorre diariamente na medicina
veterinária. A marcha do animal é visualmente avaliada para diagnosticar e
monitorar a progressão de uma doença, porem é uma análise subjetiva e qualitativa,
ou seja, imprecisa (HARRIS, 1994; WINGFIELD, 1993). Ela é usada para
caracterizar o movimento articular em várias espécies e raças, e comparar o
comportamento articular de cães com afecções músculo -esqueléticas e cães
saudáveis (MARSOLAIS, 2003).

O principal objetivo a ser alcançado em um tratamento de reabilitação
ortopédica é o retorno à função, mas para isso é necessário que se tenha
conhecimento de parâmetros de normalidade de uma população simples para que
se conheça a variação, ou seja, para que se conheça da forma mais precisa possível
a disfunção do animal.

Neste estudo nos objetivamos estabelecer dados de normalidade das
variáveis da marcha de cães da raça Golden Retriever saudáveis e contribuir para a
compreensão do complexo fenômeno da locomoção.

Os cães estudados foram exclusivamente da Raça Golden Retriever por
apresentarem crescente incidência de lesões músculo esqueléticas, principalmente
aumento da incidência de displasia coxofemoral canina, além disso, fazem parte do
grupo de cães de grande porte que apresentam alta prevalência de distúrbios
ortopédicos (PASTER, 2005).
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De acordo com Bombonato (2005) tanto o comprimento do dorso quanto da
região lombar devem ser enquadrados no padrão da raça objetivando o tipo de
movimentação característica favorecendo um melhor desempenho muscular
otimizando as funções específicas de cada raça, como corrida, galope etc. Isto nos
permite concluir que cada raça apresenta um padrão de movimento característico
seja ele de flexo-extensão, como abordado neste estudo, como os movimentos de
rotação, adução e abdução. Muitos estudos sobre a marcha canina analisam a cães
de diferentes raças, porém do mesmo porte (HOTTINGER, 1996; NIELSEN, 2003;
MARSOLAIS, 2003). Coulborne (2005) através de um estudo cinemático comparou
as raças Labrador retriever e Greyhound onde concluiu que as diferenças na
mecânica do coxal são evidentes, a amplitude de movimento articular de membros
pélvicos do Greyhound foi bem maior que a do Labrador retriever, e Bertram (2000)
observou que o comprimento do passo do Greyhound é maior que o comprimento do
passo do Labrador Retriever, deixando claro que fatores corporais específicos da
raça influenciam na movimentação do animal.

A seqüência de membros caracterizando a fase de apoio dos sete Goldens
estudados revelou uma marcha lateral, onde, segundo Bombonato et al. (2005) o
membro distal de
movimentos

um

dos lados do membro torácico realiza os mesmos

que a do membro distal homolateral dos membros pélvicos e esta

seqüência se repete do lado contralateral, concordando com a teoria de Grifin
(2004) que compara a locomoção humana e a animal, na qual os membros torácicos
e pélvicos do cão se comportam como dois membros bípedes independentes
durante a marcha.
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Comparando o comprimento do passo e passada de membros torácicos com o
comprimento do passo e passada dos membros pélvicos não observamos grandes
difereças, sendo que uma afecção em um dos membros pode alterar estas medidas,
indicando uma compensação durante a locomoção. Já a altura do passo do membro
pélvico teve 70 cm de diferença do membro torácico. De acordo com Konig, (2002)
nos quadrúpedes, o centro de gravidade está localizado na região torácica. A carga
corporal não está igualmente distribuída, sendo que 56% estão na torácica e 44% na
região pélvica, nos permitindo concluir que devido a menor carga em membros
pélvicos, estes teriam maior liberdade de movimento, justificando a maior altura de
passada nestes membros .

A analise feita neste estudo utilizou um espaço bidimensional, outros estudo
da marcha canina utilizaram espaços tridimensionais, Hottinger (1996) e Bennet (
1995), Nielsen (2003) realizou

análises de

marcha bidimensional (2D) e

tridimensional (3D) de membros anteriores de cães saudáveis e afirmou que
pequenas diferenças são notadas entre a análise 2D e 3D, Hottinger (1996) afirma
existir inúmeras similaridades entre estudos em duas e em três dimensões, como
por exemplo as curvas da excursão articular e a amplitude de movimento , porém
deve se ter cuidado ao fazer comparações pois há uma grande diferença

de

tecnologia utilizada para a coleta e análise de dados entre os estudos já publicados.

