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RESUMO 

 

 

Gomes AA. Papel da atividade muscular no padrão de marcha de diabéticos neuropatas: 
um estudo por modelagem computacional [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Estimativa das forças musculares de diabéticos pode apoiar a compreensão das 
estratégias mecânicas e musculares que esses pacientes adotam para preservar a 
habilidade de realizar a marcha e garantir sua independência à medida que lidam com 
seus déficits neurais e musculares devido a diabetes e à neuropatia. O objetivo do 
presente estudo foi estimar a distribuição da força muscular do membro inferior 
durante a marcha em pacientes diabéticos com e sem neuropatia diabética, bem como 
compará-los com indivíduos saudáveis. Dados de força de reação do solo (100 Hz) e 
cinemática tridimensional do tornozelo, joelho e quadril (100 Hz) de 10 diabéticos 
neuropatas (GDN), 10 diabéticos não neuropatas (GD) e 10 indivíduos saudáveis (GC) 
foram utilizados como variáveis de entrada para o modelo musculoesquelético 
computacional gait 2392 (23 graus de liberdade e 92 atuadores musculoesqueléticos) 
no software OpenSim. O modelo genérico padrão foi dimensionado para se adequar à 
antropometria de cada indivíduo coletado, antes da execução das simulações. O modelo 
musculoesquelético dos indivíduos diabéticos neuropatas apresentou força isométrica 
máxima reduzida em 30% para os extensores do tornozelo e 20% para os dorsiflexores 
do tornozelo, buscando aproximar o modelo da redução de força muscular distal 
consequente à neuropatia diabética exibida por pacientes. As séries temporais da força 
dos músculos dos membros inferiores foram calculadas usando o procedimento de 
otimização estática. As forças musculares máximas foram calculadas durante intervalos 
do ciclo de marcha em que a ação dos músculos é fundamental para execução da tarefa. 
Os picos de força foram comparados entre os grupos de indivíduos utilizando MANOVA 
para os grupos musculares flexores e extensores das articulações do quadril, joelho e 
tornozelo, seguidas de ANOVA e pós-hoc de Newman-Keuls (p <0,05). GDN apresentou 
maior pico de força dos músculos flexores de joelho (bíceps femoral cabeça curta/ p 
<0,001, semitendinoso/ p <0,001 e semimenbranoso/ p <0,001) na fase de propulsão, 
em relação à GD e GC. GDN também apresentou menor pico de força dos músculos 
gastrocnêmio medial e sóleo, bem como maior pico de força para gastrocnêmio lateral 
comparado a GD e GC, nesta mesma fase. GD exibiu menor pico de força dos músculos 
extensores de quadril (semitendinoso e semimembranoso) ao final da fase de balanço e 
músculos abdutores do quadril durante a fase de apoio, bem como maior pico de força 
para os músculos extensores de joelho (vasto medial e lateral/ p = 0,004) no início da 
fase de apoio, comparado a GDN e GC. Os pacientes diabéticos com e sem neuropatia 
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adotam distintas estratégias de distribuição de força muscular, apesar da piora 
progressiva em seu estado de saúde. Ambos os grupos diabéticos demonstraram 
alterações na produção de força dos músculos extensores de tornozelo, com redução 
do pico de força do sóleo (GD) e gastrocnêmio medial (GDN), entretanto, apenas o GDN 
aumentou o pico de força dos isquiotibiais (flexores de joelho) na fase de propulsão. GD 
apresentou redução expressiva da produção de força do glúteo médio, o que pode 
sugerir prejuízo para a estabilização látero-lateral da pelve. Pode-se considerar incluir 
programas de treinamento de resistência de músculos proximais relacionados à 
articulação do joelho em uma rotina de reabilitação para pacientes diabéticos. Outras 
inclusões potenciais em protocolos de reabilitação são o treino de marcha e a prática de 
exercícios funcionais com foco na ativação dos músculos isquiotibiais. 
 

Descritores: fenômenos biomecânicos; marcha; força muscular; extremidade inferior; 
simulação por computador; neuropatias diabéticas. 
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ABSTRACT 

 

 

Gomes AA. Role of muscle activity in diabetic neuropathic gait pattern: a computational 
modeling study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2017. 

 

Muscle force estimation could support a better understanding of the mechanical and 
muscular strategies that diabetic patients adopt to preserve walking ability and to 
guarantee their independence as they deal with their neural and muscular impairments 
due to diabetes and neuropathy. Our aim was to estimate and compare the lower limb’s 
muscle force distribution during gait in diabetic patients with and without diabetic 
neuropathy. Data from ground reaction force (AMTI OR61000 force plate at 100Hz) and 
three-dimensional kinematics of ankle, knee and hip (eight-camera Optitrack® at 100 
Hz) of 10 neuropathic (DNG), 10 diabetic non-neuropathic (DG) and 10 healthy 
individuals (CG) were used as input variables for the musculoskeletal model gait 2392 
(23 degrees of freedom and 92 musculoskeletal actuators) in the OpenSim software. The 
standard generic model was scaled to fit the anthropometry of each individual collected, 
prior to the execution of the simulations. The musculoskeletal model of neuropathic 
individuals presented maximum isometric force reduced in 30% for ankle extensors and 
20% for ankle dorsiflexors to mimic the atrophy of ankle muscles due to diabetic 
neuropathy. The force time series of lower limb muscles were calculated using the static 
optimization procedure. The peak muscle forces were calculated during selected time 
bands of the gait cycle. The peak force was compared between groups using MANOVA 
for the flexor and extensor muscle groups of hip, knee and ankle joints followed by 
ANOVA and post-hoc of Newman-Keuls (p<0.05). DNG showed higher knee flexors peak 
force (biceps femoris short head / p<0,001, semitendinous / p<0,001 and 
semimenbranous / p<0,001) during push-off, compared to DG and CG. DNG also 
presented lower peak force for gastrocnemius medialis and soleus, as well as higher 
peak force for gastrocnemius lateralis compared to DG and CG in the same gait phase. 
DG exhibited lower peak force for the hip extensor muscles (semitendinous and 
semimembranous) in the final swing and hip abductor muscles during stance, as well as 
higher peak force for the knee extensor muscles (vastus medialis and lateralis / p=0,004) 
in the early stance compared to DNG and CG. Diabetic patients with and without 
neuropathy appear to adopt different muscle force distribution strategies in spite of the 
progressive worsening in their health condition. While reducing ankle extensor forces, 
DG increased knee extensor muscle forces at early stance and reduced the hamstrings 
force at the end of swing phase, whereas DNG increased the hamstrings muscle forces 
at push-off. A resistance training program for the proximal muscles related to the knee 
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joint could be considered in a rehabilitation routine for diabetic patients. Other potential 
inclusions in rehabilitation protocols consist of gait retraining and practicing functional 
exercises focusing on the activation of the hamstring muscles. 

