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RESUMO 

OLIVEIRA, I.O. Valores de referência e confiabilidade de testes clínicos 

para avaliação funcional lombopélvica. 2016. 78 f. Tese (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2016. 

Introdução: Força, resistência e atividade muscular são uma área importante 

de pesquisa e avaliação contribuindo para um melhor entendimento de 

aspectos musculoesqueléticos de mecanismos de dor e lesão. No entanto, a 

utilização de testes que avaliem a região lombopélvica ainda é controversa, 

pois apesar de muitos testes clínicos estarem disponíveis na literatura, ainda 

não estão estabelecidos quais os mais confiáveis na prática clínica. Objetivos: 

Estabelecer valores de referência, determinar confiabilidade intra e 

interexaminador e as medidas de erro de um conjunto de testes clínicos que 

avaliam a região lombopélvica em indivíduos assintomáticos de diferentes 

gêneros, faixas etárias e níveis de atividade física. Materiais e Métodos: Para 

os valores de referência, 152 indivíduos (79 homens, 73 mulheres) 

estratificados por gênero, faixa etária e nível de atividade física realizaram um 

conjunto de nove testes clínicos: força isométrica máxima de abdutores, 

extensores, flexores e rotadores laterais de quadril, resistência nas posições de 

ponte lateral, ponte frontal, flexores e extensores lombares e atividade 

muscular  da região lombopélvica. Para a confiabilidade, 33 indivíduos foram 

avaliados por dois examinadores em um intervalo de 3 a 7 dias, onde 

realizaram aleatoriamente o mesmo conjunto de testes. As medidas de 

confiabilidade foram avaliadas pelo Coeficiente de Correlação Interclasse 

(CCI2,1) e as medidas de erro definidas pelo Erro Padrão da Medida (EPM) e 

pela Mínima Mudança Detectável (MMD). Resultados: Foram observadas 

diferenças significativas (p<0.05) nos testes clínicos para as variáveis: gênero, 

faixa etária e nível de atividade física e estabelecidos valores de referência 

para cada grupo. Todos os testes apresentaram valores de confiabilidade 

excelente com CCI (IC 95%) maior que 0.8  para as confiabilidades intra e 

interexaminador; os valores da MMD foram superiores à média do EPM em 

todos os testes. Conclusão: Os resultados do presente estudo apontam 

valores de referência que contribuem com o estabelecimento de referências 

para auxiliar na tomada de decisões clínicas. Além disso, este conjunto de 
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testes apresentou confiabilidade intra e interexaminador bem como valores de 

EPM e MMD, confirmando a possibilidade de seu uso na prática clínica.  

Palavras Chave: Dinamômetro de Força Muscular, Resistência Física, Coluna 

Vertebral, Quadril. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, I.O. Reference values and reliability for tests of lumbopelvic 

functional assessment. 2016. 78 f. Tese (Mestrado) – Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

Background: The assessment of the lumbopelvic region is useful for many 

musculoskeletal dysfunctions. Several clinical tests are commonly used to 

assess this region, however, reference values for clinical assessments and 

results concerning method, reliability and error measurements of these tests 

have not been reported. Objectives: To establish reference values and to 

determine intra and interrater reliability, standard error of measurement (SEM) 

and minimum detectable change (MDC) of a set of clinical tests used for 

assessing the lumbopelvic region in asymptomatic volunteers of different 

gender, age groups and physical activity levels. Methods: For reference values, 

152 subjects (79 men, 73 women) divided by gender, age group and physical 

activity levels, performed nine clinical tests: Maximum voluntary isometric 

strength of hip abductors, extensors, flexors and lateral rotato rs, transversus 

abdominis(TrA) muscle activity (using a Pressure Biofeedback Unit), prone and 

side bridges, trunk flexor and extensor endurance tests. To measure reliability, 

33 individuals performed the same set of tests, in random order within a week 

period. Intrarater and interrater analysis were assessed using the Intraclass 

Correlation Coefficient (ICC) and the error measurements were defined by 

using the SEM and the MDC. Results: Reference values were established for 

each group and our results showed significant (p<0.05) differences concerning 

gender, age group and physical activity levels in clinical tests. In general, 

strength differences were related to gender and physical activity levels and 

endurance results could be related to interactions between gender, age group 

and physical activity levels. All tests presented good reliability indices with an 

ICC (95%CI) higher than 0.8 for the intrarater and interrater reliability; MDC 

values were greater than mean of SEM in all tests, confirming its usage for 

clinical practice assessments. Conclusion: Reference values are necessary to 

help clinicians in the evaluation of subjects and these results can contribute for 

clinical practice in providing clinical training targets. Also, this set of tests 

presented good intra and interrater reliability measures of strength, endurance 
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and TrA muscle activity test as well as SEM and MDC values, confirming its use 

for assessing the lumbopelvic region. 

Key Words: Muscle Strength Dynamometer, Physical Endurance, Spine, Hip. 
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1. INTRODUÇÃO 

Complexo lombopélvico é um termo que se aplica à região que envolve 

a coluna lombar e a articulação do quadri l. Considerado como uma zona de 

transição de forças entre o membro superior e o inferior (WILSON et al., 2006) 

e responsável pela sincronização do ritmo lombo pélvico (NEUMANN, 2006), o 

complexo lombopélvico define-se pela “habilidade de obter e sustentar o 

controle da região do tronco em repouso e em movimentos específicos”  

(MAJEWSKI et al., 2014) e envolve tanto músculos de fibras lentas, como 

músculos formados por fibras rápidas que compõem a parede abdominal e a 

região lombar (ANDERSON et al., 2013). 

O conceito de estabilidade desta musculatura é discutido na literatura  

(HODGES et al., 1997; O’SULLIVAN e t al., 1998), sendo associado com atraso 

na ativação muscular, diminuição no recrutamento de fibras e desequilíbrios 

neuromusculares da região do complexo lombopélvico (MOFFROID,1997; 

NESSER et al., 2008; OKADA et al., 2011).  

Além disso, força, atividade muscular e resistência são vertentes 

importantes da pesquisa bem como partes integrantes de avaliações 

funcionais, uma vez que contribuem para uma melhor compreensão de 

aspectos musculoesqueléticos de dor, lesão e desempenho  (HUXEL-BLIVEN 

et al., 2013; JUDD et al., 2014; PEATE et al., 2007).   

Diversos estudos encontraram relação entre fraqueza e fadiga da 

musculatura paraespinal e do quadril á lesões como dor patelofemoral 

(IRELAND et al., 2003; MAGALHÃES et al., 2010), dor lombar crônica 

inespecífica (MOFFROID, 1997; ROY et al., 1989) e também incapacidade de 

retornar a altos níveis de atividade física e esporte (McGILL et al., 2007). A 

literatura também indica que o exercício de ponte lateral é o que mais desafia o 

músculo quadrado lombar sem que haja carga excessiva na coluna lombar 

(McGILL et al., 1999) e a posição de ponte frontal é um exercício que recruta 

tanto a musculatura abdominal como a extensora lombar concomitantemente, 

permitindo que sejam avaliadas resistência e sinergia muscular durante a 

permanência na posição(SCHELLENBERG et al., 2007). No entanto, a 
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escassez de dados acerca de um conjunto de testes especialmente agrupados 

para avaliar todas as vertentes do complexo lombopélvico ainda compromete a 

avaliação desta região na prática clínica.  

Avaliações funcionais em geral são cruciais para a prática clínica atual 

para que possamos quantificar déficits musculares, mensurar o risco que um 

indivíduo tem de desenvolver alguma disfunção devido à fraqueza de uma 

região (LATIMER et al., 1999; PEATE et al., 2007) ou determinar o quanto essa 

fraqueza está influenciando uma disfunção já existente(LEDERMAN , 2010).  

Até o presente momento, abordagens de tratamento relacionadas a  

utilização de exercícios ativos para pacientes com dor lombar têm sido 

extensivamente estudadas e resultados já existentes na literatura recente 

confirmam que o exercício exerce um papel importante na reabilitação  (LONG 

et al., 2004). 

Embora as relações anatômicas e biomecânicas entre a coluna, o 

quadril e a pelve já estejam devidamente estabelecidas (NEUMANN, 2006), 

poucos estudos foram conduzidos para verificar a contribuição que a 

musculatura do quadril exerce para a estabilização lombopélvica. Revisões 

sistemáticas recentes como as de Villafañe et al. (2016) e Smith et al., (2014) 

abordam e enfatizam a necessidade de utilização de testes clínicos para 

avaliação da coluna, porém um conjunto de testes que envolve toda a região 

do complexo lombopélvico ainda não está estabelecido. 

Ademais, Alrwaily et al. (2015) identificaram um subgrupo de pacientes 

que embora sejam relativamente assintomáticos, executem atividades de vida 

diária sem relato de dor e não possuam déficits motores ou de flexibilidade, 

ainda referem sintomas quando expostos a  atividades de alta intensidade onde 

ocorre fadiga muscular. 

Ainda, resultados de testes clínicos que avaliam resistência e 

instabilidade da coluna lombar parecem estar relacionados à dor e 

incapacidade em pacientes com dor lombar inespecífica e , além disso, a 

presença de dor persistente reduz significativamente a resistência da 

musculatura anterior e posterior da região lombopélvica (VANTI et al., 2016). 
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Há evidência de que fraqueza e tensão na musculatura do quadri l também 

exerce influência nos mecanismos de dor lombar e são comuns em pacientes 

com determinada sintomatologia (COOPER et al., 2015). 

