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RESUMO 

 

RODRIGUES, E. A. F. Validação de modelo biomecânico de marcha para uso em 
testes pré-clinico com células tronco. [Validation of biomechanical model of gait for 
use in preclinical test with stem cell]. 2011. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. 
 
A distrofia muscular de Duchenne constitui um distúrbio genético de caráter recessivo e 
caracteriza-se pela deficiência ou ausência da proteína distrofina na superfície da 
membrana da célula muscular, podendo acometer a musculatura cardíaca e o sistema 
nervoso. O cão da raça Golden Retriever afetado pela distrofia muscular (GRDM), é 
considerado um excelente modelo para o estudo, devido às muitas similaridades entre 
cães afetados e meninos com distrofia muscular de Duchenne. Sabe-se que os animais 
do modelo GRMD apresentam fraqueza muscular progressiva, o que gera adaptações 
importantes na sua marcha. O conhecimento destas adaptações na ausência da 
musculatura esquelética pode esclarecer a evolução da doença neste modelo, bem como 
contribuir com uma nova ferramenta de avaliação quantitativa de futuros tratamentos da 
DMD. Portando este estudo abordou as variáveis da marcha do cão GRDM com o 
objetivo de estabelecer uma ferramenta de avaliação quantitativa da marcha neste 
modelo experimental que possa contribuir para futuras pesquisas terapêuticas além de 
colaborar com o conhecimento e aplicabilidade da biomecânica na marcha animal. 
Foram utilizados seis animais distróficos selecionados da colônia de cães GRMD – 
Brasil. Foram feitas mensuração dos segmentos corporais, analise cinemáticas através 
da utilização de imagens e análise dinâmica resultando da utilização de uma plataforma 
de força. Nos resultados da biometria obtivemos a média dos segmentos corporais dos 
seis animais estudados: braço: 16,69cm; antebraço 17,12cm; carpo 5,16cm; coxa 
18,91cm; perna 19,03cm; tarso 10,98cm; tórax 67.54cm; altura 52,14cm; e peso 
20,44kg. Nos resultados referentes à análise cinemática obtivemos o grau de flexão e 
extensão das seguintes articulações: escapuloumeral (flexão: 121.44° e extensão 
152.76°), umeroradioulnar (flexão 121.68° e extensão 153.24°), carpo (flexão 122.2° e 
extensão 152.84°), coxofemoral (flexão 122.08° e extensão 153.96°), femortibiopatelar 
(flexão 121.2° e extensão 151.64°), tarso (flexão 121.48° e extensão 153.44°). Na 
análise dinâmica obtida através da plataforma de força obtivemos a média dos valores 
dos picos de força de reação ao solo de cada um dos animais: Biz 141N, Gaspar 128N, 
Lola 180N, 183N, 150N, 135N. Com esses resultados podemos concluir que a 
articulação femortibiopatelar foi a que teve um grau de amplitude maior em relação às 
outras articulações; os picos de flexão e extensão articular variam de acordo com cada 
articulação; os picos de flexão e extensão variam mais no membro pélvico do que no 
membro torácico. Os resultados obtidos podem ser úteis em avaliações pré-clinicas 
utilizando o modelo canino GRMD. 
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ABSTRACT 

 

RODRIGUES, E. A. F. Validation of biomechanical model of gait for use in 
preclinical test with stem cell. [Validação de modelo biomecânico de marcha para uso 
em testes pré-clinico com células tronco]. 2011. 96 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São  
Paulo, São Paulo, 2011. 
 
Duchenne muscular dystrophy is a genetic disorder with a recessive trait and is 
characterized by a deficiency or absence of dystrophin protein on the membrane surface 
of muscle cells, affecting the heart muscles and nervous system. The dog Golden 
Retriever affected by muscular dystrophy (GRDM) is considered an excellent model for 
the study because of the many similarities between affected dogs and boys with 
Duchenne muscular dystrophy. It is known that the animal model GRMD have 
progressive muscle weakness, which leads to major changes in their gait. Knowlege of 
these adaptations in the absence of skeletal muscles can account for disease progression 
in this model as well as helping with a new tool for quantitative evaluation of future 
treatments for DMD. Porting this study addresses the variables of walking the dog 
GRDM in order to establish a tool for quantitative assessment of gait in this 
experimental model that may contribute to future therapeutic research and collaborate 
with the knowledge and applicability of animal gait biomechanics. We used six 
dystrophy animals selected from the colony of dogs GRMD – Brazil. Analysis was 
carried out of the body segments of biometrics, using kinematic and dynamic analysis 
of resulting from image and use of a force platform. The results obtained from the 
average of the biometrics body segments of the six animals studied: arm: 16,69cm; 
forearm17,12cm; carpus 5,16cm; thigh18,91cm; leg 19,03cm; tarsus 10,98cm; chest 
67.54cm; height 52,14cm; e weight 20,44kg. In the kinematic analysis results obtained 
regarding the degree of flexion and extension of the following joints: escapuloumeral 
(flexion: 121.44° and extension 152.76°), umeroradioulnar (flexion 121.68° and 
extension 153.24°), carpo (flexion 122.2° and extension 152.84°), coxofemoral (flexion 
122.08° and extension 153.96°), femortibiopatelar (flexion 121.2° and extension 
151.64°), tarsus (flexion 121.48° and extension 153.44°). In dynamic analysis obtained 
from the force plataform the average values of peak groun reaction force of each animal 
were: Biz 141N, Gaspar 128N, Lola 180N, Luck 183N, Monstra 150N, Winner135N. 
Whith these results we conclude that the join femortibiopatelar was the one whith a 
degree of magnitude higher than in the other joints; peak flexion and extension vary 
according to each joint; peak flexion and extension vary more in the hind limb when 
comapred to the fore limb. The results obtained can be useful in pre-clinical evaluation 
using a canine model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Distrofia Muscular Progressiva (DMP) em humanos engloba um grupo de 

doenças genéticas que se caracterizam por degeneração progressiva do tecido muscular 

(SCHATZBERG; SHELTON, 2004).A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)é a 

forma mais comum da doença, com uma incidência de aproximadamente um para cada 

3500 nascimentos masculinos (COLLINS e MORGAN, 2004). 

A DMD constitui um distúrbio genético de caráter recessivo e caracteriza-se pela 

deficiência ou ausência da proteína distrofina na superfície da membrana da célula 

muscular, podendo acometer a musculatura cardíaca e o sistema nervoso. Apresenta 

como sinais clínicos a perda progressiva da força muscular, resultando em fraqueza dos 

músculos respiratórios e cardíacos, sendo que a grande maioria dos pacientes 

desenvolve cardiomiopatia (CAROMANO, 1999). 

Embora o camundongo mdx seja o modelo animal mais utilizado em estudos de 

patogênese e dos efeitos da terapia gênica e transplante celular, um modelo canino da 

distrofia muscular de Duchenne com similar mutação pode ser superior ao camundongo, 

pois seu tamanho, sintomas e evolução clínica são mais próximos aos dos humanos 

(NICHOLS et al., 1994). No entanto há mais de dois modelos animais para DMD; além 

do modelo de camundongo mdx também podemos mencionar outros modelos de cães e 

também um modelo felino, embora ele não se assemelhe a DMD como o cão GRMD. 

(AMBRÓSIO et al., 2009).  

O cão da raça Golden Retriever afetado pela distrofia muscular (GRMD), é 

considerado um excelente modelo para o estudo da eficácia da gene-terapia em 

miopatias por deficiência de distrofina, devido às muitas similaridades entre cães 

afetados e meninos com DMD (HOWELL et al., 1997). 

Apesar do gene da distrofina ter sido descrito desde 1987 esta patologia progressiva 

e degenerativa permanece sem cura até os dias atuais. Dentre as principais terapias 

promissoras estão as terapias celular e gênica muito estudadas tanto no modelo mdx 

como no GRMD. Dentre as terapias atualmente disponíveis para a DMD estão as 



 

 

25

terapias de manutenção ou suporte da doença e entre elas destacam-se a corticoterapia, 

fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição. (STROBER, 2006). 

Estudos sobre a intervenção fisioterapêutica no modelo GRMD são escassos. Entre 

os humanos, os métodos de fisioterapia renderam resultados controversos. Alguns 

desses métodos têm sugerido que pacientes com DMD devem realizar exercício físico 

moderado, enquanto outros têm sugerido que esses pacientes devem realizar atividades 

de recreação. No entanto, poucos estudos foram efetivamente avaliados como benéficos 

para a musculatura esquelética dos pacientes DMD. (MACHADO et al., 2009). 

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 (AMADIO, 1996). Embora a biomecânica seja 

relativamente jovem como um campo reconhecido da pesquisa cientifica, as 

considerações biomecânicas são valiosas em várias disciplinas cientificas e em campos 

profissionalmente diferentes. Os pesquisadores utilizam à mecânica, ramo da física que 

analisa forças e movimentos, para estudar os aspectos anatômicos e funcionais dos 

organismos vivos, possuindo conhecimentos acadêmicos prévios da 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). 