 

Descriptors: biomechanical phenomena; gait; muscle strength; lower extremity; 

computer simulation; diabetic neuropathies. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE ESTUDO 

 

 

 O andar é uma das atividades motoras mais automáticas no comportamento 

humano, com um padrão biomecânico estereotipado e previsível, que resulta de uma 

coordenação harmônica entre as ações dos sistemas neural e musculoesquelético. Sua 

regularidade e padrões biomecânicos bem descritos nos permitem estabelecer critérios 

objetivos para a distinção entre padrões normais e patológicos e, portanto, apoia a 

orientação de uma abordagem terapêutica mais focada na manutenção da autonomia 

dos indivíduos nas atividades da vida diária. 

 A progressão da diabetes mellitus é cronicamente acompanhada da neuropatia 

sensorial e motora, com uma diminuição acentuada das aferências sensoriais (1). O 

conhecimento sobre como o sistema neuromuscular de um indivíduo diabético 

neuropata reage e se adapta durante a marcha ou atividades funcionais devido às 

perdas motoras e funcionais consequentes à doença ainda é uma questão de discussão 

na literatura (2–4). Perda da força muscular máxima do tornozelo (2,3,5,6) e alterações 

na amplitude de movimento distal (ADM) devido ao aumento da rigidez do tecido 

conjuntivo (7,8), distribuição desigual e irregular de colágeno, aumento das ligações 

cruzadas enzimáticas de colágeno, e a redução da densidade e diâmetro da fibra do 

tendão (9) também são alterações bem documentadas nesta população. A força 

muscular reduzida, bem como a redução da ADM do tornozelo prejudicam a capacidade 

dos músculos extensores do tornozelo na geração de momentos de extensão durante o 
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apoio final da marcha (70% -100% da fase de apoio normalizada) (4,10). 

 Com base nos resultados publicados sobre momentos e cinemática articular 

nesta população (4,10–13), sugere-se que os indivíduos diabéticos neuropatas levem a 

perna para a frente usando os músculos flexores do quadril (estratégia do quadril), ao 

invés de empurrar a perna e o peso corporal à frente com os músculos extensores de 

tornozelo (estratégia do tornozelo), já que estes encontram-se disfuncionais em 

decorrência do diabetes e da neuropatia. No entanto, a análise do momento articular é 

insuficiente para compreender e diferenciar as contribuições musculares individuais 

nestas estratégias adotadas por esta população e, assim, estabelecer relações causais 

entre as ações dos músculos e o desempenho das tarefas motoras (14). Além disso, a 

investigação das forças musculares individuais, como dos músculos flexores e 

extensores do quadril, sofre limitações experimentais relacionadas principalmente ao 

difícil acesso aos músculos profundos e à natureza invasiva das medidas de EMG de 

agulha (15). 

 Complementar às medições biomecânicas tradicionalmente relatadas em 

indivíduos diabéticos, estudos de simulação computacional foram desenvolvidos para 

resolver a dificuldade acima mencionada (16–18). A modelagem computacional é usada 

para investigar o papel individual dos músculos na geração de momentos articulares e 

potência durante a marcha (19), e poderia ser útil para elucidar possíveis mudanças na 

distribuição das forças musculares que culminam com o típico padrão de marcha 

descrito de pacientes diabéticos (20). Além disso, os estudos computacionais nos 

permitem elucidar se as mudanças da força muscular surgem nos diabéticos antes do 

início da neuropatia, ou apenas ocorrem na presença de neuropatia. Compreender 
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como os pacientes diabéticos alteram a produção de força muscular durante o andar 

para compensar os déficits distais (complexo articular do tornozelo), e a contribuição 

relativa da força individual dos músculos para a tarefa, poderia orientar uma abordagem 

de reabilitação mais precisa, com foco em melhorar as compensações necessárias para 

manter a autonomia funcional, apesar dos progressivos déficits neuromotores 

consequentes à doença.  

 Tradicionalmente, as rotinas terapêuticas concentram-se nos músculos 

adjacentes às articulações do tornozelo e do quadril, mas essas rotinas não possuem 

uma base biomecânica sólida. A melhor abordagem para a reabilitar a função desses 

pacientes ainda é uma questão de debate na literatura, por exemplo, aumentar a força 

muscular distal e/ou proximal (21), alterar o paradigma de intervenção para se 

concentrar no joelho (4,13), e/ou melhorar a extensibilidade do tecido conjuntivo (22), 

ou mesmo sua rigidez (23), são estratégias possíveis de reabilitação. Os pacientes 

poderiam ser treinados para usar seus músculos do quadril e/ou joelho de forma mais 

eficiente para compensar a diminuída função no tornozelo, se compreendermos melhor 

como os músculos produzem forças e distribuem seus esforços ao longo do ciclo da 

marcha, enquanto lidam com déficits neurais e musculares decorrentes da neuropatia. 

 

 

1.1 A biomecânica da marcha do diabético neuropata 

 

Os músculos coordenam o movimento de múltiplas articulações gerando forças 

que causam forças de reação em todo o corpo (24), além de fazer a maior parte de seu 
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trabalho acelerando o centro de massa do corpo quando ambos os pés estão no chão 

durante a marcha. O apoio do centro de massa é provocado pelas ações precisas de 

apenas alguns grupos musculares importantes: extensores e flexores do tornozelo, 

extensores do quadril e do joelho e os abdutores do quadril (25). No entanto, a 

neuropatia diabética gera redução progressiva da força dos músculos dos membros 

inferiores, principalmente nos extensores e flexores de tornozelo (3). Como os 

extensores do tornozelo desempenham um papel crucial na fase de propulsão da 

marcha (25), seu enfraquecimento causa um efeito deletério importante no 

desempenho da marcha nesta população.  

A literatura relata redução de 14 a 50% da força muscular nos extensores e 

flexores do tornozelo (2,26,27). Guerrero et al. (28) relataram perda precoce de massa 

muscular e função entre os pacientes diabéticos adultos menores de 60 anos, 

independentemente da duração da doença, controle metabólico e características de 

complicações microvasculares. Allen et al. (2) discutiram que uma maior perda de 

unidades motoras está associada a maiores proporções de tecido intramuscular não 

contrátil com perda proporcional de tecido contrátil em indivíduos com neuropatia 

diabética. O aumento da rigidez do colágeno e do tendão, devido ao acúmulo de ligações 

moleculares de AGE (produtos finais de glicação avançada), é outro comprometimento 

relacionado à neuropatia diabética (9), sendo que este pode influenciar o momento 

passivo articular, resultado da deformação de tecidos passivos, tais como tendões, 

ligamentos, pele e músculos inativos (29). Além dessas alterações, foram relatadas 

reduções na potência muscular isocinética de extensores e flexores de tornozelo (30) e 
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na taxa de desenvolvimento de torque (31), nesta população. Portanto, disfunções de 

equilíbrio e função são esperadas nestes pacientes com neuropatia diabética (2). 