Uma boa avaliação fisioterapêutica, por sua vez, é composta por testes 

clínicos já validados que possuam boa reprodutibilidade e sejam capazes de 

quantificar o comprometimento do segmento avaliado e estabelecer possíveis 

prognósticos para o paciente (SIBLEY et al., 2013). Apesar da relevância já 

conhecida do complexo lombo pélvico no tratamento e no prognóstico de 

doenças e disfunções, valores de referência, bem como a confiabilidade e as 

medidas de erro de seus testes clínicos ainda não são conhecidos. 

Diversos dispositivos e posições de teste têm sido utilizadas na prática 

clínica para mensurar força, atividade e resistência da musculatura do 

complexo lombopélvico (BANDINELLI et al., 1999; LATIMER et al., 1999), 

porém, no que diz respeito aos métodos disponíveis na literatura para avaliar 

esta região, não há evidência acerca de metodologia ou valores de referência 

para um conjunto de testes possível de ser utilizado na prática clínica.  

Há muita divergência metodológica em estudos que realizam testes 

clínicos. Por exemplo, medidas de força utilizando o dinamômetro manual 

devido a posicionamento do dispositivo, posicionamento do indivíduo, comando 

verbal e utilização de faixas para estabilização, manutenção da estabilidade da 

contração e evitar que a força do examinador influencie nos resultados obtidos 

(ARNOLD et al., 2010; WHITELEY et al., 2012).  

Assim, a prática da fisioterapia deve fazer uso de testes confiáveis para 

avaliar indivíduos, de modo a garantir que mudanças clinicamente significantes 

realmente ocorreram durante o período de tratamento (NOTEBOOM et al., 

2008). Para o uso na prática clínica, a dinamometria isométrica, testes que 

utilizam uma Unidade de Biofeedback de Pressão e testes de resistência da 

musculatura lombar estão ganhando um interesse considerável, uma vez que 

tais métodos não necessitam de grande estrutura para serem realizados e são 

de baixo custo (HALABCHI et al., 2013; HANSEN et al., 2015; KOLBER et al., 

2005), quando comparados com as demais opções disponíveis, como o 
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dinamômetro isocinético (STARK et al., 2011) ou a eletromiografia de superfície 

(CAIRNS et al., 2000). Alguns destes testes em determinadas posições pré-

estabelecidas pela literatura (MELDRUM et al.,2007) têm como finalidade a 

avaliação da região lombopélvica (VILLAFANE et al., 2016), porém para serem 

possíveis de serem utilizadas na prática clínica, devem demonstrar bons 

valores de confiabilidade e metodologia bem definida (CORIN et al., 2005; 

LEGGIN et al., 2006).  

Uma avaliação que contemple satisfatoriamente todos os aspectos 

levantados deveria ser composta então de testes de força como a avaliação 

isométrica de abdutores, extensores, flexores e rotadores laterais do quadril , de 

atividade muscular, como os testes que utilizam Unidades Pressóricas de 

Biofeedback e de resistência como a ponte frontal, a ponte lateral, o teste de 

resistência de flexores lombares e o teste de Biering-Sorensen modificado para 

extensores lombares. 

Porém, como ainda não há referência de mensuração – valores de 

referência, confiabilidade ou medidas de erro - para a utilização destes testes, 

não é possível determinar o significado que pode ser atribuído à realização 

deles para a avaliação desse segmento, comprometendo análises como a 

evolução do quadro clínico do paciente em comparação com ele próprio e com 

outros indivíduos (ANDERSON et al., 2013), uma vez que um indivíduo pode 

não apresentar déficits entre seus membros, porém apresenta fraqueza 

bilateral quando comparado à população geral(KENDALL et al., 2015). 

A inconsistência de dados compromete o uso de testes clínicos em um 

ambiente prático, principalmente quanto á confiabilidade e medidas de erro 

destes testes (JUDD et al., 2014; MAJEWSKI et al., 2014; ROY et al., 1989; 

STARK et al., 2008). A escassez de valores de referência também dificulta a 

avaliação clínica quanto à eficácia e evolução de um tratamento, 

restabelecimento da funcionalidade, retorno às atividades rotineiras e 

identificação de déficits específicos e estruturais nos momentos de reavaliação.  

Recentemente, Krause et al. (2014), verificaram a influência dos 

examinadores na confiabilidade do dinamômetro manual na força dos 
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extensores, abdutores e rotadores externos de quadril em uma população de 

jovens saudáveis e seus resultados mostraram valores excelentes na 

confiabilidade intra e interexaminadores, porém, foi enfatizada a necessidade 

de protocolos mais rigorosos de avaliação e manuseio do dispositivo para que 

tais valores sejam reproduzidos pela população geral de profissionais da área.  

Uma revisão realizada por Stark et al. (2011), verificou as evidências em 

relação a confiabilidade e validade do dinamômetro manual na avaliação da 

força muscular em vários grupos musculares  e concluiu que grandes 

articulações como a do quadril são prejudicadas devido à dificuldade na 

estabilização dessas áreas, além de ressaltarem a carência dos estudos em 

detalharem seus processos de testes para que possam ser replicáveis na 

prática clínica. 

Outra revisão sistemática realizada por Lima et al. (2011)sobre as 

propriedades de medida da Unidade de Biofeedback de Pressão na avaliação 

da atividade muscular do músculo transverso do abdome verificou que as 

evidências sobre medidas de erro deste dispositivo são limitadas e muitas 

questões acerca de seu uso ainda precisam ser respondidas em estudos 

futuros. 

Quanto á valores de referência, apenas Anderson et al. (2013) buscaram 

estabelecer valores normativos para três testes que avaliam a musculatura do 

CORE a partir de 55 indivíduos com média de idade de 29 anos. Ao final de 

seu estudo, é apontada a necessidade da realização de estudos com uma 

população maior e mais estratificada por idade, nível de atividade física e 

histórico médico pregresso para uma representação mais fidedigna da 

população e obtenção de valores mais precisos. Não foram localizados na 

literatura outros trabalhos sugerindo a confiabilidade, bem como as medidas de  

erro de testes especialmente agrupados para a avaliação do complexo 

lombopélvico. 

No nosso melhor entendimento, não há evidência sobre valores de 

referência, confiabilidade, erro padrão da medida (EPM) e mínima mudança 

detectável (MMD) para este conjunto de testes compilados para avaliação 

funcional lombopélvica na prática clínica. Desta forma, é de suma importância 

considerar uma combinação de testes de força, atividade e resistência 
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muscular que sejam confiáveis, de fácil execução, baixo custo e apresentem 

valores de referência para serem incorporados á prática do fisioterapeuta atual.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo principal  

Estabelecer valores de referência para a utilização de  um conjunto de 

testes clínicos de avaliação funcional do complexo lombo pélvico em 

homens e mulheres com diferentes níveis de atividade física nas faixas 

etárias de 18 a 40 e 41 a 65 anos; 

2.2 Objetivo secundário 

Determinar a confiabilidade intra e interexaminador, o Erro Padrão da 

Medida (EPM) e a Mínima Mudança Detectável (MMD) do mesmo 

conjunto de testes clínicos de avaliação do complexo lombo pélvico. 

 

  



26 
 

 

 

 

 

 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 



27 
 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

O projeto foi aprovado após análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (CEP-HCFMRP-USP), sob processo de número 

6037/2015. Todos os voluntários que aceitaram participar do estudo assinaram 

o TCLE (Apêndice A), em que foram esclarecidos os direitos quanto à liberdade 

de participação e desistência, o direito de identidade preservada e a ausência 

de riscos oferecidos, conforme previsto na Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Os participantes foram triados nas dependências da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, na comunidade do 

município de Ribeirão Preto e também no município de Campinas, ambos no 

estado de São Paulo.  

3.1 Amostra  

Para estabelecer valores de referência para a utilização dos testes 

realizados foram avaliados 152 sujeitos (79 homens, 73 mulheres) 

assintomáticos(Figura 1) e para a confiabilidade intra e interexaminador bem 

como medidas de erro dos testes clínicos selecionados foram avaliados 33 

indivíduos assintomáticos, ou seja, que não apresentam dor ou disfunção na 

região lombar. Todos os indivíduos deveriam apresentar a faixa etária de 18 a 

65 anos, e serem classificados como “Sedentários”, “Insuficientemente Ativos 

(A e B)” ou “Ativos” pelo questionário IPAQ (MATSUDO et al., 2001) de 

atividade física.  
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Figura 1.Organograma da estratificação da amostra dos valores de referência. 

Em todas as amostras foram excluídos indivíduos que apresentassem 

alguma disfunção músculo esquelética, do quadril, joelho e ombro e/ou da 

coluna lombar há menos de um ano; histórico de cirurgias no quadril, joelho, 

ombro e/ou coluna lombar; cardiopatas; mulheres grávidas e indivíduos 

classificados como muito ativos pelo questionário IPAQ. Mulheres que 

estivessem em período menstrual na data da avaliação foram reagendadas 

para um momento mais propício, visto que a resposta motora varia ao longo 

das fases do ciclo menstrual, podendo influenciar nas medidas de força 

(BARBOSA et al., 2007). Foram excluídos ainda indivíduos que não tinham 

capacidade cognitiva para compreender o teste ou não sabiam falar, ler e 

compreender a Língua Portuguesa do Brasil. 