Sabe-se que os animais do modelo GRMD apresentam fraqueza muscular 

progressiva, o que gera adaptações importantes na sua marcha. O conhecimento destas 

adaptações na ausência da musculatura esquelética pode esclarecer a evolução da 

doença neste modelo, bem como contribuir com uma nova ferramenta de avaliação 

quantitativa de futuros tratamentos da DMD. 

Portando este estudo aborda as variáveis da marcha do cão GRMD buscando 

gerar novos conhecimentos sobre o efeito desta doença e colaborar para novas pesquisas 

nesse modelo com terapias celulares, medicamentos, fisioterapia e podendo assim 

avaliar pré e pós-tratamentos. 
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2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos desse trabalho foram divididos em gerais e específicos 

 

2.1  OBJETIVOS GERAIS 

 

• Avaliar a locomoção de animais do modelo Golden Retriever Muscular 

Dystrophy (GRMD); 

• Estabelecer uma ferramenta de avaliação quantitativa da marcha neste modelo 

experimental que possa contribuir para futuras pesquisas terapêuticas; 

• Colaborar com o conhecimento e aplicabilidade da biomecânica na marcha 

animal. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a morfometria dos animais do modelo GRMD. 

• Avaliar as variáveis dinâmicas da marcha dos animais do modelo GRMD. 

• Avaliar as variáveis cinemáticas da marcha dos animais do modelo GRMD. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Alguns filósofos levam-nos hoje a olhar e compreender o movimento como algo 

resultante da constante interação entre homem e o meio envolvente, porém, 

compreender o movimento não é uma tarefa fácil (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 

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). 

 

3.1 DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 

 

Distrofia muscular é um termo amplamente utilizado para se referir a qualquer 

doença de ordem primária da musculatura esquelética, que resulta em degeneração 

progressiva, regeneração limitada e fibrose de miofibrilas. (BERGMAN et al., 2002). 

Existem pelo menos 30 formas diferentes, cuja herança pode ser autossômica dominante 

ou recessiva ligada ao cromossomo X (KEMPER; WAKE, 2007).  

O quadro clínico é muito variável com formas graves de início na infância e 

progressão rápida e formas mais benignas com inicio na idade adulta e progressão mais 

lenta. Em 2/3 dos casos a mutação é adquirida da mãe e em 1/3 a mutação ocorre no 

próprio menino afetado (ZIMOWSKI et al., 2009). 

Dentre as mais graves, e também mais comum das DMPs, está a distrofia 

muscular de Duchenne (DMD) que afeta meninos em uma proporção de 1 para cada 

3500 nascidos homens. Teve seu primeiro gene identificado em 1986, e recebe esse  
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nome em alusão a um neurologista francês que forneceu a primeira descrição da 

patologia completa em 1868 (JORDE, 2004). 

Mutações no gene da distrofia levam a deficiência no gene da distrofina uma 

proteína associada ao sarcolema dos músculos lisos, cardíacos e esqueléticos que ajuda 

manter a integridade da membrana durante o processo de contração muscular. A DMD 

ocorre por um defeito localizado no braço curto do cromossomo X sendo portando, 

mais susceptível a mutações. Sendo assim a deficiência da distrofina afeta 

predominantemente as pessoas do sexo masculino, pelo fato das pessoas desse sexo 

possuir somente um cromossomo X (BERGMAN et al., 2002). 

A distrofina participa juntamente com outras proteínas do complexo distrofina 

glicoproteínas (DGC), o qual possui funções mecânicas e estruturais, protegendo as 

fibras musculares de lesões produzidas por contração ao longo do tempo (Marques, 

2004). Outros estudos sugerem seu desenvolvimento na permeabilidade na membrana 

de apoptose celular (HACK; GROH; MCNALLY, 2000).  

Segundo Valentine et al. (1989), o músculo sem a proteína distrofina, fica mais 

susceptível a lesões induzidas pelo exercício, evidenciada pelo rápido influxo  de 

enzimas musculares. Pelo fato desse processo protéico estar embebido no sarcolema e 

de fornecer a ligação entre o citoesqueleto interno da célula muscular a matrix 

extracelular, a perda destrói essa ligação e então gera a degeneração muscular, podendo 

acometer a musculatura cardíaca e o sistema nervoso. 

Os primeiros sintomas desenvolvem-se por volta dos três a cinco anos, com 

manifestação de dificuldades dos membros inferiores: quedas freqüentes, dificuldade 

para subir escadas, correr, levantar do chão e as crianças apresentam aumento do 

volume das panturrilhas. Alterações da coluna e dos tendões são conseqüências das 

alterações musculares dos membros posteriores. Com o progredir da doença ocorre 

comprometimento dos músculos dos membros superiores. A fraqueza progressiva 

evolui pra incapacidade de andar, em geral ao redor da adolescência. O 

comprometimento do músculo cardíaco e dos músculos respiratórios ocorre a partir 

desta idade (KEMPER; WAKE, 2007). 

Na maioria dos casos de DMD, o diagnóstico pode ser estabelecido através da 

história familiar, de achados clínicos, laboratoriais e genéticos (análise de DNA), 
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podendo ser utilizados eventualmente, exames eletrofisiológicos e histológicos. Os 

níveis enzimáticos, principalmente de creatina quinase (CK), biopsia muscular e análise 

de DNA são amplamente explorados na caracterização da doença (CAROMANO, 

1999). 

A dosagem de CK é de extrema importância uma vez que servirá de indicação 

no diagnostico diferencial entre as forma de distrofias musculares progressiva. Na 

DMD, os autores colocam que os níveis de CK estão aumentados de 100 a 300 vezes na 

fase pré-clinica. Através de Westem blot também se pode diagnosticar a DMD ao 

detectar menos de 3% de distrofina no músculo, associada à diminuição de α-

sarcolicanas (ERAZO-TORRICELLI, 2004). 

O estudo imuno-histoquimico permite detectar a presença ou ausência de 

proteínas do sarcolema ou ligadas a esta membrana, incluindo a determinação da 

porcentagem de núcleos centralizados e a variabilidade do tamanho das fibras. Ambos 

os parâmetros juntos descrevem bem o processo de degeneração da musculatura 

esquelética (BRIGUET, 2004; ERAZO-TORRICELLI, 2004). 

Na analise da estrutura do músculo esquelético a partir da biopsia, realizada 

normalmente nos músculos quadríceps, gastrocnêmio ou deltóide, observa-se padrão 

distrófico, ou seja, perda da forma poligonal em corte transversal, necrose e regeneração 

de fibras com deposição em tecido conjuntivo e adiposo. Em algumas distrofias, tais 

como as congênitas, o padrão distrófico da fibra muscular não se apresenta em idades 

precoces. Desta forma, a ausência de alterações distróficas características, nem sempre 

descarta a existência de uma distrofia muscular (ERAZO – TORRICELLI, 2004). 

Em estudo feito com trinta pacientes portadores de DMD Wang et al. (1999), 

notaram alterações histopatológicas em todos os casos estudados, tais como 

degeneração, necrose e regeneração das fibras musculares. Em relação às reações 

imuno-histoquímicas, todos os sujeitos mostraram reações negativas para anticorpos 

anti-distrofina Dys 1-3. Em três dos trinta casos estudados, com quadro clínico severo, 

foram observadas algumas características diferentes na morfometria, como ausência de 

diferença no diâmetro das fibras do tipo I e II, e o diâmetro das fibras do tipo I em um 

dos casos foi menor do que todos os outros trinta, com grande proliferação de tecido 

conjuntivo e adiposo. 
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3.2 DISTROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA EM CÃES 

 

Modelos animais são usados para fornecer hipóteses cientificas na DMD. Dentre 

eles, os mais estudados são o camundongo mdx e o canino Golden Retriever Muscular 

Dystrophy (GRMD). 

O camundongo mdx mantém relativamente seu quadro clínico devido à patologia 

ser considerada moderada e a função mecânica muscular pouco comprometida, além de 

não apresentar fibrose endomisial extensiva, uma das características patológicas mais 

importantes na DMD (YAMAZAKI et al.,1994; COLLINS; MORGAN, 2003).  

Mutações espontâneas do gene da distrofina, resultando na distrofia muscular 

ligada ao cromossomo X têm sido identificadas em diversas raças de cães domésticos: o 

Golden Retriever, o Rottweiller e o Beagle. Destes, o GRMD tem sido o modelo mais 

amplamente estudado e melhor caracterizado. Em 1958, Méier documentou o primeiro 

caso de cão com distrofia em um filhote de Golden Retriever. Desde as primeiras 

descrições, a mutação do gene da distrofina no GRMD tem sido identificada e então, 

este modelo animal tem sido reconhecido e amplamente utilizado nas avaliações 

experimentais de novos tratamentos previamente aos estudos clínicos em humanos 

(COLLINS; MORGAN, 2003; SHELTON, 1994). 