É importante ressaltar que as alterações relacionadas à diabetes são complexas 

porque afetam o sistema neuromotor com diferentes intensidades ao longo da doença 

e os efeitos da degeneração neural e musculoesquelética apresentam repercussões 

distintas na cinemática e cinética da marcha (4,32), dependendo da magnitude dos 

déficits neuromusculares. As alterações mais descritas na marcha destes pacientes são: 

redução de velocidade da marcha, aumento do tempo de apoio duplo (33), menor 

amplitude de movimento de tornozelo (34), alteração das forças verticais de reação ao 

solo (34,35) e distribuição de pressões plantares (36), atrasos nas ativações dos 

músculos distais (37) e momentos articulares alterados (4). Estas complexas adaptações 

da marcha associadas à condição patológica dos pés continuam sendo um importante 

problema clínico, uma vez que podem prejudicar a funcionalidade e, 

consequentemente, a autonomia nas atividades de vida diária dos indivíduos com 

diabetes.  

Quanto as alterações eletromiográficas, Kwon et al. (38) observaram que 

diabéticos neuropatas apresentaram ativação antecipada de sóleo, gastrocnêmio 

medial e isquiotibiais durante a fase de apoio da marcha em relação a indivíduos não 

diabéticos, além de ativação prolongada de sóleo, tibial anterior, vasto medial e 

isquiotibiais, ressaltando a presença de co-contração dos músculos que circundam 

tornozelo e joelho durante a marcha. Já Sacco et al. (39) revelaram resultado distinto, 

demonstrando ativação atrasada de tibial anterior e vasto lateral. Abboud et al. (40) 
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confirmaram o atraso a ativação de tibial anterior e Akashi et al. (41) e Gomes et al. (42), 

encontraram atraso de ativação de gastrocnêmio lateral. 

Os estudos eletromiográficos da marcha de diabéticos neuropatas revelam 

resultados contraditórios e alguns estudos que investigaram por meio da solução 

inversa os momentos articulares dos membros inferiores de diabéticos neuropatas 

durante a marcha também demonstraram resultados controversos. Mueller et al. (10) 

revelaram que diabéticos neuropatas apresentam redução do momento extensor de 

tornozelo e maior momento flexor de quadril no final da fase de apoio. Já Yavuzer et al. 

(12), observaram momentos de quadril e joelho semelhantes entre diabéticos e 

indivíduos saudáveis, contudo relataram que diabéticos neuropatas apresentam menor 

momento flexor de quadril ao final da fase de apoio e um maior momento extensor de 

joelho.  

A diminuição do momento de força extensor de tornozelo e aumento do 

momento de força flexor de quadril, o que se denominou de uma estratégia 

compensatória a partir da suposta utilização predominante dos músculos flexores do 

quadril (estratégia do quadril) para levar o membro inferior à frente para iniciar a fase 

de balanço tem sido descrita regularmente na literatura como um padrão adotado pelos 

diabéticos neuropatas durante a marcha, muito embora ainda não se possa comprovar 

se há mecanismos neuromusculares que a justifiquem. Até mesmo alguns autores tem 

se apoiado nesta hipótese, ainda não comprovada, para propor intervenções 

terapêuticas para melhorar a dinâmica da marcha nestes pacientes (21). Porém, ainda 

não se pode afirmar se os flexores de quadril contribuem de forma definitiva e 

compensatória à perda de força de músculos distais extensores ou flexores do pé na 
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propulsão. Essa investigação só seria possível por meio de mensuração invasiva (EMG 

de fio) ou ainda por meio de soluções diretas e modelos computacionais, tal como se 

propõe o presente estudo. 

Gomes et al. (42) demonstraram que diabéticos neuropatas apresentam 

reduzida flexão de joelho durante a saída do calcanhar do solo no final da fase de apoio 

ao andar, provavelmente em decorrência do déficit na ação propulsora dos extensores 

distais de tornozelo, tal como já apontam estudos eletromiográficos de superfície 

(39,41–43). Também se pode assumir este padrão cinemático observado, como uma 

consequência de uma maior ação de flexores de quadril, embora não há uma 

quantificação da ativação muscular de flexores do quadril, o que torna a afirmação ainda 

especulativa. Sacco et al. (4), ao calcularem momentos articulares de diabético (com e 

sem neuropatia) e indivíduos saudáveis, observaram um menor momento extensor de 

quadril no início da fase de apoio e maior momento flexor de quadril no apoio médio, 

além de menor momento extensor de tornozelo no final do apoio, reforçando a 

presença de uma estratégia de quadril da marcha para levar o membro inferior a frente 

ao final da fase de propulsão. 

É importante ressaltar que a dinâmica do pé neuropata tem sido pouco 

explorada, já que há dificuldades operacionais para a realização da eletromiografia dos 

músculos intrínsecos do pé durante a marcha e a descrição de apenas cinemática, força 

de reação do solo e distribuição de pressão plantar ainda deixam lacunas no 

conhecimento quanto às causas do movimento observado, dificultando portanto, o 

reconhecimento dos músculos e/ou tecidos responsáveis, incluindo-se assim o tecido 

conjuntivo, para a geração do padrão de marcha observado nesses indivíduos. 
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1.2 Modelagem computacional 

 

As forças que atuam sobre o corpo humano podem ser classificadas em forças 

internas e externas (44,45). Forças internas são aquelas que atuam entre as estruturas 

internas ao corpo humano, como as forças desenvolvidas nas unidades músculo-

tendíneas, as forças de contato nas articulações e as forças devido a extensão de 

ligamentos e outras estruturas passivas que circundam as articulações. As forças 

externas são aquelas exercidas pelo ambiente sobre o corpo, como a força da gravidade 

e força de reação do solo (45). 

A medida direta das forças internas só é possível através de procedimentos 

invasivos (46). Assim, as simulações computacionais surgiram como um método indireto 

de quantificar essas forças (47), e podem adicionar informações relevantes ao 

conhecimento já adquirido pela mensuração direta eletromiográfica e oferecer 

estimativas da força e ativação muscular de diversos músculos de difícil acesso (48).  