3.2 Procedimentos de coleta 

No primeiro contato com o indivíduo interessado em participar do estudo, 

o pesquisador principal analisou os critérios de inclusão e exclusão e os 

indivíduos com potencial para entrada no estudo receberam explicações sobre 

os objetivos e procedimentos de coleta. Todos os indivíduos que aceitaram 

participar deste estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
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das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo (CEP-HCFMRP-USP).  

Após assinarem o TCLE, os voluntários informaram dados demográficos 

como idade, profissão, escolaridade, peso e altura  e preencheram, para fins de 

caracterização da amostra, a versão brasileira do questionário IPAQ de 

atividade física (MATSUDO et al., 2001).  

No mesmo dia, os voluntários foram submetidos à avaliação funcional do 

complexo lombopélvico no Laboratório da Análise da Postura e Movimento 

Humano da FMRP-USP (LAPOMH). A avaliação funcional foi realizada pelo 

examinador principal e consiste em nove testes clínicos- força isométrica 

máxima de abdutores, extensores, flexores e rotadores laterais de quadril,  

atividade muscular do TrA, ponte lateral, ponte frontal, resistência de flexores 

lombares e o teste de Biering-Sorensen modificado para extensores lombares 

(Figuras 1-9) - que foram realizados de forma aleatória para as medidas de 

confiabilidade e ordem pré-estabelecida para os valores de referência.  

Após 3 a 7 dias da primeira avaliação funcional inicial, os voluntários 

retornaram ao laboratório para realizar novamente o mesmo conjunto de testes, 

sob as mesmas condições de ambiente e orientações, por mais duas vezes, 

com os testes realizados pelo segundo examinador e pelo avaliador principal 

de forma independente na mesma ordem da avaliação inicial. Estas avaliações 

tinham como finalidade a obtenção dos dados de confiabilidade 

interexaminador e intraexaminador, respectivamente.  

3.3 Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

  É um instrumento para mensuração do nível de atividade física, 

desenvolvido para adultos entre 18 e 65 anos. A versão curta do IPAQ tem 

nove itens em relação ao tempo gasto com caminhadas e outros tipos de 

atividade, além de mensurar a intensidade das atividades realizadas 

rotineiramente (MATSUDO et al., 2001). A sua confiabilidade é boa (CCI= 

0,77), mas a validade do questionário com o uso dos monitores de CSA 

(sensores; registra os movimentos em apenas um determinado plano), os 

coeficientes apresentou valores baixos a moderados (CRAIG et al., 2003). 
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3.4 Protocolo dos testes da avaliação funcional 

Para a realização da avaliação, que tem duração de 60 minutos em 

média, foram necessários: um dinamômetro manual (HHD - Lafayette 

Instrument Company, modelo 01165, Lafayette, IN, USA) para mensuração de 

força isométrica máxima, uma Unidade Pressórica de Biofeedback (Stabilizer®, 

Chattanooga Group Inc., Hixson, TN, USA) para mensuração da atividade 

muscular do músculo transverso do abdome, um cronômetro, um goniômetro, 

uma maca, tiras de velcro para estabilidade do dinamômetro e manutenção da 

angulação do membro inferior durante o período do teste e uma cunha 

triangular para apoio em 60°.  

Testes de força muscular 

Os testes de força isométrica máxima foram realizados para abdução, 

extensão, flexão e rotação lateral do quadril, de forma bilateral, utilizando um 

dinamômetro manual (HHD - Lafayette Instrument Company, modelo 01165, 

Lafayette, IN, USA). Faixas de velcro foram utilizadas para garantir a posição 

exata do dinamômetro, minimizar alterações interavaliadores e evitar 

compensações nos testes (CRAIG et al., 2003), exceto no teste dos rotadores 

laterais, no qual a posição do teste possibilita que o corpo do terapeuta realize 

as funções de estabilização e manutenção da posição. Antes de iniciar cada 

teste, o examinador demonstrou ao voluntário a contração muscular a ser 

realizada. Foram realizadas três medições de cada lado, em cada grupo 

muscular, com contrações de 6 segundos e intervalos de repouso para 

recuperação muscular de 20 segundos entre cada repetição (KIM et al., 2014). 

Durante os testes, o examinador manteve comando verbal vigoroso como 

incentivo e o visor do dinamômetro fora do campo de visão do voluntário até o 

final da contração, para que o voluntário não fosse influenciado pelos valores 

exibidos. O dinamômetro foi posicionado perpendicularmente ao membro a ser 

testado e sempre uti lizando os mesmos pontos de referência anatômica para 

localização (ANDREWS et al., 1996). 
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Abdução do quadril (Figura 2): 

Posição do terapeuta: o terapeuta situava-se atrás do indivíduo, com o corpo 

bloqueando sua rotação, com ambas as mãos estabilizando o dinamômetro, 

localizado proximalmente ao maléolo lateral do membro a ser testado (PIVA 

et al., 2005). 

Posição do paciente: o indivíduo posicionado em decúbito lateral na maca, 

com o quadril a ser avaliado colocado em aproximadamente 20° de 

abdução, 10° de extensão e rotação neutra pelo examinador (PIVA et al., 

2005).Duas faixas de velcro foram utilizadas, uma proximal ao maléolo 

lateral do membro a ser testado para assegurar que a angulação fosse 

mantida e outra no nível de trocânter maior do fêmur para estabilização da 

pelve (KIM et al., 2014). 

Posição do dinamômetro: Proximal ao maléolo lateral do membro a ser 

testado (MAGALHÃES et al., 2010). 

Procedimento: Após a realização do posicionamento e das orientações 

necessárias já descritas, o voluntário realizava o movimento de abdução do 

quadril demonstrado pelo examinador, por 6 segundos. Um sinal sonoro era 

emitido para indicar o início e final do teste. O examinador manteve 

comando verbal vigoroso, firme e intenso como incentivo durante todo o 

teste (MAGALHÃES et al., 2010). 
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Figura 2. Posição de medida da força isométrica máxima de abdutores de quadril. 

Extensão do quadril (Figura 3): 

Posição do terapeuta: Ao lado do membro a ser avaliado com ambas as 

mãos estabilizando o dinamômetro (PIVA et al., 2005). 

Posição do paciente: Em prono com quadris em leve rotação lateral, joelho 

do membro a ser avaliado fletido a 90° e joelho contralateral em extensão 

total (PIVA et al., 2005). Uma faixa de velcro foi utilizada proximal a linha 

poplítea do membro a ser testado para assegurar que a angulação fosse 

mantida (KIM et al., 2014). 

Posição do dinamômetro: Proximal a linha poplítea (PIVA et al., 2005). 

Procedimento: Após a realização do posicionamento e das orientações 

necessárias já descritas, o voluntário realizava o movimento de extensão do 

quadril demostrado pelo examinador, no momento que o dispositivo emitisse 

o som característico de início do teste, e mantinha  a contração máxima, 

durante 6 segundos, até que ouvisse o som emitido pelo dispositivo 

característico de final do teste. O examinador manteve comando verbal 
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vigoroso, firme e intenso, como incentivo durante todo o teste (MAGALHÃES 

et al., 2010). 

                                          

 

Figura 3.Posição de medida da força isométrica máxima dos extensores de quadril. 

Flexores de Quadril (Figura 4): 

Posição do terapeuta: Ipsilateral ao membro a ser avaliado, superiormente 

ao paciente, segurando o dinamômetro com ambas as mãos sobre o fêmur 

do paciente (MELDRUM et al., 2007). 

Posição do paciente: Em supino, com o joelho a ser testado para fora da 

maca, flexionado a 90°, enquanto o outro joelho fica flexionado para que o 

paciente consiga apoiar o pé em cima da maca (MELDRUM et al., 2007). 

Uma faixa de velcro foi utilizada proximal ao joelho do membro a ser testado 

para assegurar que a angulação fosse mantida (KIM et al., 2014). 

Posição do dinamômetro: Terço distal da coxa (MELDRUM et al., 2007). 

Procedimento: Após a realização do posicionamento e das orientações 

necessárias já descritas, o voluntário realizava o movimento de flexão do 
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quadril demonstrado pelo examinador, no momento que o dispositivo 

emitisse o som característico de início do teste, e mantinha a contração 

máxima, até que ouvisse o som emitido pelo dispositivo característico de 

final do teste, após 6 segundos. O examinador manteve comando verbal 

vigoroso, firme e intenso como incentivo durante todo o teste (MAGALHÃES 

et al., 2010). 

 

Figura 4.Posição de medida da força isométrica máxima dos flexores de quadril. 

Rotadores laterais de quadril (Figura 5): 

Posição do terapeuta: Contralateral ao membro a ser avaliado com ambas 

as mãos segurando o dinamômetro (MAGALHÃES et al., 2010). 

Posição do paciente: Em prono, quadril rotação neutra, joelho fletido a 90°; 

quadril contralateral em rotação neutra e joelho totalmente estendido 

(MAGALHÃES et al., 2010). 