A distrofia muscular canina ligada ao cromossomo X em cães do modelo 

GRMD tem similaridades fenotípicas e genotípicas com a Distrofia Muscular de 

Duchenne (DMD) em humanos (SHELTON, 1994; NGUYEN et al., 2002) o que torna 

o cão GRMD é um útil modelo pré-clínico, porque imita a doença humana em muitos 

aspectos mais perto do que outros modelos existentes de mamíferos de deficiência de 

distrofina. Como pacientes com DMD, os cães GRMD sofrem com a da falta distrofina. 

Seus músculos esqueléticos são submetidos a um processo degenerativo, levando à 

fibrose progressiva. Locomoção prejudicada é uma característica precoce desta doença. 

Geralmente também provoca insuficiência respiratória, disfagia e cardiomiopatia. 

Secundariamente, anquilose, pneumonias, megaesôfago e hérnia hiatal (AMBRÓSIO et. 

al., 2009). 
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Por essas características o GRMD é considerado o modelo animal mais relevante 

para o estudo da DMD, embora o uso deste animal para pesquisa requer um alto custo, 

além de possuir uma variação intra-animal a qual dificulta uma padronização 

(COLLINS; MORGAN, 2003; MCCLOREY et al., 2006). 

O cruzamento de cães GRMD de uma fêmea heterozigota, ou seja, portadora do 

gene com a distrofia, com um macho afetado gera machos normais, fêmeas 

heterozigotas e machos e fêmeas afetados (NGUYEN, 2000). 

Logo no primeiro dia de vida, os cães afetados já são diagnosticados através da 

CK, que se encontra acentuadamente elevada na maioria dos casos, e juntamente por 

teste genético utilizando reação em cadeia de polimerase (PCR) (VALENTINE  et al., 

1990).  

O curso da doença é paralela à doença humana e, em conjunto com o grande 

tamanho deste modelo animal faz cães GRMD útil para a avaliação das abordagens 

terapêuticas com a intenção de combater a DMD (BARTHÉLÉMY et al., 2009). 

Embora muitos filhotes possam morrer durante o período neonatal, dentre os 

sobreviventes, ao redor dos dois meses de idade, podem ser constatados sinais de 

regeneração muscular verificável pela imaturidade do tecido muscular através de 

imunohistoquímica. Os sinais clínicos progridem rapidamente entre os 3 e 6 meses de 

idade. Quando ultrapassam este período crítico, apresentam expectativa de vida de três a 

cinco anos. A causa da morte quando adultos é a cardiomiopatia. O músculo cardíaco é 

afetado tanto em humanos como em cães, porém, os meninos portadores de DMD 

morrem devido à atrofia dos músculos que levam a problemas respiratórios antes que 

eles progridam para o estágio de cardiomiopatia (NGUYEN et al., 2002). 

As lesões musculares se caracterizam por necrose maciça, que afeta 

principalmente músculos da cabeça, pescoço e membros. Clinicamente, os cães afetados 

cansam-se com facilidade, desenvolvem deformidades esqueléticas e marchas altamente 

anormais, caracterizadas por passadas rígidas e curtas. Pode ainda apresentar redução na 

capacidade de abrir os maxilares e dificuldade na apreensão e deglutição de grupos 

musculares e a língua apresentam-se com hipertrofia. Esta hipertrofia está associada 

com a disfunção da faringe e do esôfago resultando em disfagia, sialorréia e 

regurgitação (NGUYEN ET al., 2002). De acordo com Valentine et al. (1990), as lesões 
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no músculo da língua podem se iniciar ainda na vida intra-uterina. A função respiratória 

esta diminuída e caracterizada pelo aumento da freqüência respiratória de repouso e um 

excessivo componente abdominal respiratório após mínimos esforços (NGUYEN et al., 

2002). 

Outra diferença é que os cães podem continuar a se movimentar com seus 

problemas musculares precoces uma vez que são quadrúpedes, mas os meninos afetados 

perdem sua habilidade para  ficar eretos e precisam utilizar-se de cadeiras de rodas 

(NGUYEN et al., 2002). 

Adicionalmente, outros sistemas de órgãos musculares e não musculares 

também podem estar alterados em humanos e animais distróficos. Estudos realizados 

discorreram sobre aumentos de tensão ocasionada pela ausência do gene da distrofina 

em camundongos mdx. Além disso, relataram síndrome de má absorção e processos 

diarréicos atribuídos à disfunção pancreática em humanos (BAROHN, 1988; 

MIYATAKE et al., 1989; MORIUCHI et al., 1991; GRANDO et al., 2009). 

As semelhanças clínicas na evolução e gravidade da distrofia entre humanos 

com DMD e o modelo GRMD, justificam seu uso como modelo de estudo para os 

mecanismos que contribuem para a lesão em músculos distróficos e, mais importante 

ainda, para os fatores que lidam com a regeneração (CHILDERS et al., 2001). 

 

3.3 LOCOMOÇÃO CANINA 

 

A locomoção é o processo pelo qual o animal se move de uma posição 

geográfica para outra. Ela inclui início, 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 (GILLETTE; ANGLE, 2008).  

Ao andar lentamente os animais tendem a coordenar os quatro membros de 

modo que três membros fiquem apoiados como lactente que engatinha e avança um 

membro apenas quando os outros três estão apoiados no solo (DECAMP, 1997). 
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Zoólogos concluíram que a maioria dos vertebrados incluindo o homem 

escolhem um 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.  

Na análise de locomoção deve-se atentar a fatores que implicam de forma 

relevante á 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 (BOMBONATO et al., 2005). 

A avaliação subjetiva da marcha canina tem sido utilizada por muitos anos. 

Contudo, a nossa capacidade de perceber detalhes minuciosos durante o ciclo da marcha 

pode ser difícil e em alguns aspectos, até mesmo impossível para o especialista da 

marcha mais talentoso. A evolução da informática na análise da marcha assistida por 

computador nos últimos 20 anos tem vindo a melhorar a capacidade de definir 

quantitativamente as características da marcha. Estes avanços tecnológicos e os novos 

desenvolvimentos nas abordagens metodológicas têm ajudado pesquisadores e clínicos 

em ganhar uma melhor compreensão de locomoção canina. A utilização de análise 

cinemática e cinética tem sido validada como um instrumento útil na medicina 

veterinária (GILLETTE; ANGLE, 2008). 

A marcha canina pode ser dividida em dois grupos: simétrica e assimétrica. Na 

primeira observa-se que o trote e o passo dos membros de um lado do corpo são 

repetidos do outro lado do corpo. Já na segunda observa-se uma rotação no galope e os 

movimentos do membro de um lado do corpo não se repetem do lado oposto, incluindo 

outros sinais clínicos (DECAMP, 1997).  

Para cada tipo de locomoção detalhes adicionais do movimento das patas e 

membros podem ser descritos. A fase de apoio é definida como período na qual a pata 

toca e permanece no solo. A fase de balanço é definida como período na qual a pata 

permanece no ar. Juntas, as fases de apoio e balanço de um membro são consideradas 

um passo. A fase de apoio ainda pode ser dividida em apoio inicial, desaceleração, 



 

 

36

propulsão e apoio final. O ciclo da locomoção de quadrúpede pode ser definido como 

uma série de eventos que inclui um passo para cada um dos quatro membros, 

independentemente do tipo de locomoção (DECAMP, 1997) 

A marcha normal ou simétrica pode ser dividida em dois tipos: lateral ou 

diagonal (BOMBONATO et al., 2005). Os ciclos da marcha humana 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 como 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). 

A caminhada inclui dois ou três membros na fase de estação. O trote coloca 

geralmente dois membros em contato com o solo. Durante as fases da marcha, o cão 

realiza movimentos que determinam as subfases. No apoio inicial o membro inicia seu 

contato como 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, 

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 

(DECAMP, 1997).   

Existem vários métodos de análise da locomoção, o método mais simples é a 

análise visual durante a locomoção (HARRIS; WERTSCH, 1994). Esta observação 

clínica e visual, no entanto, é subjetiva e os pesquisadores têm desenvolvido métodos 

mais objetivos para avaliar o andar quantitativamente (ANDERSON; MANN, 1993). 

O laboratório moderno de locomoção compreende três elementos 

interdependentes para avaliar a função locomotora: capacidade de percepção humana, 

medidas quantitativas e análise biomecânica. A cinesiologia é ciência do movimento e 

pode ser dividida em áreas: cinética e cinemática. Cinemática é a descrição do 

movimento, independente das influências da massa e da força. Cinética é o estudo das 

relações do movimento e das forças geradoras do movimento (DECAMP, 1997). 