Um modelo matemático do sistema musculoesquelético e da dinâmica da 

marcha, baseado no princípio de que as forças musculares geram os movimentos do 

esqueleto e, consequentemente, algumas das forças de interação entre o corpo humano 

e o ambiente, é estabelecido a partir de uma relação de causa e efeito, possibilitando 

estimar as “causas” (forças musculares internas), a partir de seus efeitos (movimento do 

esqueleto e forças de interação entre ele e o ambiente) (49). 

O modelo matemático mais simples do corpo humano é aquele que considera 

apenas a geometria do esqueleto. Nesse tipo de modelo, os segmentos corporais são, 
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tipicamente, considerados sólidos rígidos, articulados e sem atrito. As forças internas 

que atuam ao redor de uma determinada articulação e os respectivos torques gerados 

por elas são agrupados em forças e torques resultantes (50). Os torques resultantes 

representam basicamente a resultante dos torques gerados ativamente pelos músculos 

e passivamente por ligamentos e outros tecidos ao redor da articulação e as forças 

resultantes representam a somatória das forças geradas por estas estruturas e pela 

força de contato entre os ossos dos segmentos que se articulam (51). 

Os torques resultantes podem ser obtidos a partir de solução inversa (dinâmica 

inversa) ou direta (dinâmica direta). A solução inversa é o procedimento em que o dado 

de movimento é utilizado para estimar o torque produzido nas articulações, sendo uma 

técnica efetiva que pode ser utilizada para inferir como e quais músculos são utilizados 

em uma tarefa motora (50). Já a solução direta tem caráter preditivo e da solução de 

uma equação diferencial, obtém-se o movimento gerado por determinado torque, que 

é comparado com as medidas experimentais para o movimento do esqueleto. 

Os dados necessários para realizar os cálculos de dinâmica inversa incluem, 

parâmetros antropométricos que especifiquem as propriedades inerciais de cada 

membro, cinemática dos membros durante a tarefa, além da força reação do solo. O 

método convencional para cálculo da dinâmica inversa é o Newton-Euler, que computa 

as foças de reação intersegmentos utilizando equações de movimento de Newton e 

equações de Euler, aplicadas a cada segmento em cada ponto do tempo. 

Contudo, quando precisamos distribuir os torques resultantes entre os 

músculos, ligamentos e outros tecidos, é essencial que estas estruturas estejam 

detalhadas no modelo musculoesquelético. É comum que torques gerados por 
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ligamentos e outras estruturas passivas sejam desconsiderados (com exceção dos casos 

em que a determinação desses efeitos é o principal objetivo do estudo) (47). Nesses 

casos, o torque resultante é distribuído entre os músculos que serão considerados no 

modelo. A inclusão dos músculos insere a necessidade de modelamento da geometria 

muscular e comportamento mecânico das fibras musculares e do tendão que compõe o 

músculo. 

O sistema nervoso central pode combinar de diversas formas os torques gerados 

pelos vários músculos para produzir um determinado torque resultante, responsável 

pelo movimento observado. Alguns métodos de otimização são empregados para 

solucionar o problema de distribuição de forças entre os músculos do modelo, buscando 

seguir possíveis critérios de performance adotados pelo sistema nervoso central (49). 

Uma forma de otimização é a otimização estática, abordagem de solução inversa 

muito utilizada para estimar forças durante a marcha (52). Esse tipo de solução é 

computacionalmente eficiente, contudo depende de acurada coleta e processamento 

de dados cinemáticos, e devido sua natureza tempo-independente, não permite que as 

características dinâmica de produção de força sejam levadas em conta. Entretanto, é 

possível acrescentar vínculos que limitem o valor de força aos valores fisiológicos 

descritos pelo modelo de Hill (53). 

A otimização dinâmica, abordagem de dinâmica direta, pode realizar estimativas 

mais realistas das forças musculares, já que integra a dinâmica do sistema no processo 

de solução: as forças musculares e o critério de performance são tratados como 

variáveis tempo-dependente e seu padrão é determinado por equações diferenciais 

(49,53). Essas equações representam adequadamente as propriedades fisiológicas do 
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sistema, assim a série temporal da força muscular predita é consistente com as forças 

que podem ser produzidas naturalmente durante o movimento. Todavia, a demanda 

computacional exigida para a condução desta formulação é extremamente alta, o que 

pode inviabilizar o uso de modelos neuromusculares mais complexos. Podem ser 

necessárias simplificações, tais como redução no número de graus de liberdade ou 

número de músculos no modelo, o que faz com que os benefícios trazidos pela inclusão 

das características dinâmicas de produção de força muscular sejam perdidos (53). 

Considerando o problema de estimativas de força durante a marcha humana, 

que é um movimento de baixa velocidade, os resultados obtidos a partir de otimização 

estática e dinâmica são praticamente equivalentes (53). Dessa forma, o tempo 

computacional 1000 vezes superior para realizar uma otimização dinâmica não significa 

melhor estimativa de forças musculares (54). O critério de performance tempo-

independente é adequado, sendo a ativação dinâmica e as propriedades de força-

comprimento-velocidade não essenciais para a estimativa (53). 

 Vale a pena destacar que o Computed Muscle Control (CMC) é um algoritmo 

capaz de associar o baixo custo computacional da otimização estática à solução das 

equações do sistema por dinâmica direta, o que permite incluir na formulação do 

problema, a dinâmica de ativação muscular (46). O CMC utiliza um critério de otimização 

estática para encontrar as excitações musculares em um instante 𝑡; em seguida usa 

esses valores na solução direta das equações da dinâmica do sistema para encontrar as 

coordenadas generalizadas num instante posterior 𝑞(𝑡 + ∆𝑡) seja o valor de 

coordenada que melhor descreve a cinemática do sistema medida experimentalmente. 
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 O CMC pode ser utilizado para simular movimentos em que todos os graus de 

liberdade podem ser independentemente controlados pelas ações musculares. Todavia, 

durante a marcha, o movimento do centro de massa é determinado pelas forças de 

reação intermitente entre pé e solo. Embora as forças pé-solo e movimento do corpo 

possam ser coletadas experimentalmente, elas geralmente não são dinamicamente 

consistentes devido aos erros de medida e pressupostos da modelagem (50). Assim, não 

é possível usar o CMC para variar as excitações musculares em simulações dinâmicas 

diretas para replicar cinemática e cinética experimental sem a aplicação de forças 

externas adicionais, referidas como forças residuais (44). 