Posição do dinamômetro: Proximal ao maléolo medial (MAGALHÃES et al., 

2010). 
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Procedimento: Após a realização do posicionamento e das orientações 

necessárias já descritas, o voluntário realizava o movimento de rotação 

lateral do quadril demonstrado pelo examinador, no momento que o 

dispositivo emitisse o som característico de início do teste, e mantinha a 

contração máxima, até que ouvisse o som emitido pelo dispositivo 

característico de final do teste, após 6 segundos. O examinador mantinha 

comando verbal vigoroso, firme e intenso como incentivo durante todo o 

teste (MAGALHÃES et al., 2010). 

 

Figura 5.Posição de medida da força isométrica máxima dos rotadores laterais de quadril. 

Atividade muscular do músculo TrA (Figuras 6A e 6B):  

O teste de atividade muscular do TrA utilizando-se da Unidade Pressórica de 

Biofeedback (Stabilizer®, Chattanooga Group Inc., Hixson, TN, USA). 

Posição do terapeuta: Lateralmente ao paciente, segurando o manômetro e 

a pêra da Unidade Pressórica de Biofeedback (LIMA et al., 2012). 
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Posição do paciente: Decúbito ventral com a bolsa inflável do dispositivo 

entre as espinhas ilíacas ântero-superiores e abaixo de sua cicatriz umbilical 

(LIMA et al., 2012). 

Procedimento: Antes do início da contração, o dispositivo era insuflado a 

uma pressão de 70mmHg com a válvula fechada e os participantes, 

instruídos a realizar uma respiração abdominal profunda e após, a bolsa 

pneumática era ajustada novamente à pressão de 70mmHg (LIMA et al., 

2012). Solicitou-se então ao indivíduo três contrações do m. TrA e a 

manutenção das mesmas por 10 segundos (CAIRNS et al., 2000). 

 

Figura 6.A e B. Posições de medida de atividade muscular do TrA. 

Testes de resistência muscular 

 Nos testes de resistência muscular, que envolvem os testes de ponte 

frontal, ponte lateral bilateral, resistência de flexores lombares e o teste de 

Biering-Sorensen modificado para resistência de extensores lombares, os 

voluntários eram orientados a permanecer em cada uma das posições, pelo 

máximo de tempo possível durante uma única repetição. As posições foram 

descritas e demonstradas pelo examinador antes do início de cada teste e 

durante os testes, o examinador mantinha comando verbal vigoroso, firme e 

intenso, como incentivo. O tempo de permanência não era revelado, para que o 

voluntário não fosse influenciado pelo mesmo. Para recuperação, era permitido 

um descanso de 5 minutos entre cada teste (SCHELLENBERG et al., 2007). 

 

 

A B 
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Ponte lateral (Figura 7): 

Posição do terapeuta: Atrás do paciente, com um cronômetro manual para 

registrar o tempo de duração do teste (AGGARWAL et al., 2010). 

Posição do paciente: Decúbito lateral, com as pernas estendidas e o pé do 

membro inferior situado acima posicionado a frente do membro inferior 

situado abaixo, permanecendo sustentado ao passo que suspende os 

quadris, apoiando-se apenas nos pés e no cotovelo fletido a 90° com ombro 

abduzido a 90° (McGILL et al., 1999). 

 

Figura 7.Posição de ponte lateral. 

Ponte frontal (Figura 8): 

Posição do terapeuta: Ao lado do paciente, com um cronômetro manual para 

registrar o tempo de duração do teste (AGGARWAL et al., 2010). 

Posição do paciente: Decúbito ventral, com os cotovelos fletidos a 90° e 

distantes uns dos outros na mesma largura dos ombros, com os pés 

próximos formando uma base estreita, com a pelve elevada da maca, de 

modo a manter apenas os antebraços e os dedos dos pés em contato com a  
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maca, mantendo ombros, quadris e tornozelos suspensos, formando uma 

linha reta (AGGARWAL et al., 2010). 

 

Figura 8.Posição de ponte frontal. 

Flexores Lombares (Figura 9): 

Posição do terapeuta: Atrás do paciente, com um cronômetro manual para 

registrar o tempo de duração do teste (McGILL et al., 1999). 

Posição do paciente: Indivíduo sentado na maca com o tronco formando um 

ângulo de 60° com a maca por meio de um suporte específico acolchoado e 

ambos os quadris e joelhos fletidos a 90°. Os braços cruzados contra o 

peito, com as mãos tocando os ombros opostos e os pés fixados na maca 

com uma faixa (McGILL et al., 1999).  

Procedimento: O indivíduo foi orientado a manter a posição enquanto o 

suporte era afastado 10 centímetros de seu corpo. O cronômetro era 

interrompido quando o paciente não conseguia manter o tronco na 

angulação estabelecida, determinando o final do teste (McGILL et al., 1999).  
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Figura 9.Posição do teste para resistência dos flexores lombares. 

Extensores lombares (Figura 10): 

Posição do terapeuta: Lateralmente ao paciente e com um cronômetro 

manual para registrar o tempo de duração do teste. 

Posição do paciente: Decúbito ventral com a extremidade inferior do corpo 

fixada em uma maca por três tiras de velcro resistentes localizadas nos 

tornozelos, o mais próximo possível dos maléolos, na linha poplítea e ao 

nível do trocânter maior do fêmur. Para maior conforto do paciente, 

posiciona-se um travesseiro entre as pernas do paciente e a maca. Antes do 

início do teste, foi permitido ao indivíduo descansar a extremidade superior 

do corpo, situada fora da maca, em uma cadeira (LATIMER et al., 1999). 

Procedimento: O teste utilizado para os extensores lombares é uma versão 

modificada (LATIMER et al, 1999) do teste desenvolvido por Biering-

Sorensen (BIERING-SØRENSEN, 1984). O teste iniciava-se no momento 

em que o indivíduo elevava o tronco e permanecia sem apoiar-se na cadeira, 

com os braços cruzados em frente ao peito, e mantém o tronco paralelo ao 

solo pelo máximo de tempo possível. O tempo de resistência era marcado 
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pelo examinador, que acionava o cronômetro manual, no momento em que o 

paciente assumia a posição do teste e parava quando o paciente não 

conseguisse mais sustentar a posição (LATIMER et al., 1999). 

 

Figura 10.Posição do teste para resistência dos extensores lombares. 

 

3.5 Análise estatística  

O cálculo da amostra necessária para estabelecimento de valores 

normativos do conjunto de testes selecionados foi realizado utilizando o 

software G*Power 3.2.1 e baseado em dados de estudo piloto assumindo um 

erro tipo I (α) de 5% e tamanho do efeito (f2 de Cohen) de 0,0464 para 

promover um poder do teste (1-β) de pelo menos 95% nas interações entre 

grupos, sendo necessário, portanto um tamanho amostral mínimo de 128 

indivíduos (16 participantes por subgrupo) (COHEN, 1988). 

Já para a realização do cálculo da amostra dos valores de 

confiabilidade, EPM e MMD conforme proposto por Walter et al. (1998) foram 
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considerados os valores: α=0,05, β=0,2 e um valor mínimo aceitável de 

confiabilidade (ρo) igual a 0,4,  sendo o valor de CCI esperado igual a 0,7 ou 

maiores. Assim, o número mínimo de indivíduos para análise da confiabilidade 

intra e interexaminadores, considerando a realização de duas medidas em 

cada paciente é de 32,9. Porém, por tratar-se de um número decimal e a 

pesquisa em questão permitir apenas números inteiros para indivíduos 

avaliados, o número de indivíduos adotado foi de 33 indivíduos. 

Para os valores de referência, foi utilizado o maior valor dentre as três 

contrações voluntárias máximas normalizadas com o peso corporal de cada 

indivíduo testado, de acordo com a fórmula : (força (kgf) / peso corporal (kg)) x 

100 (MAGALHÃES et al., 2010) e os valores de tempo em segundos dos testes 

de resistência obtidos através de uma única repetição do teste. A distribuição 

dos dados foi verificada pelo Teste de Shapiro-Wilk e a igualdade de variância 

pelo Teste de Levene. As variáveis de caracterização da amostra foram 

analisadas por ANOVA Three-Way. Após, para a análise das variáveis 

dependentes do estudo, foram aplicadas transformações logarítmicas aos 

dados (Log10) para minimizar desvios na normalidade de distribuição e 

homogeneidade de variância dos dados. Em seguida, os dados foram 

analisados por ANCOVA Three-Way sendo utilizado como variável o índice de 

massa corporal (IMC). Quando interações e efeitos principais significativos 

foram encontrados análises univariadas foram conduzidas seguidas por testes 

post hoc de Sidak quando apropriado. O nível de significância adotado foi 5 % 

(P < 0,05) (COHEN, 1988). Todas as análises foram conduzidas no software 

PASW statistic 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). 

As análises de confiabilidade e das medidas de erro foram obtidas pela 

aplicação dos testes clínicos por dois avaliadores com experiência no 

manuseio dos instrumentos utilizados e treinados em conjunto para a 

padronização das medidas propostas, seguindo as orientações do Guidelines 

for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS) (KOTTNER et al., 

2011). A força dos coeficientes de correlação foi baseada em faixas: pobre 

(CCI = ≤0,40), moderada (CCI = 0,40-0,75) ou excelente (CCI = ≥0,75) (FLEISS 

et al., 2003). 
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Para o cálculo da confiabilidade de cada teste que compõe a avaliação, 

foram utilizadas a média das três contrações voluntárias máximas também 

normalizadas com o peso corporal de cada indivíduo testado, conforme a 

fórmula supracitada e os valores de tempo em segundos dos testes de 

resistência. A análise estatística foi realizada no software SPSS (versão 22.0; 

Chicago, IL, USA utilizando o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI2, 1,) 

com α=0,05 e intervalo de confiança de 95%.  