A análise clínica é feita através da observação visual, que é útil, porém limitada, 

pois é mais descritiva do que quantitativa. Enquanto a análise quantitativa vai a um 

estágio mais evoluído da avaliação, medindo os passos sincronizadamente, calculando 

variáveis angulares (CLAYTON, 1991; HARRRIS, 1994).  
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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 das 

vantagens da análise de marcha canina em laboratórios 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 de 

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 análise feita com o uso de goniômetros, onde 

o animal encontra-se sedado e o movimento é analisado passivamente. 

 

3.4  AVALIAÇÃO 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, suas causas e fenômenos (AMADIO, 1999).  

O método utilizado pela biomecânica consiste na observação, teorização, 

experimentação, validação e aplicação. 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 as mesmas forças físicas que os objetos inanimados, 

logo a subdivisão da biomecânica é análoga a da mecânica física em duas disciplinas: 

biodinâmica e bioestática. A primeira é o estudo do movimento em que há aceleração. A 

biodinâmica se divide em cinética e cinemática. Já o segundo é o estudo dos sistemas 

que se encontram em repouso ou em estado de movimento constante (HALL, 2000). 

Cinemática é uma técnica baseada na análise de eventos definidos pela trajetória 

de um ponto que tenha uma posição anatômica fixa no corpo durante a marcha 
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(STANHONE, 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).  

Embora a análise cinemática propicie uma medida direta de posição em relação 

ao tempo e seja um bom indicador dos padrões de movimento durante a fase de apoio e 

de balanço da ação do membro (quando ocorre a maior parte do movimento), ela é 

menos sensível quando o membro contatar o solo e com qual carga de peso ele o faz.  

Para muitas patologias a questão principal é exatamente a carga de peso com a qual o 

membro contacta o solo. Dessa forma, a análise cinemática é freqüentemente ineficaz 

para perceber as diferenças importantes na função do membro (BERTRAN et al., 1997).  

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 velocidade das seqüências de 

movimentos realizados pelos segmentos corporais que freqüentemente correspondem ao 

grau de coordenação motora demonstrada pelo indivíduo (WINGFIELD, 1993; HALL, 

2000; MARSOLAIS et al., 2003). 

Medidas cinemáticas tridimensional da marcha são rotineiramente utilizadas na 

análise clínica da marcha e dar um desfecho chave para a investigação da marcha e 

prática clínica (MARSOLAIS et al., 2003). 

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. 

(AMANDIO, 1996). 
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As variáveis cinemáticas estão envolvidas na descrição do movimento 

independente das forças que o causam. Ela inclui deslocamento linear e angular, 

velocidade a 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 corporais anatômicas (WINTER, 1990). 

As análises cinemáticas são normalmente baseadas em um conjunto de dados de 

posição x tempo obtido com auxílio de câmaras de vídeo, resultado em um conjunto de 

imagens fixas (quadros) que são projetadas individualmente sobre um equipamento de 

medida, e a localização dos pontos pré-determinados pode ser efetuada. O digitalizador 

determina as coordenadas (x, y) desses pontos de referência (AMANDIO et al. 1999; 

ENOKA, 2000). 

As coordenadas x, y e z definem o espaço tridimensional. O par dessas 

cooredenadas define planos bi-dimensionais. Em termos anatômicos estes três planos 

são definidos como transversal (x), sagital (z) e frontal (y) (ENOKA, 2000). 

A cinemática da locomoção normal e anormal pode ser estudada através do uso 

de plataformas de força. Estas avaliam as forças de reação ao solo geradas durante a 

locomoção e, embora sejam uma das muitas formas pelas quais a locomoção pode ser 

estudada, elas vem sendo utilizadas com maior freqüência e estão preenchendo uma 

lacuna importante no entendimento da biomecânica do andar (ANDERSON et al.,1988; 

BESANCON et al., 2003). 

A força de reação do solo (FRS) é a força externa que age sobre o corpo durante 

a fase de contato com o solo e é interpretada de acordo com as leis de movimento 

Newtoniana. Para medir variáveis á FRS é utilizada principalmente plataformas de 

força, que permitem a mensuração da força de reação produzida durante a fase de 

contato do movimento. (PICON, 2004). 

Ao executar suas funções de sustentação e movimentação do corpo, os ossos dos 

membros torácicos (anteriores) e pélvicos (posteriores) dos animais quadrúpedes sofrem 

a ação de um complexo conjunto de forças. Em uma condição estática, esses ossos 

resistem à ação da gravidade, suportando o peso do corpo como também a força 

muscular necessária para manter a postura. Em uma situação dinâmica, o corpo do 
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animal é alternadamente sustentado por dois ou três membros que suportam todo o peso 

do corpo (ENOKA, 2000). 

Budsberg, Verstraete e Soutras-Litte (1987) redefiniram a metodologia da 

análise da locomoção no cão pelo uso da placa de força, introduzindo uma nova era de 

análise objetiva do andar na medicina veterinária. 

As placas e plataformas de força têm sido utilizadas na avaliação das forças de 

reação ao solo em cães ao passo, trote, galope e durante o salto. (BUDBERG et al., 

1987; RUMPH et al., 1994; ALLEN et al., 1994; BERTRAN et al., 1997; FANCHON 

et al., 2006; WALTER et al., 2007). 

A placa de força mensura as forças ortogonais de reação ao solo resultante da 

locomoção em três planos (BUDSBERG et al., 1987). Estas forças representam a 

somatória das forças do tronco e membro trasmitidas através de um membro ao solo. 

São eles: (a) médio lateral (Fx); (b) crânio caudal (Fy), conhecida como força 

aceleradora ou desaceleradora; e (c) Força vertical (Fz). 

Geralmente a força de pico (máxima) nos eixo vertical e crânio caudal são 

avaliados como medidas objetivas da função do membro. A força vertical e crânio 

caudal também podem ser integrados sobre o tempo, descritas como impulso vertical e 

crânio caudal, como uma medida da função através da fase de apoio (BUDSBERG et 

al., 1987). Estas três forças têm diferentes importâncias durante a análise da locomoção. 

A força pico vertical e o impulso vertical são as mais utilizadas pelos 

pesquisadores para avaliar a locomoção normal e patológica (BUDSBERG et al., 1987; 

RUMPH et al., 1994). A força vertical mede de forma mais direta a sustentação do peso 

e tem maior magnitude quando comparada com outras forças ortogonais e, na presença 

de claudicação esta se encontra reduzida em relação ao normal (DECAMP, 1997). A 

força crânio caudal é mensurada para quantificar a força do membro que atua para a 

progressão da locomoção do animal. A fase de apoio subdivide-se em (a) desaceleração 

e (b) aceleração ou propulsão, de acordo com o sinal negativo ou positivo da em força 

em questão. 
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3.5 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Estudos com terapias celulares, medicamentosa e fisioterapêutica têm sido 

estudados no modelo GRMD, devido às similaridades dos meninos portadores de DMD 

e cães adultos, que apresentam quantidade de tecido muscular equivalente, o que 

possibilita o monitoramento da fraqueza muscular.  

Em experimentações com terapia gênica no modelo mdx, mostraram redução na 

degeneração das miofibrilas e aumento da resistência muscular, sem aumentar a massa e 

a força muscular dos animais. Nesse mesmo estudo Abmaya et al., 2005, fizeram 

injeção com outro vetor (rAAV/mlgf1) que aumentaram a massa muscular, mas não 

foram capazes de proteger a fibra muscular do processo de degeneração. 

Em estudo com células tronco, procurou levar ao músculo distrófico células 

musculares normais, com objetivo de que estas novas células se fundam com as 

distróficas melhorando as alterações patológicas e a função muscular. Chakkalakal et 

al., 2005 

Em outro estudo com células tronco isolou-se células CD133 coletadas em cães 

GRMD e fizeram duas injeções das mesma na artéria femoral esquerda desses cães. 

Observaram que todos os cães tratados tiveram uma melhora do desempenho clínico e 

melhora morfológica nos músculos analisadas quando comparados ao grupo controle 

(MEREGALLI et al., 2011) 

Neste contexto a avaliação biomecânica da marcha desses animais poderá 

contribuir para avaliações pré-clinica com a utilização de terapia celular entre outras 

para verificar a eficácia ou não dessas técnicas. 

 



 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e 

Métodos 



 

 

43

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os animais estudados foram selecionados da colônia de cães GRMD – Brasil, 

localizado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, Departamento de Cirurgia – Setor Anatomia. Na data da realização dessa 

pesquisa, o canil possuía nove animais afetados pela distrofia muscular homóloga a 

distrofia muscular de Duchenne encontrados em humanos além de oito fêmeas 

portadoras destinadas a reprodução. 

Esse projeto foi aprovado pela comissão de Bioética da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (protocolo 1920/2010). 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Seis animais distróficos foram aceitos para participar do projeto uma vez que 

cumpriam os critérios de inclusão estabelecidos: apresentar parâmetros clínicos estáveis 

durante o experimento e o ciclo da marcha desses animais incluírem apoio dos quatro 

membros. A tabela 1 mostra os animais selecionados para essa pesquisa. Os números 

indicam a identificação feita por microchip. 