 Para minimizar a inconsistência dinâmica decorrente dos erros de modelagem e 

inacurácia dos marcadores da cinemática, um algoritmo de redução residual foi 

desenvolvido e este algoritmo modifica sutilmente a cinemática articular, mas influencia 

de forma importante os parâmetros segmentares do corpo (massa dos segmento e 

centro de massa do tronco) (44). Como resultado, a cinemática e a força reação do solo 

poderão melhor satisfazer o momento linear e angular, aumentando a consistência 

dinâmica (55). 

 

1.2.1 Software OpenSim 

O OpenSim é uma plataforma aberta que permite modelar, simular e analisar o 

sistema neuromusculoesquelético. Esta ferramenta permite que o pesquisador adapte 

sua funcionalidade às exigências de seu estudo, sendo possível criar modelos 

musculares particulares. Assim, a comunidade científica pode elaborar uma série de 

simulações que podem ser trocadas, testadas, analisadas e melhoradas por meio de 
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colaboração multiusuários. O OpenSim é um ambiente de trabalho virtual, no qual, a 

partir de dados experimentais, se pode investigar os princípios que governam a ativação 

muscular para determinar como os prejuízos neuromusculares contribuem para o 

movimento anormal, e também predizer consequências funcionais de tratamentos (56). 

O software inclui diversos recursos, entre eles: dimensionar o tamanho do 

modelo musculoesquelético adotado; realizar procedimento de cinemática inversa para 

cálculo dos ângulos articulares; realizar procedimento de dinâmica inversa para calcular 

momentos articulares; realizar procedimento de otimização estática e computed muscle 

control (CMC) para cálculo de forças musculares individuais; realizar dinâmica direta 

para gerar simulações de movimento, além de permitir plotar diretamente os resultados 

das análises realizadas no software. 

O cálculo das forças musculares é realizado a partir do modelo de um atuador 

musculotendíneo padrão do software. Isso torna os modelos utilizados, dentro do 

programa, genéricos o suficiente para serem aplicados aos mais diversos contextos de 

pesquisa, facilmente compartilhados online (simtk.org), com linguagem de 

programação padronizada e simples (linguagem java que pode ser facilmente editada 

em qualquer editor *.xml), sendo que todos os recursos são abertos, sem qualquer 

custo, à comunidade (57).  

Assim, o uso do OpenSim permite que os resultados do presente estudo possam 

ser reproduzidos por outros pesquisadores que experienciam distintos cenários de 

saúde, contribuindo para o avanço da ciência ao possibilitar comparações entre os 

resultados de diferentes estudos utilizando uma mesma ferramenta de análise de 

simulação dinâmica musculoesquelética. 
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1.2.2 Modelo Gait 2392 

O modelo musculoesquelético tridimensional gait2392, apresenta 23 graus de 

liberdade, 92 atuadores musculoesqueléticos que representam 76 músculos das 

extremidades inferiores e tronco. Este modelo encontra-se disponível para uso no 

OpenSim, com possibilidade de modificação, e foi criado por Darryl Thelen 

(Universidade de Wisconsin - Madison, EUA), Ajay Seth, Frank C. Anderson, e Scott L. 

Delp (Universidade de Stanford, EUA). O modelo apresenta articulações das 

extremidades inferiores adotadas por Delp et al. (58), articulação da coluna lombar e 

antropometria adotada a partir de Anderson e Pandy (59), e um modelo de joelho planar 

adotado de Yamaguchi e Zajac (60). 

Nesse modelo, a articulação da coluna e do quadril são do tipo bola-soquete. Um 

grau de liberdade define a orientação da articulação do joelho - ângulo de flexão e 

extensão no plano sagital -a partir do qual os ângulos de abdução, adução, rotação 

medial e rotação lateral são calculados. O tornozelo, a articulação subtalar e a 

articulação metatarsofalangiana são consideradas do tipo dobradiça. O eixo de flexão-

extensão do tornozelo não é definido perpendicularmente ao plano sagital, mas sim 

ligeiramente inclinado a frente e para baixo. Na posição neutra, o ângulo de inclinação 

anterior da pelve é definido como zero. As características inerciais do modelo são 

baseadas nas medidas antropométricas de 5 indivíduos (26 ± 3 anos; 1,77 ± 0,03 m; 

70,1±7,8 kg) feitas por Anderson e Pandy (59). A linha de ação dos músculos é modelada 

por um ou mais segmentos de reta ligando a origem à inserção do músculo. 

A partir do modelo é possível calcular a força isométrica máxima e o momento 
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articular que o músculo deve desenvolver a cada posição do corpo, estudar como os 

parâmetros musculotendíneos (comprimento ótimo da fibra muscular e do tendão) 

podem afetar a capacidade de gerar momento de diferentes músculos, além de gerar 

simulações diretas da marcha, viabilizando a análise de como os músculos contribuem 

para os movimentos, ou quais são as cargas articulares durante o movimento. 

O padrão do modelo genérico representa um sujeito de aproximadamente 1,8 m 

de altura e massa de 75,16 kg, contudo o modelo deve ser sempre escalonado para 

atender a antropometria de cada indivíduo coletado, previamente à realização da 

simulação. As extremidades inferiores do modelo são compostas por 7 segmentos: 

pelve, fêmur, patela, tibia/fíbula, talus, pé (calcâneo, navicular, cubóide, cuneiformes e 

metatarsos) e dedos (figura 1). 

 
Figura 1 - Extremidades inferiores do modelo gait 2392 do OpenSim e localização da 

referência local dos segmentos corporais (57). 

 

Os parâmetros inerciais do modelo são escalonados por um fator de 1,05626 

(59). A tabela 1 sumariza a massa e os momentos de inércia de cada segmento corporal 

do modelo gait 2392. 
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Tabela 1 - Parâmetros Inerciais dos Segmentos Corporais Incluídos no Modelo 

Segmento Corporal Massa (kg) Momentos de Inércia 

Xx Yy Zz 

Tronco 34.2366 1.4745 0.7555 1.4314 

Pelve 11.777 0.1028 0.0871 0.0579 

Fêmur Direito 9.3014 0.1339 0.0351 0.1412 

Tíbia Direita 3.7075 0.0504 0.0051 0.0511 

Patela Direita 0.0862 0.00000287 0.00001311 0.00001311 

Talus Direito 0.1000 0.0010 0.0010 0.0010 

Calcâneo Direito 1.250 0.0014 0.0039 0.0041 

Dedos Direito 0.2166 0.001 0.0002 0.0010 

Fêmur Esquerdo 9.3014 0.1339 0.0351 0.1412 

Tíbia Esquerda 3.7075 0.0504 0.0051 0.0511 

Patela Esquerda 0.0862 0.00000287 0.00001311 0.00001311 

Talus Esquerdo 0.1000 0.0010 0.0010 0.0010 

Calcâneo Esquerdo 1.250 0.0014 0.0039 0.0041 

Dedos Esquerdo 0.2166 0.0001 0.0002 0.0010 

 

1.2.3 Modelamento Muscular  

O músculo é denominado atuador musculotendíneo no modelo 

musculoesquelético, sendo o elemento responsável por gerar força. É definido 

especificando a geometria e as propriedades dinâmicas de geração de força individuais 

(61). Um modelo muscular muito utilizado atualmente é o modelo do tipo Hill, em que 

a dinâmica da contração é regida por uma única equação diferencial por músculo, 

tornando a modelagem computacionalmente viável (62), comparativamente ao modelo 

do tipo Huxley, em que a dinâmica muscular é regida por múltiplas equações 

diferenciais, o que demanda muito processamento computacional e maior tempo para 

estimar força de muitos músculos ao mesmo tempo (62). 