Os valores de EPM de cada teste foram obtidos utilizando-se da fórmula: 

EPM =DP x √ (1 – CCI), onde DP representa do desvio padrão agrupado da 

primeira e da segunda avaliação e o nível de confiança é 95% (FLEISS, 1986). 

A MMD foi calculada utilizando-se da fórmula: MMD95 = 1,96 x EPM x √ 2 

(TIGHE et al., 2010; WEIR et al., 2005). 
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4. RESULTADOS  

4.1 Valores de referência 

Na amostra utilizada para o estabelecimento dos valores de referência, 

foram observadas diferenças entre grupos. A massa corporal, estatura e IMC 

foram maiores para homens em relação às mulheres, assim como, massa 

corporal e IMC e idade foram menores nos sujeitos de 18-40 anos quando 

comparados aos sujeitos de 41-65 anos (P < 0,05, Tabela 1). 

Tabela 1 - Dados descritivos da amostra dos dados dos valores de referência estratificados por gênero, 
faixa etária e nível de atividade física. 

Grupos N 
Idade (anos) Massa (kg) Estatura (m) IMC (kg/m2) 

  Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

Homem Ativo 18-40 anos 24 28(8)* 79,2(6,8) *† 1,81 (0,05) † 25,0 (2,6) *† 

Mulher Ativa 18-40 anos 20 25(5)* 63,0(7,7) * 1,66 (0,05) 23,1 (2,0) * 

Homem Sedentário 18-40 anos 20 30(5)* 80,9(10,8) *† 1,79 (0,09) † 25,3 (2,8) † 

Mulher Sedentária 18-40 anos 19 27(4)* 65,7(12,7) * 1,66 (0,06) 24,3 (4,7) 

Homem Ativo 41-65 anos 17 52(7) 85,6(6,5) † 1,82 (0,07)† 25,9 (1,6) *† 

Mulher Ativa 41-65 anos 17 51(7) 71,2(8,0) 1,66 (0,04) 25,8 (2,7) * 

Homem Sedentário 41-65 anos 18 51(8) 84,1(9,0) † 1,82 (0,07)† 25,5 (2,4)† 

Mulher Sedentária 41-65 anos 17 53(7) 67,8(7,9) 1,66 (0,06) 24,6 (2,1) 

*Diferença em relação à Faixa Etária de 41-65 anos (P < 0,05).  
†Diferença em relação ao Gênero (P < 0,05). 
 

A tabela 2 mostra os valores de referência relativos aos nove testes 

clínicos realizados para avaliação funcional lombopélvica estratificados por 

gênero, faixa etária e nível de atividade física. Quanto a valores isolados de 

cada teste e variável funcional do estudo (gênero, faixa etária e nível de 

atividade física) destacam-se os de maior tempo de resistência nos testes de 

ponte frontal, ponte lateral, flexores e extensores lombares em adultos jovens; 

maior força isométrica em todos os testes de quadri l em homens e maior 

atividade do músculo TrA na faixa etária de 18-40 anos além de maior força 

isométrica de extensores, flexores e rotadores laterais bilaterais e maior tempo 

de resistência, independentemente de gênero e faixa etária. 
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Tabela 2. Valores de referência para testes clínicos de avaliação funcional lombopélvica  

Variáveis 

Adultos Jovens (18-40 anos)     Adultos Envelhecidos (41-65 anos)   

Homem   Mulher 
 

Homem   Mulher 

Ativo              
(n=24) 

Sedentário        
(n=20) 

  
Ativo       

 (n=20) 
Sedentário 

 (n=19) 
  

Ativo       
 (n=17) 

Sedentário     
(n=18) 

  
Ativo       

(n=17) 
Sedentário 

(n=17) 

Abdutores de 
Quadril (kgf/kg) 

23,1 (6,5) 23,2 (5,2) 
 

22,7 (5,8) 19,2 (7,0) 
 

21,4 (4,0) 20,5 (4,6) 
 

20,0 (4,0) 18,5 (4,6) 

Extensores de 
Quadril (kgf/kg) 

33,0 (13,2) 31,4 (7,3) 
 

31,5 (9,5) 26,5 (11,3) 
 

33,0 (5,0) 30,2 (6,0) 
 

27,1 (6,2) 24,3 (6,5) 

Flexores de 
Quadril (kgf/kg) 

49,5 (16,6) 44,5 (9,4) 
 

44,8 (21,8) 34,0 (10,3) 
 

44,2 (7,8) 41,0 (7,1) 
 

32,1 (6,1) 30,4 (7,5) 

Rotadores Laterais 
de Quadril (kgf/kg) 

20,0 (4,2) 19,2 (4,4) 
 

18,4 (7,0) 15,7 (4,4) 
 

18,2 (4,7) 16,4 (3,4) 
 

14,4 (2,9) 13,6 (3,3) 

Ponte Lateral D (s) 89,3 (33,7) 70,3 (16,2) 
 

85,7 (21,9) 72,3 (6,8) 
 

63,2 (8,5) 51,7 (9,6) 
 

62,2 (13,6) 40,4 (7,0) 

Ponte Lateral E (s) 88,5 (35,8) 71,0 (22,1) 
 

84,8 (22,3) 72,1 (12,4) 
 

63,4 (10,4) 49,5 (7,4) 
 

60,8 (12,6) 40,8 (6,8) 

Ponte Frontal(s) 115,6 (35,9) 100,3 (24,9) 
 

108,5 (22,5) 87,3 (13,1) 
 

81,2 (11,7) 68,5 (11,6) 
 

77,4 (11,8) 68,1 (12,5) 

Atividade Muscular 
do TrA (mmHg) 

13,3 (6,4) 12,0 (6,5) 
 

6,9 (5,1) 7,7 (4,0) 
 

5,5 (2,2) 6,4 (2,4) 
 

6,6 (2,3) 7,2 (1,9) 

Resistência de 
Flexores Lombares (s) 

284,4 (198,2) 219,8 (56,9) 
 

254,2 (56,7) 213,5 (111,1) 
 

133,1 (40,5) 106,2 (13,7) 
 

110,4 (19,5) 105,9 (22,7) 

Resistência de 
Extensores Lombares (s) 

194,9 (105,8) 167,3 (54,8) 
 

182,1 (62,4) 161,6 (51,4) 
 

100,3 (18,3) 69,5 (14,4) 
 

93,8 (27,0) 82,5 (19,7) 
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Como mostra a tabela 3, foram observadas interações significativas 

entre todas as variáveis funcionais do estudo  para as posições de ponte lateral 

direita, ponte lateral esquerda e resistência de extensores lombares. Em 

sujeitos sedentários na faixa etária de 41-65 anos, foi verificado maior tempo 

de resistência nos testes de ponte lateral direita (P < 0,001) e ponte lateral 

esquerda (P = 0,001), bem como menor tempo resistência no teste de 

extensores lombares (P = 0,013) em homens quando comparados às 

mulheres.  

Além disso, homens e mulheres, na faixa etária de 18-40 anos, 

independentemente do nível de atividade física obtiveram maior tempo de 

resistência nos testes de ponte lateral direita, ponte lateral esquerda e 

extensores lombares que os sujeitos na faixa etária de 41-65 anos (P < 0,05, 

Tabela 3). 

Outros resultados importantes foram verificados por interações 

significativas entre duas variáveis funcionais, sendo estas gênero e nível de 

atividade física para extensores de quadril esquerdo (P = 0,033) e gênero e 

faixa etária para atividade muscular do TrA (P < 0,001), como mostra a tabela 

3.  

Independentemente da faixa etária, homens ativos e sedentários 

apresentaram maior força isométrica dos extensores de quadril esquerdo 

quando comparado às mulheres (P < 0,01 para ambos), enquanto que 

mulheres ativas mostram maior força que mulheres sedentárias (P = 0,004). 

Por outro lado, homens de 18-40 anos apresentaram melhor atividade 

muscular do TrA quando comparados às mulheres (P < 0,001) e aos homens 

de 41-65 anos (P < 0,001), independentemente do nível de atividade física 

(Tabela 3). 

Também foi identificado um efeito principal significativo de gênero para a 

força isométrica de abdutores de quadril direito (P = 0,007), extensores de 

quadril direito (P < 0,001), flexores de quadril direito (P < 0,001), flexores de 

quadril esquerdo (P < 0,001), rotadores laterais de quadril direito (P < 0,001) e 

rotadores laterais de quadril esquerdo (P = 0,006) (Tabela 3).  

Independentemente da faixa etária e do nível de atividade física, homens 

apresentaram maior força isométrica de extensores de quadril esquerdo, 
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flexores de quadril bilateralmente, e rotadores laterais de quadri l bilateralmente 

em relação às mulheres (P < 0,05, Tabela 3). 

Um efeito principal significativo de faixa etária também foi verificado para 

forca isométrica de rotadores laterais de quadril direito (P = 0,001), rotadores 

laterais de quadri l esquerdo (P = 0,019) e também para a posição de ponte 

frontal (P < 0,001) evidenciando maior força isométrica de rotadores laterais 

bilateralmente do quadril e maior tempo de resistência no teste de ponte frontal 

nos sujeitos de 18-40 anos em relação aos de 41-65 anos, independentemente 

do gênero e nível de atividade física (Tabela 3). 