Tabela 1- Animais selecionados do Canil GRMD Brasil para a pesquisa 

Animal Idade/data da coleta Peso/ data da coleta 

Animal I 54 meses 22,800kg 

Animal II 39 meses 15,900kg 

Animal III 39 meses 24,300kg 

Animal IV 54 meses 26,500kg 

Animal V 57 meses 28,200kg 

Animal VI 72 meses 21,300kg 
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 A rotina dos animais distróficos do Canil GRMD – Brasil inclui permanência no 

pátio ao ar livre onde são realizadas as atividades de vida diária como alimentação, 

ingestão de água e ambulatório para avaliação clínica regular, com restrição noturna em 

baia coberta de 3m². (Figura 1) 

 

 

Figura 1 – Canil GRMD Brasil - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo. Animais permanecem em pátio aberto durante o 

dia e em balas cobertas, de 3m² no período noturno. 

 

4.2 ANALISE DA BIOMETRIA 

 

Para análise da biometria, foi considerado o comprimento dos segmentos 

corporais, a circunferência do tórax e altura de cada animal para verificar possíveis 

variações nos cães estudados. 

Os animais foram avaliados individualmente em estação. Com a utilização da 

fita métrica foram mensurados o comprimento dos segmentos de braço, antebraço, coxa, 
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perna e tórax. A altura de cada animal foi medida da espinha da escápula até o quinto 

metacarpo. 

Os segmentos corporais de referencia foram: úmero (tubérculo maior do 

úmero/epicôndilo lateral do úmero), ulna (epicôndilo lateral do úmero/processo estilóide 

da ulna), carpo (processo estilóide da ulna/cabeça do quinto metacarpo), fêmur 

(trocânter maior do fêmur/côndilo femoral), tíbia (côndilo femoral/maléolo lateral), 

tarso (maléolo lateral/cabeça do quinto metatarso) e tórax (processo xifóide). 

Cada segmento foi mensurado três vezes para minimizar possíveis erros de 

medida, sendo utilizada para análise a média das três medidas. A figura 2 ilustra a 

mensuração dessas medidas. 

 

 

Figura 2 – Mensuração da biometria dos animais estudados. Em A mensuração do braço, 
em B antebraço, em C carpo, em D perna, em E tórax e em F tarso. 
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4.3 AVALIAÇÃO BIOMECÂNICA 

 

Os dados referentes à biomecânica da marcha foram coletados no Laboratório de 

Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da Universidade de São 

Paulo. Foram realizadas as filmagens de vídeos e a coleta de força de reação do solo 

sincronizadamente, de cada um dos animais. 

Afim de que os animais respondessem positivamente as coletas dos dados 

biomecânicos e estivessem adaptados ao ambiente, eles foram levadas três vezes por 

semana ao local da coleta para adaptação do espaço. 

Para avaliação da cinemática da marcha, uma câmera digital com capacidade de 

aquisição de 60 Hz fixa a um tripé, foi colocada no plano transverso no sentido crânio-

caudal do lado esquerdo de cada animal com uma distância de 4 metros (m).   

A análise cinemática foi sincronizada com a coleta na plataforma de força. O 

animal fez o percurso passando pela plataforma, e para analise dos dados foi 

considerado o momento que o animal toca na plataforma até o momento em que o 

ultimo membro deixa de tocar plataforma. A figura ilustra o animal II Gaspar durante a 

coleta. 

 

 

Figura 3 - Imagem coletada durante análise da marcha do animal II Gaspar. 
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Fitas reflexivas foram posicionadas nos seguintes pontos anatômicos do 

hemicorpo esquerdo analisado na filmagem:  

1. Espinha da escápula/acrômio;  

2. Tubérculo maior do úmero,  

3. Epicôndilo lateral do úmero;  

4. Processo estilóide da ulna;  

5. Cabeça do quinto metacarpo;  

6. Crista ilíaca;  

7. Trocânter maior do fêmur;  

8. Côndilo femoral;  

9. Maléolo lateral;  

10. Cabeça do quinto metatarso;  

11. Crista do occipital;  

12. Cabeça do segundo metatarso contralateral;  

13. Cabeça do segundo metacarpo contralateral.  

A figura 4 ilustra esses pontos anatômicos no hemicorpo esquerdo dos animais. 

 

Figura 4 – esquema representando os pontos anatômicos no hemicorpo esquerdo para 

coleta das imagens. 
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 A partir das marcações dos pontos articulares foram analisados os ângulos 

articulares expressos na figura 4.  

 

Figura 5 – Ângulos articulares analisados 

 

Os movimentos analisados durante as fases da marcha foram: flexão: diminuição 

do ângulo articular; extensão: aumento do ângulo articular.  

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). 

O ambiente deve estar com mínima iluminação e um refletor foi utilizado para 

aumentar a iluminação das marcas reflexivas colocadas nos pontos anatômicos de cada 

animal. 

O movimento foi analisado no plano sagital, através de uma analise 

bidimensional, com a utilização de uma única câmera. 

O Sistema Apas foi utilizado para registrar o posicionamento e deslocamento dos 

segmentos corporais durante a marcha, e também para controle da aquisição, leitura, 

digitalização, tratamento, armazenamento dos parâmetros cinemáticos. A figura 6 ilustra 

a página inicial desse sistema. 
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Figura 6 – Figura ilustrando a página inicial do Sistema Apas 

 

 Para a coleta da força de reação do solo (FRS) foi utilizada uma plataforma 

composta de transdutores de força ST-emed da empresa Novel, com superfície de 

medição de 690x403x19(22), com 6080 sensores e capacidade máxima de força de 

193000 N. 

As coletas de FRS foram feitas sincronizadamente com as coletas dos dados 

cinemáticos considerando também o momento em que o primeiro membro do animal 

toca a plataforma até o momento em que o ultimo membro deixa a plataforma. 

Um programa da mesma empresa ST-emed foi utilizado para registrar variáveis 

de força de reação ao solo de cada animal estudado. Após o sistema MATLAB foi 

utilizado para tratamento e análise final dos resultados. A figura 7 ilustra a página 

inicial desse sistema. 
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Figura 7 – Figura ilustrando a página inicial do sistema MATLAB 
 

Para análises estatísticas foi utilizado o método de  GraphPad para verificar se os 

valores relacionados a cada variável respeiram um distribuição normal de Gauss, 

considerando o nível de normalidade  p > 0.10. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram analisadas variáveis biométricas como peso, altura, comprimentos de braço, 

antebraço, perna, coxa e diâmetro de tórax de cada animal, além de variáveis 

cinemáticas como angulação mínima e máxima das articulações do tarso, joelho, 

coxofemoral, ombro, cotovelo e carpo além das variáveis dinâmicas como a força de 

reação ao solo que animal sofre no desenvolver da marcha. 

 

5.1 ANÁLISE DA BIOMETRIA 
 

O comprimento do braço, antebraço, carpo, coxa, perna e tarso foram analisados apena 

no antímero esquerdo de cada um dos cães, lado também utilizado para as filmagens. Os 

parâmetros morfométricos dos seis animais distróficos estão descritos na tabela 2. 

  

Tabela 2 – Média dos valores dos dados biométricos dos seis animais estudados. 

Variáveis Unidade Média Desvio padrão 

Braço (cm) 16,69 0,69 

Antebraço (cm) 17,12 0,92 

Carpo (cm) 5,16 0,60 

Coxa (cm) 18,91 0,75 

Perna (cm) 19,03 1,34 

Tarso 

Tórax 

Altura 

Peso 

(cm) 

(cm) 

(cm) 

(kg) 

10,98 

67,54 

52,14 

20,44 

0,73 

1,98 

0,87 

2,32 
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Para todas as análises biométricas analisadas foram aceitas a hipótese de 

normalidade pelo método GraphPad, valor de p > 0.10. 

 

 

5.2  VARIAÇÕES CINEMÁTICAS 

 

 

Cada articulação apresentou padrões característicos dos movimentos de flexão e 

extensão articular. Os picos de flexão, ou seja, a diminuição do ângulo formado pelos 

seguimentos daquela articulação ocorreu na fase de balanço, e o aumento do ângulo 

articular, ocorreu nas fases de apoio e propulsão do membro. 

 

Foram analisados os movimentos de flexão e extensão por vídeo em seis vídeos para 

cada animal, considerando desde o momento que animal tocou na plataforma de pressão 

até o momento que retirou o ultimo membro da mesma. 

 

Foram analisados separadamente os ângulos articulares de cada um dos sei animais 

estudados sempre considerando o momento que animal toca na plataforma até o 

momento que retira o ultimo membro.  