As propriedades isométricas de geração de força dos músculos do modelo 

musculoesquelético adotado no presente estudo são derivadas dimensionando o 

modelo muscular genérico baseado no modelo muscular de Hill (63). Este modelo 
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consiste fundamentalmente de um tendão e das fibras musculares. As fibras 

musculares, representadas por um elemento contrátil e um elástico, geram força ativa 

e passivamente, e o tendão, um elemento elástico, que gera força passivamente 

(56,61,64).  

O modelo de Hill descreve a força gerada pelo músculo em função do seu nível 

de ativação, comprimento e velocidade de contração da fibra muscular (63). Do ponto 

de vista mecânico, o músculo de Hill é representado por um elemento contrátil em 

paralelo com um elemento elástico, representando a fibra muscular, e um elemento 

elástico em série representando o tendão. As equações que descrevem a produção de 

força são formuladas para descrever um músculo genérico (63) e para isso precisam ser 

parametrizadas pelas grandezas que definem a arquitetura muscular: a força isométrica 

máxima que o músculo é capaz de produzir, o comprimento em que a fibra muscular 

deve estar para gerar essa máxima força isométrica, pela velocidade máxima de 

contração do músculo e pelo comprimento de seu tendão em repouso. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a influência da diabetes e da neuropatia diabética na produção de 

força muscular de membros inferiores durante o ciclo da marcha, por meio de modelo 

musculoesquelético computacional e técnica de otimização estática.  

 

2.2 Objetivo Específico 

 

Estimar os padrões de distribuição de força dos músculos de membros inferiores 

durante a marcha em pacientes diabéticos e diabéticos neuropatas, e comparar esses 

padrões com indivíduos não-diabéticos. 

 

2.3 Hipóteses 

 

Esperamos observar que: 

(i) os músculos que cruzam as articulações proximais de indivíduos diabéticos, 

como o iliopsoas e o reto femoral (flexores do quadril), aumentem sua 

produção de força para compensar a redução de força dos músculos distais 

(flexores e extensores do tornozelo), particularmente do médio apoio para a 

fase de propulsão. 
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(ii) os músculos biarticulares que cruzam a articulação do joelho (extensores de 

quadril - flexores de joelho) de indivíduos diabéticos, aumentem sua 

produção de força como forma de compensar a redução de força dos 

músculos distais (flexores e extensores do tornozelo) durante o ciclo da 

marcha.  

(iii) estas mudanças na distribuição de forças serão observadas tanto em 

indivíduos diabéticos quanto neuropatas, embora sejam mais substanciais 

nos músculos proximais dos indivíduos diabéticos neuropatas. 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1 Participantes 

 

Foram avaliados 30 adultos, divididos em grupo controle (GC), composto por 10 

não diabéticos; grupo diabético (GD), composto por 10 diabéticos sem a presença da 

polineuropatia e grupo diabético neuropata (GDN), composto por 10 diabéticos com 

diagnóstico clínico de polineuropatia (tabela 2).  

Os indivíduos diabéticos foram provenientes da Associação Nacional de 

Assistência ao Diabético (ANAD). Os grupos GD e GDN foram diagnosticados 

clinicamente e os critérios de inclusão para o GDN foram: diabéticos tipo 2, mínimo de 

5 anos de diabetes; pontuação mínima de três pontos de um total de 13 no MNSI– 

questionnaire e pontuação mínima de 4 de um total de 10 pontos no MNSI-form. Estes 

instrumentos são validados para a identificação de sintomas relacionados à neuropatia 

diabética (65). 

Os critérios de exclusão para os indivíduos dos 3 grupos foram: idade superior a 

65 anos; amputação total ou parcial dos pés; presença de artropatia de Charcot (ou 

outra alteração ortopédica maior confirmada por radiografia); doença neuromuscular, 

neurológica central ou periférica não causada pela diabetes; retinopatia ou nefropatia; 

úlceras plantares no momento da avaliação; incapacidade de andar sem o uso de 

dispositivos auxiliares de marcha.  
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Tabela 2 - Média (± 1 desvio-padrão) da idade, estatura, massa corporal, índice de massa 
corpórea, tempo de diagnóstico da diabetes mellitus, velocidade da marcha, e mediana 
do MNSI questionnaire e form dos participantes dos três grupos estudados: controle 
(GC), diabéticos (GD) e neuropatas (GDN). 
 

Variáveis GC (n=10) GD (n=10) GDN (n=10) P 

Idade (anos)  49,7±4,7 54,5±7,4 anos 56,7 ± 7,3   0,0961 

Sexo (nº de homens) 5 8 6 0.5792 

Estatura (m) 1,69±0,07 1,68±0,1 1,63±0,11   0,2951 

Massa (kg) 69,4±7,8 75,1±10,5  71,7±11   0,4621 

Ìndice de massa corpórea 

(kg/m2) 

23,9±2,2 26,0±5,2  27,0±3,4 0,1631 

Duração da diabetes (anos) -- 5,8±3,4 16,6±6,2* <0,0011 

MNSI-questionnaire -- 2 8 0,0011 

Sensibilidade Tátil (nº de 

indivíduos/ comprometida em 3 

ou mais áreas do pé) 

0 0 6* 0,0032 

Sensibilidade Vibratória no 

Hálux (nº de indivíduos/ 

comprometida) 

0 0 8* 0,0032 

Velocidade (m/s) 1,18 ± 0,10 1,12 ± 0,09 1,12 ± 0,13 0,0561 

1 ANOVA one way, 2 Qui-quadrado. * representa o grupo estatisticamente diferente. Negrito (p<0,05) 

 

Todos os procedimentos do estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo n° 239/13) 

e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os 3 grupos foram similares em idade, estatura, massa e índice de massa 

corpórea (tabela 2). GDN apresentou maior tempo de diagnóstico da diabetes mellitus 
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e maior pontuação no questionário MNSI comparado ao GD, bem como 

comprometimento das sensibilidades tátil e vibratória (tabela 2). 