Por fim, um efeito principal relacionado ao nível de atividade física foi 

observado para forca isométrica de abdutores de quadril direito, flexores de 

quadril bilateralmente (direito: P = 0,035; esquerdo: P = 0,028), rotadores 

laterais de quadri l bilateralmente (direito: 0,045, P = 0,01; esquerdo: P = 0,034), 

posição de ponte frontal (P < 0,001), e resistência de flexores lombares (P < 

0,001) (Tabela 3).  

Independentemente do gênero e da faixa etária, indivíduos ativos 

apresentaram maior força isométrica nos testes do quadril envolvendo 

abdutores direito, flexores e rotadores laterais bilateralmente, bem como maior 

tempo de resistência nas posições de ponte frontal e flexores lombares (P < 

0,05) (Tabela 3).
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Tabela 3. Efeitos do gênero, faixa etária e nível de atividade física sobre variáveis funcionais. Dados apresentados como média (desvio  padrão). 

Variáveis 

Adultos Jovens (18-40 anos)     Adultos Envelhecidos (41-65 anos)   

Homem   Mulher 
 

Homem   Mulher 

Ativo              
(n=24) 

Sedentário        
(n=20) 

  
Ativo       

 (n=20) 
Sedentário 

 (n=19) 
  

Ativo       
 (n=17) 

Sedentário     
(n=18) 

  
Ativo       

(n=17) 
Sedentário 

(n=17) 

Abdutores de 
Quadril D (kgf/kg)

 ab
 23,8 (6,9)‡* 23,9 (5,9)‡ 

 
23,4 (5,4)* 20,4 (6,7) 

 
21,7 (4,0)‡* 20,4 (4,7)‡ 

 
20,2 (3,9)* 19,0 (4,9) 

Abdutores de 
Quadril E (kgf/kg) 22,4 (6,1) 22,5 (4,6) 

 
22,1 (6,2) 18,1 (7,4) 

 
21,1 (4,0) 20,6 (4,6) 

 
19,9 (4,2) 18,1 (4,3) 

Extensores de 
Quadril D (kgf/kg)

b
 33,3 (13,2)‡ 30,7 (6,9)‡ 

 
31,9 (10,0) 26,9 (11,1) 

 
33,4 (5,0)‡ 29,9 (5,7)‡ 

 
27,1 (6,3) 24,3 (6,1) 

Extensores de 
Quadril E (kgf/kg)

d
 32,8 (13,4)‡ 32,1 (7,7)‡ 

 
31,1 (9,0)* 26,2 (11,6) 

 
32,7 (5,0)‡ 30,6 (6,3)‡ 

 
27,1 (6,2)* 24,3 (6,9) 

Flexores de 
Quadril D (kgf/kg)

 ab
 50,2 (16,9)‡* 45,2 (9,7)‡ 

 
45,4 (22,6)* 34,8 (9,2) 

 
44,3 (7,7)‡* 41,3 (7,4)‡ 

 
32,1 (6,0)* 30,9 (7,9) 

Flexores de 
Quadril E (kgf/kg)

 ab
 48,8 (16,4)‡* 43,8 (9,1)‡ 

 
44,2 (21,1)* 33,2 (11,5) 

 
44,2 (8,0)‡* 40,7 (6,8)‡ 

 
32,2 (6,3)* 30,0 (7,1) 

Rotadores Laterais 
de Quadril D (kgf/kg)

abc
 20,0 (3,8)‡†* 19,2 (4,6)‡† 

 
18,7 (6,5)†* 15,8 (4,2)† 

 
18,2 (5,1)‡* 16,3 (3,3)‡ 

 
14,5 (2,6)* 13,9 (3,4) 

Rotadores Laterais 
de Quadril E (kgf/kg)

abc
 20,0 (4,6)‡†* 19,3 (4,2)‡† 

 
18,1 (7,5)†* 15,7 (4,6)† 

 
18,2 (4,3)‡* 16,6 (3,5)‡ 

 
14,3 (3,2)* 13,4 (3,3) 

Ponte Lateral D (s)
f
 

89,3 (33,7)†* 70,3 (16,2)† 
 

85,7 (21,9)† 72,3 (6,8)† 
 

63,2 (8,5)* 51,7 (9,6)‡ 
 

62,2 (13,6)* 40,4 (7,0) 
Ponte Lateral E (s)

f
 

88,5 (35,8)†* 71,0 (22,1)† 
 

84,8 (22,3)† 72,1 (12,4)† 
 

63,4 (10,4)* 49,5 (7,4)‡ 
 

60,8 (12,6)* 40,8 (6,8) 
Ponte Frontal(s)

 bc
 

115,6 (35,9)†* 100,3 (24,9)† 
 

108,5 (22,5)†* 87,3 (13,1)† 
 

81,2 (11,7)* 68,5 (11,6) 
 

77,4 (11,8)* 68,1 (12,5) 
Atividade Muscular 

do TrA (mmHg)
e
 13,3 (6,4)‡† 12,0 (6,5)‡† 

 
6,9 (5,1) 7,7 (4,0) 

 
5,5 (2,2) 6,4 (2,4) 

 
6,6 (2,3) 7,2 (1,9) 

Resistência de 
Flexores Lombares (s)

b
 284,4 (198,2)* 219,8 (56,9) 

 
254,2 (56,7)* 213,5 (111,1) 

 
133,1 (40,5)* 106,2 (13,7) 

 
110,4 (19,5)* 105,9 (22,7) 

Resistência de 
Extensores Lombares (s)

f
 194,9 (105,8)† 167,3 (54,8)†   182,1 (62,4)† 161,6 (51,4)†   100,3 (18,3)* 69,5 (14,4)‡   93,8 (27,0) 82,5 (19,7) 

Efeitos Principais e Interações significativas: 
a 

Efeito Principal de Gênero; 
b 

Efeito Principal de Nível de Atividade Física; 
c
 Efeito Principal de Faixa Etária; 

d
 Interação 

Gênero*Nível de Atividade Física; 
e
 Interação Gênero* Faixa Etária;

 f
 Interação Gênero*Nível de Atividade Física*Faixa Etária. 

* Diferença em relação ao Nível de Atividade Física (P < 0,05); 
† Diferença em relação à Faixa Etária (P < 0,05); 
‡ Diferença em relação ao Gênero (P < 0,05). 
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4.2 Confiabilidade e medidas de erro  

Os indivíduos participantes do estudo apresentavam média de idade 

de 23 anos e IMC médio de 23,07, estando dentro da faixa de peso 

considerada normal de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade. 

A análise descritiva dos participantes do estudo estratificada por  gênero 

encontra-se na tabela 4. 

Tabela 4 - Dados descritivos da amostra dos dados da confiabilidade intra e interexaminador. 

 
N 

Idade (anos) Massa (kg) Estatura (cm) IMC (Kg/m²) 

 Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

Homens  15 23,07(4,92) 81,64(7,61) 179(0,09) 25,58(3,26) 

Mulheres  18 22,67(3,90) 64,14(9,14) 166(0,04) 23,30(3,28) 

      DP: Desvio Padrão; IMC: Índice de Massa Corporal. 

 

Os resultados de todos os testes que compõem a avaliação 

funcional lombopélvica apresentaram confiabilidade excelente, como 

mostra a tabela 5, com valores de CCI maiores que 0,8 para a 

confiabilidade intraexaminador e 0,82 para a confiabilidade 

interexaminador. Os maiores valores de CCI foram encontrados nos testes 

de rotadores laterais de quadril esquerdo (0,96) e ponte lateral esquerda 

(0,96) para as confiabilidades intra e interexaminador, respectivamente. 
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Tabela 5 - Valores de confiabilidade intra e interexaminador dos testes realizados  

  Confiabilidade 
Intraexaminador 

(N=33) 

Confiabilidade 
Interexaminador 

(N=33) 

  CCI IC 95% CCI IC 95% 

   Mínimo Máximo  Mínimo Máximo 

Abdutores de Quadril 
Direito 0,92 0,84 0,96 0,82 0,74 0,94 

Esquerdo 0,86 0,71 0,93 0,91 0,60 0,97 

Extensores de Quadril 
Direito 0,92 0,84 0,96 0,90 0,80 0,95 

Esquerdo 0,94 0,87 0,97 0,86 0,71 0,93 

Flexores de Quadril 
Direito 0,95 0,91 0,98 0,83 0,66 0,92 

Esquerdo 0,94 0,87 0,97 0,93 0,82 0,97 

Rotadores Laterais de 
Quadril 

Direito 0,93 0,85 0,96 0,92 0,73 0,97 

Esquerdo 0,96 0,91 0,98 0,89 0,77 0,95 

Ponte Lateral 
Direita 0,91 0,81 0,95 0,92 0,85 0,96 

Esquerda 0,93 0,85 0,98 0,96 0,92 0,98 

Ponte Frontal  0,93 0,86 0,97 0,95 0,90 0,97 

Atividade muscular do 
TrA 

 0,80 0,76 0,90 0,86 0,71 0,93 

Resistência de 
Flexores Lombares 

 0,95 0,91 0,98 0,95 0,89 0,97 

Resistência de 
Extensores Lombares 

 0,96 0,92 0,98 0,84 0,50 0,93 

CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC: Intervalo de Confiança. 
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O EPM apresentou valores de 0,75 kgf/kg a 2,06 kgf/kg nos testes 

de força isométrica, de 4,79s a 9,38s nos testes de resistência e de 1,50  

mmHg no teste de atividade muscular do TrA. Já os índices de MMD 

variaram entre 2,09 kgf/kg e 5,70 kgf/kg nos testes de força isométrica, 

13,28s e 26,00s nos testes de resistência e 4,14 mmHg no teste de 

atividade muscular do músculo TrA (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Valores de EPM e MMD dos testes realizados  