 

Os gráficos abaixo ilustram esse movimento sendo a diminuição da curva representa 

a flexão da articulação, ou seja, uma diminuição do ângulo articular e o aumento da 

curva representam a extensão, ou seja, indica o aumento máximo do ângulo articular de 

cada animal separadamente. 

 

 

5.2.1 Animal I BIZ 

 

 

Neste animal podemos observar que no movimento da articulação escapuloumeral a 

angulação máxima de 132.8° ± 8.07 e angulação mínima de 119.2° ±10.10 durante a 

marcha. O gráfico 1 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta. 
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Gráfico 1- Movimento da articulação escapuloumeral do animal I Biz, durante as fases 
de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular 

 

Na articulação umeroradioulnar a angulação máxima de 133° ±7.38 e angulação 

mínima de 120.2° ±9.62 durante a marcha. O gráfico 2 ilustra o comportamente dessa 

articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 2 - Movimento da articulação umeroradioulnar do animal I Biz, durante as fases 
de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 
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Na articulação do carpo desse mesmo animal podemos observar uma angulação 

máxima de 133.2° ± 7.82 e angulação mínima de 120.6° ± 9.44 durante a marcha.O 

gráfico 3 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 3- Movimento da articulação do carpo do animal I Biz, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 

 

Na articulação coxofemoral podemos observar uma angulação máxima de 132.2° 

±7.25 e angulação mínima de 119° ±8.09 durante a marcha. O gráfico 4 ilustra o 

comportamento dessa articulação durante a coleta. 
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Gráfico 4– Movimento da articulação coxofemoral do animal I Biz, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 

 

Na articulação femortibiopatelar, podemos observar uma angulação máxima de 133° 

±7.38 e angulação mínima de 118.8° ±10.25 durante a marcha. O gráfico 5 representa o 

comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 5– Movimento da articulação femortibiopatelar do animal I Biz, durante as fases 
de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 

 



 

 

57

Já na articulação do tarso, podemos observar no movimento articular uma 

angulação máxima de 133° ±7.38 e angulação mínima de 119° ±9.59 durante a marcha. 

O gráfico 6 representa o comportamento dessa articulação durante a marcha. 

 

Gráfico 6– Movimento da articulação do tarso do animal I Biz, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 

 

5.2.3 ANIMAL II GASPAR 

 

Neste animal podemos observar no movimento da articulação escapuloumeral uma 

angulação máxima de 136.6° ±2.07 e angulação mínima de 107.6° ±4.92 durante a 

marcha. O gráfico 7 representa o comportamento dessa articulação durante a coleta. 
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Gráfico 7 – Movimento da articulação escapuloumeral do animal II Gaspar, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 

  

Na articulação umeroradioulnar foi observado à angulação máxima de 136.4° ±1.94 

e angulação mínima de 106.6° ±5.54 durante a marcha. O gráfico 8 ilustra o 

comportamento dessa articulação durante as coletas. 

 

 

Gráfico 8– Movimento da articulação umeroradioulnar do animal II Gaspar, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 
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Na articulação do carpo desse mesmo animal podemos observar a angulação 

máxima de 136.4° ± 1.81 e angulação mínima de 107° ±5.26 durante a marcha. O 

gráfico 9 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 9– Movimento da articulação do carpo do animal II Gaspar, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento do 
ângulo articular. 

 

Na articulação coxofemoral observamos no movimento articular uma angulação 

máxima de 136.8° ±1.92 e angulação mínima de 108° ±4.69 durante a marcha. O 

gráfico 10 representa o comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

Gráfico 10– Movimento da articulação coxofemoral do animal II Gaspar, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 
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Na articulação femortibiopatelar, observamos uma angulação máxima de 136.6° 

±2.07 e angulação mínima de 108° ±4.74 durante a marcha. O gráfico 11 ilustra o 

comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 11– Movimento da articulação femortibiopatelar do animal II Gaspar, durante 
as fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Já na articulação do tarso, observamos a angulação máxima de 136.8° ±1.92 e 

angulação mínima de 108.2° ±4.60 durante a marcha. O gráfico 12 ilustra o 

comportamento dessa articulação durante a coleta. 
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Gráfico 12– Movimento da articulação do tarso do animal II Gaspar, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 

 

5.2.4 ANIMAL III LOLA 

 

Neste animal podemos observar no movimento da articulação escapuloumeral uma 

angulação máxima de 150.8° ±6.26 e angulação mínima de 123° ±5.17 durante a 

marcha. O gráfico 13 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 13– Movimento da articulação escapuloumeral do animal III Lola, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 
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Na articulação umeroradioulnar a angulação máxima foi de 151° ±6.28 e angulação 

mínima de 124° ±5.47 durante a marcha. O Gráfico 14 ilustra o comportamento dessa 

articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 14– Movimento da articulação umeroradioulnar do animal III Lola, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação do carpo desse mesmo animal podemos observar a angulação 

máxima de 150.8° ±6.26 e angulação mínima de 124.6° ±6.02 durante a marcha. O 

gráfico 15 representa o comportamento dessa articulação durante e coleta. 
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Gráfico 15– Movimento da articulação do carpo do animal III Lola, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 

 

Na articulação coxofemoral podemos observar no movimento articular uma 

angulação máxima de 151° ±6.28 e angulação mínima de 123.8° ±5.97 durante a 

marcha. O gráfico 16 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 16– Movimento da articulação do coxofemoral do animal III Lola, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 
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Na articulação femortibiopatelar, podemos observar no movimento articular uma 

angulação máxima de 151° ±6.28 e angulação mínima de 123.6° ±5.85 durante a 

marcha. O gráfico 17 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 17– Movimento da articulação femortibiopatelar do animal III Lola, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Já na articulação do tarso, observamos no movimento articular uma angulação 

máxima de 150.8° ±6.26 e angulação mínima de 124.2° ±5.93 durante a marcha. O 

gráfico 18 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

Gráfico 18– Movimento da articulação do tarso do animal III Lola, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 
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5.2.5 ANIMAL IV LUCK 

 

Neste animal podemos observar no movimento da articulação escapuloumeral uma 

angulação máxima de 179.4° ±0.89 e angulação mínima de 139.8° ±7.59 durante a 

marcha. O gráfico 19 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta.  

 

 

Gráfico 19– Movimento da articulação escapuloumeral do animal IV Luck, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação umeroradioulnar a angulação máxima foi de 179° ±0.44 e angulação 

mínima de 140.2° ± durante a marcha. O gráfico 20 ilustra o comportamento dessa 

articulação durante a coleta. 
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Gráfico 20– Movimento da articulação umeroradioulnar do animal IV Luck, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação do carpo desse mesmo animal podemos observar no movimento da 

articulação escapulo umeral uma angulação máxima de 179.4° ±1.31 e angulação 

mínima de 139.4° ±6.76 durante a marcha. 

 

 

Gráfico 21– Movimento da articulação do carpo do animal IV Luck, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 
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Na articulação coxofemoral observamos a angulação máxima de 179.8° ±0.44 e 

angulação mínima de 140° ±7.26 durante a marcha. O gráfico 21 representa o 

comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 22– Movimento da articulação coxofemoral do animal IV Luck, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação femortibiopatelar, a angulação máxima foi de 179.4° ±0.89 e 

angulação mínima de 141° ±7.81 durante a marcha. O gráfico 22 representa o 

comportamente dessa articulação no momento da coleta. 
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Gráfico 23– Movimento da articulação femortibiopatelar do animal IV Luck, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Já na articulação do tarso, podemos observamos a angulação máxima de 180° ±0 e 

angulação mínima de 139.8° ±6.94 durante a marcha. O gráfico 24 representa o 

comportamento dessa articulação durante a marcha. 

 

 

Gráfico 24– Movimento da articulação do tarso do animal IV Luck, durante as fases de 
balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 
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5.2.6 ANIMAL V MONSTRA 

 

Neste animal podemos observar no movimento da articulação escapuloumeral uma 

angulação máxima de 150° ±0.89 e angulação mínima de 127° ±5.76 durante a marcha. 

O gráfico 25 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta em uma das 

tentativas analisadas. 

 

 

Gráfico 25– Movimento da articulação escapuloumeral do animal V Monstra, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação umeroradioulnar podemos observar no movimento articular uma 

angulação máxima de 148° ±1.56 e angulação mínima de 120° ±7.39 durante a marcha. 

O gráfico 26 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta em uma das 

tentativas. 
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Gráfico 26–Movimento da articulação umeroradioulnar do animal V Monstra, durante 
as fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação do carpo desse mesmo animal podemos observar no movimento da 

articulação escapulo umeral uma angulação máxima de 149° ±0.89 e angulação mínima 

de 126° ±7.58 durante a marcha. 

 

 

 

Gráfico 27 – Movimento da articulação do carpo do animal V Monstra, durante as fases 
de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 

 

Na articulação coxofemoral podemos observar no movimento articular uma 

angulação máxima de 150° ±0.50 e angulação mínima de 124°±5.89 durante a marcha. 
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O gráfico 26 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta em uma das 

tentativa. 