Uma possível fonte de erro é a colocação das marcas reflexivas, causada
pelo deslocamento da pele do animal podendo movimentar as marcas e levar à
possíveis erros. Weeren (1990) e Van Den Bogert (1990)
avaliando

realizaram estudos

os efeitos deste deslocamento em cavalos e concluíram que na
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articulação escapulo umeral o deslocamento ocorreu de 1 a 4 cm e na articulação
coxofemoral o deslocamento médio foi de 13 a 17 cm, concluindo que este
deslocamento é de importância considerável na interpretação dos resultados. Em
outro estudo realizado por Weeren (1988) mostrou uma pequena variação de 2
milímetros para a articulação do joelho e 2 cm para tarso. No entanto nem todas as
articulações foram avaliadas nestes estudos e a anatomia e a biomecânica do
cavalo difere-se da canina não esclarecendo como estes achados podem ser
aplicados a este estudo. Uma alternativa para este tipo de problema seria um estudo
invasivo com a utilização de marcas diretamente colocadas no osso do animal,
porém, dois estudos sobre a marcha canina na ruptura do ligamento cruzado cranial
foram feitos, um invasivo e outro não invasivo, e os resultados das variáveis
analisadas foram muito similares (DeCAMP et al, 1996; KORVICK et al, 1994).
Bennet (1995) afirma que os movimentos que mais sofrem alterações de
deslocamento de marcas reflexivas são os movimentos de rotação, neste estudo
foram abordados os movimentos de flexão e extensão e todas as variáveis foram
validadas para uma base de normalidade da raça, exceto as variáveis de apoio da
articulação coxofemoral e cúbito que não foram aceitas na hipótese de normalidade
pelo médodo Kolmogorov-Smirnov, não existem relatos na literatura que expliquem
a variação dessas articulações na fase de apoio de cães, existindo a necessidade de
novos estudos para esta investigação.

Hottinger (1996) que estudou as articulações de membros anteriores e
membros posteriores observou uma variação articular mais significante em carpo e
cúbito na fase de balanço, mas atribuiu as variações as diferenças intra e inter cães,
além do deslocamento da pele durante o movimento e ao número de avaliações por
animal. Também citou como possível causa de variações a repetição do número de
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análises. Neste estudo, observamos que o mesmo animal apresenta uma variação
de até 10 graus de um ciclo para o outro durante a marcha. Demonstrando que a
variação existe em um mesmo animal e essa variação ocorrerá na comparação
entre os cães do grupo, fazendo com que notemos uma tendência normal aquela
média calculada e essa média nos permita ter conhecimento do padrão de
normalidade.

Apesar dos dados morfométricos analisados não demonstrarem diferenças
físicas significantes entre os cães analisados, visualmente, a forma de deambulação
de cada animal é única, todos os cães que participaram deste estudo vivem no
mesmo habitat e possuem os mesmos hábitos de vida, não existe a hipótese de um
cão estar mais adaptado à um meio estranho , como um laboratório de análise de
marcha, do que o outro, alterando o padrão de marcha, mas nota-se que no grupo
estudado haviam cães mais resistentes que outros, o que poderia alterar de alguma
maneira uma variável estudada.

De acordo com o método de Kolmogorov-Smirnov a hipótese de normalidade
foi aceita para todas as variáveis, exceto para fase de apoio do quadril e cúbito,
considerando um grau de confiança de 95%, ou seja, nível de significância α = 0,05.

Não existem relatos na literatura de avaliação da fase de propulsão na
marcha canina, considerando que alguns picos de extensão articular ocorrem nesta
fase como nas articulações do cúbito, coxofemoral e tarso, é importante analisar
esta fase da marcha para que se conheça o movimento articular funcional, ou seja, o
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quanto aquela articulação realiza de movimento e o quanto este movimento estará
limitado em uma afecção ortopédica.

Este estudo foi o primeiro a abordar a marcha

do cão Golden Retriever

saudável, dando importância para as fases de apoio, balanço e propulsão, bem
como a análise do passo e passada, representando o primeiro passo para novas
pesquisas de locomoção que envolvam ou não esta raça.
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6. CONCLUSÕES

Considerando sete animais da mesma raça, idades, peso e tamanho aproximados a
marcha analisada foi considerada dentro dos padrões de normalidade, onde:

- a marcha foi caracterizada predominantemente lateral, onde o membro distal de
um dos lados do membro torácico realiza os mesmos movimentos que o membro
distal homolateral dos membros pélvicos e esta seqüência se repete do lado
contralateral.
- o passo e a passada tiveram valores aproximados em todos os sete cães
estudados, apresentando uma variação mínima, tendendo a uma distribuição normal
de acordo com o método kolmogorov Smirvov, os valores de comprimento do passa
e passada dos membros torácicos e pélvicos não apresentaram grandes diferenças.
- a altura da passada do membro pélvico é maior que a altura da passada dos
membros torácicos.
- os picos de flexão articular sempre ocorrem na fase de balanço do membro, e os
de extensão variam de acordo com a articulação.
- as articulações do carpo, escapuloumeral e femortibial apresentaram os picos de
extensão na fase de apoio.
-as articulações do cúbito, tarso e coxofemoral apresentaram os picos de extensão
na fase de propulsão.
- os resultados obtidos são importantes para a implementação dos protocolos de
avaliação fisioterapêutica e ortopédica utilizados para análise do movimento
dinâmico em cães da raça Golden Retriever saudáveis, além de contribuir para o
complexo estudo da locomoção quadrúpede.
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