  EPM MMD 

Abdutores de Quadril (kgf/kg) 
Direito 1,24 3,44 

Esquerdo 1,47 4,08 

Extensores de Quadril (kgf/kg) 
Direito 1,66 4,61 

Esquerdo 1,41 3,91 

Flexores de Quadril (kgf/kg) 
Direito 1,77 4,90 

Esquerdo 2,06 5,70 

Rotadores Laterais de Quadril (kgf/kg) 
Direito 0,88 2,44 

Esquerdo 0,75 2,09 

Ponte Lateral (s) 
Direita 5,46 15,13 

Esquerda 5,06 14,02 

Ponte Frontal (s)  4,79 13,28 

Atividade muscular do TrA (mmHg)  1,50 4,14 

Resistência de Flexores Lombares (s)  9,38 26,00 

Resistência de Extensores Lombares (s)  7,73 21,44 

     EPM: Erro Padrão da Medida; MMD: Mínima Mudança Detectável. 
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5. DISCUSSÃO  

O objetivo do presente estudo foi estabelecer valores de referência 

para testes clínicos voltados para a avaliação da região lombopélvica em 

uma população assintomática estratificada por gênero, faixa etária e nível 

de atividade física e também determinar a confiabilidade intra e 

interexaminador e suas medidas de erro.  

Os resultados demonstraram que gênero, faixa etária e nível de 

atividade física são variáveis importantes de serem consideradas uma vez 

que influenciam os resultados dos testes clínicos, tanto de força como de 

resistência. Além disso, as mensurações de força realizadas pelo 

dinamômetro manual estabilizado com uma faixa, atividade muscular 

utilizando a Unidade de Biofeedback de Pressão e resistência 

apresentaram confiabilidade intra e interexaminador excelente nas 

avaliações bilaterais da força de abdução, extensão, flexão e rotação 

lateral de quadril, atividade muscular do músculo TrA, e resistência nas 

posições de ponte lateral bilateral, ponte frontal, flexores lombares e 

extensores lombares. 

Assim, este conjunto de testes oferece uma alternativa com maior 

viabilidade e menor custo para a avaliação desta região na prática clínica, 

quando comparados a protocolos de avaliação já existentes, além de 

auxiliar na elaboração de protocolos de tratamento e estabelecimento de 

critérios de alta. 

Valores de referência para força da musculatura do quadril, atividade 

muscular do TrA e resistência da coluna vertebral já haviam sido estudadas 

em populações distintas de indivíduos assintomáticos (ALARANTA et al., 
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1994; FRANÇA et al., 2012; MAGALHÃES et al., 2010) e resultados 

isolados para estes testes tem sido apresentados na literatura atual e 

discutidos para uso na prática clínica. O nosso grupo de pesquisa parece 

ser o primeiro a utilizar este conjunto de testes, especialmente agrupados 

para avaliação do complexo lombopélvica e apresentar va lores de 

referência, confiabilidade e medidas de erro, aproximando alguns estudos 

previamente conduzidos (McGILL et al., 1999; SCHELLENBERG et al., 

2007) da prática clínica. 

Quanto à força da musculatura do quadril, a media dos valores para 

abdutores, extensores, flexores, e rotadores laterais, dos participantes do 

presente estudo foram consistentes com dados de estudos anteriores  

(AMBEGAONKAR et al., 2014; BOHANNON, 1997; KRAUSE et al., 2006). 

No entanto, comparações são difíceis de serem realizadas devido á 

diferenças metodológicas como, por exemplo, normalização dos dados, 

uso de faixas estabilizadoras, posicionamento do indivíduo a ser avaliado 

bem como do dispositivo e uso de comando verbal.  

Já no que diz respeito à atividade muscular do TrA, os valores 

médios encontrados no presente corroboram os estudos de Richardson et 

al. (2004) e Hodges et al. (1996), que relatam que respostas normais 

apresentadas pela Unidade de Biofeedback de Pressão variam entre -4 e -

10 mmHg e valores normais de média da atividade muscular do TrA são 

aproximadamente -5.82 mmHg, respectivamente. 

A média de tempo de resistência, em segundos, nas posições de 

ponte lateral direita, ponte lateral esquerda, ponte frontal  , flexores 

lombares e extensores de tronco para adultos jovens e adultos 
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envelhecidos, foram comparáveis com os estudos de Page et al. (2012) 

para a ponte lateral bilateral,  Schellenberg et al. (2007) para a ponte frontal 

McGill et al. (1999) para flexores lombares Latimer et al. (1999) bem como 

com o estudo original de Biering-Sorensen (1984) para a resistência de 

extensores lombares na população assintomática. As diferenças 

encontradas nos valores dos testes podem ser resultado de diferenças na 

amostra coletada, na metodologia utilizada ou influência de fatores 

hereditários, comportamentais ou de constituição, que possivelmente 

exercem grande influência em medidas de força, atividade muscular e 

resistência de indivíduos (ROPPONEN, 2006). 

Além disso, é importante ter conhecimento que o presente estudo 

apresenta valores estratificados por gênero, faixa etária e nível de atividade 

física, o que pode resultar em um conjunto de dados mais espec ífico, uma 

vez que diversos estudos já confirmaram o quanto tais variáveis podem 

influenciar o resultado de determinados testes. Por exemplo, Marras et al. 

(2001) afirmaram que as proporções entre os segmentos corporais 

dependem do gênero e Roth et al. (2003) mostraram por meio de análise 

da musculatura esquelética que a expressão gênica relacionada a gênero, 

idade e atividade física habitual pode influenciar aspectos relativos à 

treinamento de força. Estes fatores podem influenciar a quantidade de 

carga na coluna (MARRAS et al., 2001), a biomecânica da região e 

também a predisposição á lesão (DECKER et al., 2003, LUOTO et al., 

1995) e, por isso, devem ser levadas em consideração quando 

interpretamos o desempenho do indivíduo em testes clínicos.  
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Vale ressaltar que essa pesquisa apresenta uma metodologia 

criteriosa com base no Guidelines for Reporting Reliability and Agreement 

Studies (GRRAS) (KOTTNER et al., 2011), com procedimentos detalhados, 

grupos estratificados por gênero, faixa etária e nível de atividade física, e 

que o conjunto de testes foi escolhidos com a finalidade de ser um método 

possível de ser reproduzido por fisioterapeutas no ambiente clínico. 

Para ser possível avaliar a região lombopélvica como um todo, o 

presente estudo propôs um conjunto de testes que resultou em medidas 

excelentes de confiabilidade intra e interexaminador, visto que os valores 

de confiabilidade encontrados foram superiores a 0.8 em todos os testes. 

Quanto aos testes de força isométrica voluntária máxima, os 

resultados apresentados por esse estudo são semelhantes a  literatura 

atual (BOHANNON, 1997; KELLER et al., 2001) que demonstra que a 

dinamometria manual apresenta confiabilidade excelente para realização 

de medidas de força intraexaminador e também que adultos jovens do sexo 

masculino apresentam valores maiores de força quando comparados á 

homens de faixa etária superior ou até mesmo indivíduos do sexo feminino 

da mesma faixa etária (ANDREWS et al., 1996); estes testes, contudo, 

foram realizados em populações específicas, posicionamentos diferentes, 

não apresentaram resultados normalizados com o peso corporal e não 

fizeram uso de faixas estabilizadoras para assegurar a angulação dos 

testes e prevenir os indivíduos avaliados de vencerem o examinador com 

sua força.  

Quanto á confiabilidade de testes de resistência, nem todos os 

testes utilizados neste estudo tiveram seus valores de confiabilidade 
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previamente testados. Os valores de confiabilidade que já haviam sido 

medidos para as posições de ponte lateral, flexores e extensores lombares  

concordam com os do presente estudo, porém foram conduzidos com 

amostras de menor tamanho. (MAJEWSKI et al., 2014; McGILL et al., 

1999). 

Em contrapartida, a unidade de biofeedback de pressão foi 

inicialmente desenvolvida para auxiliar na educação de pacientes q uanto 

ao treinamento da atividade muscular por meio da utilização de 

biofeedback visual durante o processo de reabilitação (CAIRNS et al., 

2000). Embora a literatura atual demonstre que a medida da atividade 

muscular do TrA com uma unidade de biofeedback de pressão apresente 

valores pobres de correlação com a eletromiografia de superfície 

(LEDERMAN et al., 2010)bem como ultrassonografia de imagem (GIGGINS 

et al., 2013), estudos recentes consideram este dispositivo a ferramenta 

mais útil para avaliar a musculatura profunda do abdome (FIGUEREDO et 

al., 2005) na prática clinica devido a seu baixo custo e portabilidade. Este 

dispositivo demonstrou medidas de confiabilidade excelente em pacientes 

com dor lombar crônica inespecífica (AZEVEDO et al., 2013) e também em 

indivíduos assintomáticos, semelhantemente aos resultados deste estudo 

(LIMA et al, 2011).  