 

3.2 Procedimentos de aquisição dos dados 

 

Utilizamos seis câmeras infravermelho (Optitrack FLEX: VR2 100, Natural Point, 

EUA) com frequência de aquisição de 100 Hz e marcadores passivos reflexivos (18 mm 

de diâmetro) para adquirir as trajetórias tridimensionais de marcas fixadas aos pés, às 

pernas, às coxas e ao tronco, bilateralmente. Os marcadores foram fixados seguindo o 

protocolo da Cleveland Clinic (66). Marcas extras foram colocadas bilateralmente na 

linha articular medial do joelho, maléolo medial e cabeça do primeiro metatarso para a 

primeira tomada estática, de modo a se determinar os centros articulares de rotação 

para joelho, tornozelo e eixo longitudinal do pé. Essas marcas extras foram removidas 

para as tomadas dinâmicas da marcha. Clusters rígidos com 4 marcas foram 

posicionados nas pernas e coxas. As séries temporais das coordenadas dos marcadores 

foram filtrados com filtro Butteworth, 4° Ordem, zero-lag passa-baixa de 6 Hz.  

A aquisição de dados foi realizada sempre pela mesma fisioterapeuta para evitar 

possíveis diferenças na colocação de marcadores do corpo.  

A força reação do solo foi adquirida por uma plataforma de força (AMTI OR-

6000/ Watertown, EUA) com frequência de amostragem de 100 Hz. A sincronização dos 

dados cinemáticos e cinéticos foi realizada a partir do instante em que o valor da 2° 

derivada do marcador maléolo lateral cruzou o valor zero, apontando a mudança de 
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direção desta variável ao contato do pé com o solo. O membro inferior que tocou a 

plataforma foi aleatorizado entre os sujeitos por sorteio simples.  

Os indivíduos foram instruídos a caminhar descalços em cadência auto-

selecionada sobre uma superfície plana de 10 m por no mínimo 3 tentativas válidas, que 

foram usadas para análise estatística. Para evitar maiores diferenças na velocidade da 

marcha entre indivíduos e grupos, verificamos se a cadência auto-selecionada 

encontrava-se dentro do intervalo de 96 a 116 passos/min, utilizando um metrônomo 

no modo mudo. Todos os participantes mantiveram cadência de marcha semelhante 

entre tentativas, e nenhuma intervenção foi necessária para o ajuste de cadência. Esta 

cadência foi controlada buscando-se reduzir a variabilidade intra-sujeito. As tentativas 

foram coletadas após um período de habituação no ambiente do laboratório. 

Consideramos habituação, o período de 5 minutos em que cada participante foi 

orientado a caminhar pela passarela do laboratório como usualmente caminha em sua 

rotina diária.  

Não houve diferença significativa na velocidade da marcha entre os grupos (GC: 

1,18 ± 0,10 m / s; GD: 1,12 ± 0,09 m / s; GDN: 1,12 ± 0,13 m / s; p = 0,056 [ANOVA]). 

 

3.3 Processamento dos dados e modelagem musculoesquelética computacional 

 

3.3.1 Modelo musculoesquelético 

 Os dados de cinética e cinemática foram processados no software Visual3D (C-

Motion, Inc, Rockville, MD) para gerar a cinemática inversa e os arquivos com os fatores 

de escalonamento do modelo, especificamente desenvolvidos para uso no OpenSim 
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(56,67). A amplitude de movimento de cada articulação foi verificada na série temporal 

da cinemática processada no V3D e na cinemática inversa gerada pelo software para uso 

no OpenSim e os valores foram semelhantes ao inserirmos os “inverse kinematics 

constraints” e utilizarmos o modelo QUASI-NEWTON como otimizador no momento de 

construção do modelo musculoesquelético no software V3D. Os arquivos de cinemática 

inversa e fatores de escalonamento foram exportados para o OpenSim v.3.2 (56), 

software aberto de modelagem musculoesquelética. Para cada sujeito, o modelo 

genérico (Gait2392) foi escalonado, baseado na estatura e massa do indivíduo, e 

geometria dos segmentos. O modelo de extremidades inferiores e tronco apresenta 23 

graus de liberdade e 92 atuadores musculoesqueléticos, sendo o modelo muscular do 

tipo Hill, o adotado no modelo (68). Este modelo muscular inclui as propriedades de 

força-velocidade e força-comprimento da fibra muscular, bem como a elasticidade dos 

tendões. 

 Foi incluído nos modelos musculoesqueléticos dos indivíduos diabéticos 

neuropatas uma redução de força isométrica máxima de 30% para os músculos 

extensores de tornozelo (sóleo, gastrocnêmios medial e lateral) e redução de 20% para 

o músculo flexor de tornozelo (tibial anterior) (2,3,5). Este procedimento foi adotado 

para aproximar minimamente o modelo computacional da condição muscular de 

diabéticos neuropatas, com as ainda escassas informações disponíveis na literatura, o 

que não nos permitiu modificar outros parâmetros como a máxima velocidade de 

contração da fibra muscular.  
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3.3.2 Otimização Estática 

O algoritmo de otimização estática foi utilizado para estimar as forças 

musculares, sendo a cinemática bilateral considerada para a realização dos cálculos. O 

algoritmo minimiza a soma dos quadrados das ativações, enquanto as restrições 

impostas pelas propriedades de força-velocidade e força-comprimento dos músculos 

são respeitadas, assumindo que os tendões são inextensíveis. Este algoritmo é 

computacionalmente eficiente, não requer múltiplas integrações numéricas e gera 

soluções similares à otimização dinâmica para a marcha (52).  

A análise de resíduos após cálculo das forças musculares evidenciou resultados 

esperados, com a ausência de informação da força reação do solo do membro inferior 

contra-lateral, contudo os atuadores residuais foram eficientes em contrabalancear a 

ausência dessa força e as forças musculares estimadas foram semelhantes considerando 

um mesmo indivíduo com informação de força reação do solo bilateral e unilateral com 

adição do atuador residual. O membro inferior contra-lateral do modelo foi mantido, 

mesmo com a ausência de informação de força reação do solo do membro, já que a 

retirada do membro apenas aumentou o valor dos resíduos devido à ausência das forças 

inerciais e não influenciou nas estimativas das forças musculares individuais. 