 

 

Gráfico 28– Movimento da articulação coxofemoral do animal V Monstra, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação femortibiopatelar, podemos observar no movimento articular uma 

angulação máxima de 152° ±2.67 e angulação mínima de 129° ±8.42 durante a marcha. 

 

 

Gráfico 29– Movimento da articulação femortibiopatelar do animal V Monstra, durante 
as fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 
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Já na articulação do tarso, podemos observar no movimento articular uma 

angulação máxima de 150° ±0 e angulação mínima de 127° ±4.96 durante a marcha. O 

gráfico 30 ilustra o comportamento dessa articulação durante a coleta em uma das 

tentativas. 

 

 

Gráfico 30– Movimento da articulação do tarso do animal V Monstra, durante as fases 
de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 

 

5.2.7 ANIMAL VI WINNER 

 

Neste animal podemos observar no movimento da articulação escapuloumeral uma 

angulação máxima de 164° ±7.85 e angulação mínima de 117.2° ±4.65 durante a 

marcha. O gráfico 31 representa o comportamento dessa articulação durante a coleta. 
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Gráfico 31– Movimento da articulação escapuloumeral do animal VI Winner, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Na articulação umeroradioulnar a angulação máxima de 166° ±10.65 e angulação 

mínima de 117.4° ±3.50 durante a marcha. O gráfico 31 representa o comportamento 

dessa articulação durante e coleta. 

 

 

Gráfico 32– Movimento da articulação umeroradioulnar do animal VI Winner, durante 
as fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 
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Na articulação do carpo desse mesmo animal a angulação máxima de 164.4° ±8.08 e 

angulação mínima de 118.6° ±4.72 durante a marcha. O gráfico 33 representa o 

comportamento dessa articulação durante a coleta. 

 

Gráfico 33– Movimento da articulação do carpo do animal VI Winner, durante as fases 
de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 

 

Na articulação coxofemoral a angulação máxima de 169° ±2.34 e angulação mínima 

de 119° ±3.39 durante a marcha. O gráfico 34 ilustra o comportamento dessa articulação 

durante a coleta. 

 

 

Gráfico 34– Movimento da articulação coxofemoral do animal VI Winner, durante as 
fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 
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Na articulação femortibiopatelar, a angulação máxima de 158.2° ±8.40 e angulação 

mínima de 114° ±1.14 durante a marcha. O gráfico 35 representa o comportamento 

dessa articulação durante a coleta. 

 

 

Gráfico 35 – Movimento da articulação femortibiopatelar do animal VI Winner, durante 
as fases de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa 
uma diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um 
aumento do ângulo articular. 

 

Já na articulação do tarso, a angulação máxima de 167.4° ±3.20 e angulação 

mínima de 116.4° ±5.31 durante a marcha. O gráfico 36 ilustra o comportamento dessa 

articulação durante a marcha. 
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Gráfico 36 – Movimento da articulação do tarso do animal VI Winner, durante as fases 
de balanço, apoio e propulsão. A diminuição na curva representa uma 
diminuição do ângulo articular e o aumento da curva indica um aumento 
do ângulo articular. 

 

A tabela abaixo ilustra os valores médios de flexão e extensão de cada 

articulação dos sei animais estudados. 
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Tabela 3 - Valores dos ângulos articulares dos seis animais estudados 

 BIZ GASPAR LOLA LUCK MONSTRA WINNER 

Escapuloumeral 

flexão 

119.2° 107.6° 123° 139.8° 127° 117.2° 

Escapuloumeral 

extensão 

123.8° 136.6° 150.8° 179.4° 150° 164° 

Umeroradioulnar 

flexão 

120.2° 106.6° 124° 140° 120° 117.4° 

Umeroradioulnar 

extensão 

133° 136.4° 151° 179° 148° 166° 

Carpo  

flexão 

120.6° 107° 124.6° 139.4° 126° 118.6° 

Carpo 

extensão 

133.2° 136.4° 150.8° 179.4° 149° 164.4° 

Coxofemoral  

flexão 

119° 108° 123.8° 140° 124° 119° 

Coxofemoral 

extensão 

132.2° 136.8° 151° 179.8° 150° 169° 

Femortibiopatelar 

flexão 

118.8° 108° 123.6° 179.4° 129° 114° 

Fermortibiopatelar 

extensão 

133° 136.6° 151° 141° 152° 158.2° 

Tarso 

flexão 

119° 108.2° 124.2° 139.8 127° 116.4° 

Tarso 

extensão 

133° 136.8° 150.8° 180° 150° 176.4° 

 

 

Após a análise de cada animal, foi feita a média dos valores dos ângulos 

articulares dos seis animais estudados que estão descritos na tabela 4. 
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Tabela 4- Média dos valores dos ângulos articulares dos seis cães estudados. 

Variáveis Unidade Média Desvio Padrão 

Escapuloumeral - flexão [graus] 121.10 11.78        p> 0.10 

Escapuloumeral - extensão [graus] 150.40 19.39       p> 0.10 

Umeroradioulnar - flexão [graus] 120.10 12.20        p> 0.10 

Umeroradioulnar - extensão [graus] 149.50 19.78        p> 0.10 

Carpo - flexão [graus] 122.60 11.45        p> 0.10 

Carpo - extensão [graus] 149.90 19.35        p> 0.10 

Coxofemoral - flexão [graus] 121.40 11.86        p> 0.10 

Coxofemoral - extensão [graus] 150.50 20.17       p> 0.10 

Femortibiopatelar - flexão [graus] 121.20 12.46       p> 0.10 

Fermortibiopatelar - extensão [graus] 146.00 18.62       p> 0.10 

Tarso - flexão [graus] 121.60 11.79       p> 0.10 

Tarso - extensão [graus] 150.40 20.18        p> 0.10 

 

Para todas as análises dos ângulos articulares analisadas foram aceitas a hipótese 

de normalidade pelo método GraphPad, valor de p > 0.10. 

 

5.3 VARIAÇÕES DINÂMICAS 
 

Nos dados obtidos referentes a variações dinâmicas, foram analisados os picos da 

força de reação do membro pélvico em cada uma das seis tentativas válidas. O gráfico 

37 ilustra o comportamento dessa força em cada um dos animais. 
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Gráfico 37 – Pico de força de reação ao solo vertical do membro torácico dos seis 
animais estudados. 

 

Os picos verticais de força de reação solo de cada um dos animais estão 
expressos na tabela 5. 

Tabela 5 – Média dos valores dos picos de força de reação ao solo de cada um dos 
animais. 

Animal Média Desvio Padrão 

Biz 141 5.76          .   p> 0.10 

Gaspar 128 8.32         ...  p> 0.10 

Lola 180 4.97              p> 0.10 

Luck 183 2.49             p> 0.10 

Monstra 150 5.92             p> 0.10 

Winner 135 6.25             p> 0.10 

 

Para todas as análises biométricas analisadas foram aceitas a hipótese de 

normalidade pelo método GraphPad, valor de p > 0.10. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A distrofia muscular de Duchenne se manifesta por um defeito no gene da 

distrofina, proteína associada ao sarcolema dos músculos lisos, cardíacos e esquelético 

que ajuda a manter a integridade da membrana durante o processo de contração e 

relaxamento muscular. (PALMIERI et al., 1996; BERGMAN et al., 2002). Esses 

indivíduos afetados pela distrofia apresentam alterações significantes no organismo 

quando comparados com a população normal (PALMIERI et al., 1996) 

A inexistência de um tratamento definitivo para esta doença tem incentivado 

pesquisas que em geral abordam terapias celulares, genéticas e medicamentosas com 

modelos animais, principalmente o camundongo mdx. De acordo com McLoon (2008) 

deve se estimular a investigação de terapias complementares e de suporte da doença 

para aumentar a qualidade de vida dos pacientes. 

O modelo canino GRMD é o modelo animal mais similar a DMD humana. Por 

ser geneticamente homólogo, compartilha seu quadro de miopatia severa e 

desenvolvimento clínico letal (COOPER et al., 1988; VALENTINE et al., 1990). Além 

das alterações musculares serem as mais próximas daquelas encontradas em humanos, 

cães adultos do modelo GRMD apresentam peso corporal relativamente semelhante ao 

de meninos afetados, o que possibilita um melhor monitoramento da fraqueza muscular 

da patologia e estratégias de tratamento durante experimentos (GAIAD, 2006). 

. A avaliação visual da marcha do animal é utilizada para diagnosticar e 

monitorar a progressão de uma doença, porém é uma analise subjetiva e qualitativa 

(HARRIS, 1994). Ela é usada para caracterizar o movimento articular em várias 

espécies e raças, e comparar o comportamento articular de cães com afecções músculo 

esqueléticos e cães saudáveis (MARSOLAIS, 2003). 