Medidas de erro também foram calculadas para contribuir com a 

prática clínica e termos conhecimento sobre os valores de EPM que deve 

ser considerado para se obter o verdadeiro valor de medida encontrado no 

momento da avaliação e da MMD para considerar a mudança real no 

ganho de força muscular dentro de um intervalo de tempo (DAWSON et al. , 
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2008; LEGGIN et al., 2006). No presente estudo, os valores da MMD foram 

superiores á média do EPM em todos os testes, corroborando a viabilidade 

do conjunto de testes para avaliação funcional do complexo lombopélvico.   

Determinar medidas de confiabilidade, EPM e MMD para este 

conjunto de testes é crucial para que se consiga comparar medidas entre 

avaliações e avaliadores, apresentar dados que permitam ao fisioterapeuta 

clínico estabelecer conclusões mais definitivas sobre a situação que um 

indivíduo apresenta no momento da avaliação bem como a relevância 

clínica de uma mudança pós-intervenção em indivíduos que foram 

submetidos ao conjunto de testes antes de iniciar o processo de 

reabilitação.  

Além disso, há casos de indivíduos que referem sintomas somente 

pela fadiga muscular. Tais pacientes são relativamente assintomáticos e 

não apresentam déficits motores e nem de flexibilidade, porém têm 

dificuldade para realizar tarefas de alta intensidade e demanda funcional de 

força e resistência física (ALRWAILY et al., 2015). Dados normativos 

relativos á indivíduos assintomáticos para este conjunto de testes deve 

auxiliar a aperfeiçoar o momento de avaliação, contribuindo para a tomada 

de decisões clínicas em programas de reabilitação e também para o 

retorno a atividades físicas de alta intensidade, exigidas pelo esporte ou 

atividade laboral.  

Vale ressaltar que os valores de referência apresentados no 

presente estudo devem ser generalizados apenas para populações 

semelhantes a da amostra coletada e também que estudos futuros devem 

considerar o estabelecimento de valores de referência para o mesmo 
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conjunto de testes em indivíduos sintomáticos, com a finalidade de facilitar 

a realização de comparações entre indivíduos, bem como a possibilidade 

de serem estabelecidos outros indicadores como a mínima mudança 

clinicamente importante e a detecção de indivíduos assintomáticos que 

podem vir a desenvolver alguma disfunção nesta região, como, por 

exemplo, dor lombar.  

A realização de uma avaliação funcional da região lombopélvica é 

clinicamente importante em vista de desenvolvimento de programas de 

tratamento e retorno a função. Testes clínicos de força, atividade muscular 

e resistência mensuram diferentes aspectos e diversas variáveis, o que 

corrobora a importância de uma escolha cuidados a respeito dos testes que 

devem ser realizados. Consequentemente, este conjunto de testes junto 

com seus valores de referência e medidas de erro pode auxiliar o 

fisioterapeuta clínico a avaliar esta região em indivíduos assintomáticos 

e/ou com histórico de dor lombar. 
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6. CONCLUSÃO  

No presente estudo foram estabelecidos valores de referência para 

um conjunto de testes clínicos para avaliação do complexo lombopélvico, 

em grupos estratificados por gênero, faixa etária e nível de atividade física. 

Além disso, este conjunto de testes propostos apresentou medidas 

excelentes de confiabilidade intra e interexaminador e também valores de 

EPM e MMD, confirmando a possibilidade de seu uso na prática clínica. 

Estes dados contribuem com a prática clínica do fisioterapeuta, auxiliando 

planejamento de condutas de tratamento, estabelecimento de critérios de 

alta bem como de parâmetros de retorno á função.  
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                                       APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Convidamos você a participar do estudo intitulado “Avaliação Funcional Lombo-
Pélvica: Confiabilidade e Medidas de Erro de Testes Clínicos” que será realizado 

na cidade de Ribeirão Preto – SP, tendo como pesquisadores responsáveis a Profa. 
Dra. Débora Bevilaqua-Grossi e a mestranda Isadora Orlando de Oliveira, da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. O voluntário receberá uma via do 
TCLE assinado e rubricado em todas as folhas. 
Esclarecimento geral e objetivo do estudo: O objetivo deste estudo é verificar se os 

testes clínicos da região lombo pélvica são confiáveis, ou seja, se os seus resultados 
se repetem entre avaliadores ou entre dias diferentes e verificar o erro associado a 

seus resultados.O resultado do estudo contribuirá para o desenvolvimento de 
programas de reabilitação da coluna e do quadril, pois identificará quais testes são 
mais confiáveis e apresentam menos erros e, portanto, podem ser utilizados na 

clínica. 

Explicação do procedimento : Inicialmente você precisará responder um 
questionário que avalia seu nível de atividade física (questionário IPAQ). Depois 

será realizado um conjunto de nove testes que avaliam a força dos seus músculos do 
quadril e a resistência dos seus músculos abdominais e da sua coluna. Todos os 
testes serão explicados e demonstrados pelo pesquisador e a avaliação terá duração 

média de 90 minutos. Os testes serão realizados com um intervalo de tempo 
suficiente para evitar a fadiga muscular e os aparelhos utilizados não são invasivos 

e serão apenas posicionados sobre seu quadril, abdômen e coluna. Após esta  
avaliação, você precisará retornar ao laboratório após 24 horas para uma segunda 
avaliação, que será idêntica à primeira, mas realizada por outro fisioterapeuta para 

analisar se os resultados se repetem com avaliador diferente. Após 3 a 7 dias da 
avaliação inicial, a avaliação será refeita por um dos fisioterapeutas para analisar se 

o resultado se repete após um intervalo de tempo. 
Possíveis benefícios: A participação nesse estudo permitirá a você conhecer um 
pouco sobre os testes clínicos utilizados pela fisioterapia para avaliar a região 

lombo pélvica. Não existem outros benefícios diretos à sua pessoa, porém os dados 
obtidos auxiliarão no maior conhecimento da qualidade dos testes clínicos de 

avaliação dessa região, permitindo ao fisioterapeuta clínico escolher os testes mais 
adequados para avaliar o paciente. 
Desconforto e risco: Esse estudo oferece risco mínimo a sua saúde, porém pode 

ocorrer dor muscular tardia após os procedimentos e você será informado sobre os 
possíveis sintomas comumente referidos que surgem nas primeiras vinte e quatro 

horas e cessam gradativamente em até setenta e duas horas. A recuperação da dor 
muscular tardia é espontânea, portanto, não requer medicamento e busca do serviço 
de saúde. No entanto, caso não ocorra diminuição dos sintomas, você poderá 

procurar o pesquisador para solucionar o problema. 
A fim de reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano à sua saúde, 

asseguramos que as técnicas utilizadas são dominadas pelo pesquisador 
responsável, o que evitará que você seja exposto a um procedimento exaustivo. 
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Além disso, os exercícios foram propostos na quantidade mínima necessária para 

alcançar os objetivos do estudo. 
Seguro de saúde ou de vida: Não existe nenhum tipo de seguro de saúde ou de 

vida que possa vir a lhe beneficiar em função de sua participação neste estudo. 
Liberdade de participação: A sua participação neste estudo é voluntária. É seu 
direito se recusar a participar ou mesmo interromper sua participação a qualquer 

momento, sem que isso cause qualquer penalidade ou prejuízo à sua pessoa. 
Sigilo de identidade: As informações obtidas nesta pesquisa não serão de maneira 

alguma associadas a sua identidade e não poderão ser consultadas por outras 
pessoas leigas sem sua autorização oficial. Estas informações poderão ser utilizadas 
para fins estatísticos ou científicos, desde que fiquem guardados a sua identidade e 

seu anonimato. 
Ressarcimento de despesa e indenização: Você não receberá nenhum tipo de 

auxilio econômico pela sua participação na pesquisa, mas é seu direito solicitar 
indenização conforme as leis vigentes no país caso a participação nesse estudo 
venha a lhe prejudicar de alguma forma.  

Os responsáveis pelo estudo se comprometem a explicar a necessidade da pesquisa, 
seus objetivos e procedimentos, bem como os benefícios e todos os riscos 

envolvidos. Além disso, os pesquisadores se prontificarão a responder todas as suas 
questões sobre o experimento e oferecer assistência a qualquer dano eventual 
decorrente da pesquisa, durante e após a sua realização. 

É seu dever manter uma cópia deste consentimento. 
 

Eu, __________________________________________ portador no RG 
n°___________________Residente à ________________________________ 
Bairro 

_______________________Cidade __________________-____ declaro que tenho 
___ anos de idade e que concordo em participar, voluntariamente, na pesquisa 

conduzida pelo aluno responsável e por seu respectivo orientador. 
Nome Participante: 
Data:   /   /    Assinatura Participante:       

Nome Pesquisador: 
Data:   /   /   Assinatura Pesquisador:       

 
Para questões relacionadas a este estudo, contate: 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina 

de 
Ribeirão Preto: (16) 3602-2228 

Profa. Dra. Débora Bevilaqua-Grossi, Curso de Fisioterapia – Faculdade de 
Medicina 
de Ribeirão Preto – FMRP-USP: (16) 3315-4413 - deborabg@fmrp.usp.br, 

iooliveira@usp.br 
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