Nesse estudo objetivamos estabelecer dados das variáveis da marcha de cães da 

raça Golden Retriever afetados pela distrofia muscular a fim de contribuir para a 

compreensão e padronização da locomoção desses animais além de fortalecer as 

ferramentas de avaliação clínica deste modelo. 
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Publicações em avaliações animais vêm crescendo da mesma forma que nas 

avaliações em humanos. Através de um estudo cinemático, Coulbome (2005) comparou 

as raças Greyhoun e Labrador Retriever onde concluiu que as diferenças na mecânica 

coxal são evidentes, a amplitude de movimento articular de membros pélvicos do 

Greyhound foi bem maior que a do Labrador Retriever deixando claro que fatores 

corporais específicos da raça influenciam na movimentação do animal. 

Suwankong et. al. (2007) através de resultados obtidos com uma plataforma de 

força, mostraram prejuízo da força propulsiva dos membros pélvicos de animais no pós-

cirurgico de descompressão da estenose lombosacral degenerativa, enquanto os 

proprietários dos mesmo através de observação os avaliaram como tendo sua função 

totalmente estabelecida. 

Em outro estudo na determinação da componente vertical da força de reação do 

solo atuante nos membros de bovinos jovens da raça Girolanda nas condições estática e 

dinâmica, Rodrigues et. al. (2009), relataram que no caso das FRS na condição 

dinâmica os resultados mostram que a configuração das curvas registradas se assemelha 

às encontradas em literaturas de referência para marcha normal de humanos e que a FRS 

máxima encontrada corresponde, em média, a mais de 50% do peso do animal. 

Observaram também que na condição dinâmica, as FRS exercidas sobre os membros 

posteriores podem se alcançar valores duas vezes superiores aos observados na 

condição estática. 

Em um estudo comparativo de resultados de avaliação qualitativa e quantitativa 

de animais submetidos à osteotomia da tíbia corrigidos por fixadores externos, Quinn et 

al. (2007) relataram que os dois tipos de avaliação tiveram concordância somente 

quando o grau de claudicação era severo. A avaliação qualitativa não foi capaz de 

detectar claudicações de grau leve. 

Silva (2005) através de um estudo cinemático analisou a marcha de sete cães da 

raça Golden Retriever clinicamente normais. Pode concluir que esse método de estudo 

provou ser um consistente método de avaliação do movimento durante a marcha 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. 
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Podemos observar então a sensibilidade da avaliação biomecânica, que além de 

fornecer dados quantitativos para comparação de progressão de uma doença 

degenerativa ou diferenças pré e pós-tratamento, também possibilitam ao profissional 

entender as perdas de função e alterações decorrentes de terapias e ou doenças. 

(MACHADO, 2009).  

Por a avaliação biomecânica animal ser um assunto recente, poucos estudos 

foram encontrados com o modelo experimental canino GRMD. Em estudo recente 

Marsh et. al., 2010 objetivou quantificar a cinemática bi-dimensional na articulação do 

joelho e tornozelo de seis cães do modelo GRMD, comparados com seis cães Golden 

Retriever clinicamente normais (controles). Resultaram que os cães GRMD andaram 

significativamente mais lento que o cão controle e na articulação do joelho, os GRMD 

andaram com o joelho relativamente mais estendido em comparação aos controles. Na 

articulação do jarrete, o modelo GRMD exibiu menos amplitude de movimento e andou 

com a articulação relativamente menos flexionada comparados aos controles.  

Machado (2009) objetivou em seu estudo, elucidar o papel da fisioterapia 

motora na deposição de colágeno muscular, bem como em alguns parâmetros 

cinemáticos e dinâmicos da marcha do modelo GRMD. Em seus resultados mostraram 

que os animais tratados com a fisioterapia apresentaram diminuição da flexibilidade e 

menor regeneração do tecido muscular em comparação aos animais não tratados. 

Relatou também que funcionalmente, a fraqueza muscular dos animais distróficos 

reflete em uma marcha lenta, com característica de sobrecarga e dificuldade de avançar 

o corpo. 

Em outro estudo utilizando o modele canino GRMD, investiga a viabilidade do 

uso do acelerômetro como medida quantitativa da marcha de animais distróficos. Esta 

ferramenta difere da utilizada em nossa pesquisa, uma vez que o acelerômetro é 

acoplado ao corpo do animal. Os dados apresentados pelos autores fornecem 

importantes características da marcha do animal distrófico e concluíram que a 

acelerometria representa uma ferramenta útil para avaliar a locomoção durante testes 

pré e pós-clinicos 

. Em nosso estudo, os dados da pesquisa foram realizados no Laboratório de 

Biomecânica da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo. 
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Os seis animais avaliados passaram por um processo de adaptação ao espaço do 

laboratório antes da coleta, com o objetivo de os animais se sentirem familiarizados ao 

ambiente de coleta e pudesse realizar a marcha o mais próximo possível do usual sem 

interferência no resultado final.  

A análise feita neste estudo utilizou um espaço bidimensional, porém outros 

estudos da marcha animal utilizaram espaços tridimensionais, Hottinger (1996) e 

Bennet (1995). Nielsen (2003) realizou análises de marcha bidimensional e 

tridimensional de membros anteriores de cães saudáveis e afirmou que existem 

diferenças notáveis entre essas análises, como por exemplo, as curvas excursão articular 

e a amplitude de movimento. 

A colocação das marcas flexivas é uma possível fonte de erro, causada pelo 

deslocamento da pele do animal podendo movimentar as marcas e levar à possíveis 

erros. Em estudo avaliando os efeitos deste deslocamento em cavalos Van Den Bogert e 

Weeren (1990) concluíram que na articulação escapuloumeral o deslocamento ocorreu 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 No 

entanto a anatomia e a biomecânica do cavalo difere-se da canina, não esclarecendo 

como esses achados podem ser aplicados a esse estudo.  

Os dados morfométricos analisados não demonstraram diferenças físicas 

significativas entre os cães estudados. Os dados obtidos foram braço: 16,69cm; 

antebraço 17,12cm; carpo 5,16cm; coxa 18,91cm; perna 19,03cm; tarso 10,98cm; tórax 

67.54cm; altura 52,14cm; e peso 20,44kg. Esses dados corroboram com os resultados de 

Silva (2006), que também não encontrou diferenças significativas entre os sete cães da 

raça Golden Retriever clinicamente normais analisados.  

Visualmente falando, a forma de deambulação de cada animal é única, e notou-

se também que havia cães mais resistentes que outros, devido à patologia, o que poderia 

alterar de alguma forma a variável estudada. 

Os resultados do comportamento das articulações estudadas indicam uma 

variação maior de flexão e extensão das articulações do membro pélvico. Em nosso 

estudo a angulação foi: coxofemoral (flexão 122.08° e extensão 153.96°), 

femortibiopatelar (flexão 121.2° e extensão 151.64°), tarso (flexão 121.48° e extensão 
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153.44°). Machado (2009), em seu estudo sugere maior comprometimento do mesmo 

(coxofemoral e tarso) em seu estudo com cães do mesmo modelo; uma vez que fez duas 

avaliações; aos cinco e aos nove meses de vida. 

Marsh (2010), em seu estudo pioneiro comparou e mediu o comportamento da 

articulação femortibiopatelar e tarso de cães GRMD e cães Golden Retriever saudáveis. 

Seus resultados indicaram que os cães GRMD andaram mais lentos em relação aos 

controles; na articulação femortibiopatelar ambos os grupos exibiram uma amplitude 

semelhante, mas comparados aos controles dos cães GRMD andou com essa articulação 

relativamente mais extensa. Em nosso estudo podemos observar que a articulação 

fermortibiopatelar também foi a que teve um grau de extensão maior se comparada a 

outras articulações. Em relação à articulação do tarso March et. al (2010) os cães 

GRMD exibiram uma menor amplitude de movimento comparadas aos cães controles. 

Bensacon et al. (2004) mostraram em seus estudos que a força de reação ao solo 

vertical é maior nos membros torácicos que nos membros pélvicos, porém em nosso 

estudo foi possível calcular a força do membro torácico, que teve uma variável 

significativa em relação aos animais estudados 

Os resultados aqui obtidos são importantes para implantação de protocolos e 

avaliação clinica para análise do movimento de cães GRMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 



 

 

87

 

7 Conclusões 

 

• Os animais distróficos têm uma marcha lenta, com dificuldades de avançar os 

membros durante a marcha. 

• A forma de deambulação é diferente em cada um dos animais  

• A articulação femortibiopatelar foi a que teve um grau de amplitude maior em 

relação as outras articulações 

• Os picos de flexão e extensão articular variam de acordo com cada articulação. 

• Os picos de flexão e extensão variam mais no membro pélvico do que no 

membro torácico. 

• Os resultados obtidos podem ser úteis em avaliações pré-clinicas utilizando o 

modelo canino GRMD. 
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