 

3.3.3 Parâmetros musculares e biomecânicos analisados   

Durante o ciclo da marcha foram calculados: os deslocamentos angulares 

articulares provenientes da cinemática inversa, os torques articulares resultantes e a 

força dos músculos: 2 flexores, 3 extensores e 3 abdutores de quadril; 4 flexores e 

extensores de joelho, 2 flexores, 4 extensores e 2 eversores de tornozelo. Para que os 
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resultados dos diferentes indivíduos pudessem ser comparados entre si, as passadas 

foram normalizadas no tempo (0 a 100%), as forças musculares foram normalizadas pelo 

peso corporal do indivíduo (PC) e os torques articulares resultantes foram normalizados 

pelo produto entre o PC e a estatura e expressos em porcentagem.  

O ciclo da marcha começou com o contato inicial de um membro na plataforma 

de força em 0% e terminou após o contato do mesmo membro em 100%. A fase de 

balanço iniciou-se em aproximadamente 60% do ciclo da marcha.  

Os parâmetros utilizados para descrever e comparar os 3 grupos (GC, GD e GDN) 

foram: os picos de força muscular em intervalos em que a ativação dos músculos 

estudados é fundamental para a execução da tarefa. Os músculos estudados foram: (i) 

músculos relacionados a quadril e joelho (psoas, iliacus, biceps femoral cabeça curta, 

biceps femoral cabeça longa, semitendinoso, semimembranoso, 3 porções do glúteo 

máximo, 4 porções do quadríceps femoral, 3 porções do glúteo médio) e (ii) músculos 

relacionados ao complexo tornozelo e pé (gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, 

sóleo, tibial anterior, flexor longo do hálux, extensor longo do hálux, fibular longo e 

fibular curto). A média e os desvios-padrão dos valores máximos foram calculados 

considerando o máximo identificado para cada indivíduo nas 3 tentativas válidas 

coletadas para cada indivíduo. 

Foram realizados dois tipos de análises para explorar e interpretar os resultados 

do estudo: (i) uma análise estatística quantitativa, e (ii) uma análise qualitativa, que foi 

realizada observando as tendências das séries temporais para podermos compreender 

os padrões encontrados. Entretanto, para melhor identificar as direções de mudanças 
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entre os grupos estudados durante o andar, uma análise estatística comparativa 

multivariada foi realizada além do método qualitativo de análise (i). 

 

3.3.4 Validação do modelo computacional - aderência entre séries temporais de 

ativação muscular do OpenSim e EMG 

 A figura 2 demonstra a ativação dos músculos vasto lateral (VL), gastrocnêmio 

medial (GM), tibial anterior (TA) e fibular longo (FL) proveniente do procedimento de 

otimização estática do OpenSim para cáculo das forças musculares (ativações entre 0 e 

1) e as séries temporais proveniente de coleta experimental de EMG de superficial 

bipolar dos mesmos grupos musculares (ativações com magnitude máximas superiores 

a 1) de indivíduos controles e diabéticos neuropatas.  

 Em geral, observa-se aderência entre os perfis temporais de ativação estimados 

por otimização estática e medidos por EMG, embora se possa observar um pequeno 

atraso nos perfis. A comparação direta das magnitudes não é possível, já que nas 

simulações, a ativação muscular é fixa entre os valores 0 e 1 e a magnitude do EMG 

experimental é influenciada pelo tipo de normalização, posicionamento de eletrodos, 

velocidade de contração, ângulo articular e cross-talk (69,70). 

No domínio do tempo, observamos ativação atrasada de VL na simulação, 

contudo o pico de ativação ocorre até 20% do ciclo de marcha, como é observado nos 

dados experimentais. Tanto nos dados da simulação quanto da coleta experimental, 

observa-se que há um burst de atividade de VL na fase final de balanço (80 a 100% do 

ciclo). A ativação do GM ocorre entre 20 e 60% do ciclo de marcha tanto na simulação 

como nos dados experimentais para indivíduos controles e diabéticos neuropatas. Nos 
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dados experimentais, observa-se discreto atraso para o pico de ativação de GM no grupo 

diabético em relação aos controles, o que não é observado na simulação. 

 O músculo TA na simulação apresenta ativação atrasada na fase de apoio em 

relação aos dados experimentais, contudo a ativação para preparação para a fase de 

balanço ocorre de forma similar para ambos os dados. O músculo fibular longo 

apresenta padrão de ativação da simulação similar ao exibido nos dados experimentais, 

com um burst de atividade entre 40 e 60% do ciclo e outro ao final do balanço (80 a 

100%).  
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Figura 2 - Média (± 1 erro padrão) da série temporal da ativação muscular dos músculos 

vasto lateral, gastrocnêmio medial, tibial anterior e fibular longo proveniente 
do procedimento de otimização estática no OpenSim à esquerda e 
proveniente da coleta de dados de EMG superficial à direita no grupo controle 
(GC - verde) e grupo diabético neuropata (GDN - vermelho), durante o ciclo 
da marcha. 
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3.4 Análise Estatística 

 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilks (p>0,05) e a 

homogeneidade das variâncias, pelo teste de Levene. Foi realizada MANOVA para os 

picos de força dos grupos musculares flexores e para os extensores do quadril, joelho e 

tornozelo, individualmente. Após as MANOVAs, foram realizadas ANOVAs, seguidas do 

post hoc de Newman-Keuls, quando diferenças estatísticas foram detectadas. Para as 

variáveis cinemáticas e cinéticas, foram realizadas ANOVAs, seguidas do post hoc de 

Newman-Keuls. Adotou-se nível de significância p<0,05. Os tamanhos de efeito foram 

calculados a partir do teste de Cohen-d, em que um efeito pequeno é considerado entre 

0,2-0,4; efeito intermediário entre 0,5-0,7 e efeito grande de 0,8 até 1,0 (71). Todas 

essas comparações foram realizadas para mapear os padrões de distribuição da força 

dentro dos grupos de pacientes e identificar a direção da mudança entre os grupos.  
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 Cinemática de membros inferiores 

 

Os indivíduos do GDN apresentaram uma menor flexão máxima de joelho na fase 

de balanço, particularmente na fase do toe clearance (tabela 3 e figura 3). 

 

Tabela 3 - Média (± 1 desvio-padrão) da flexão máxima, extensão máxima e amplitude 
de movimento do quadril, joelho e tornozelo dos grupos controle (GC), diabético (GD) e 
diabético neuropata (GDN), durante o ciclo da marcha. 
 

 Variáveis GC (n=10) GD (n=10) GDN (n=10) p 

Q
u

ad
ri

l 

Flexão Máxima apoio (°)  25,2 ±3,6 23,6 ±4,5 25,3 ±3,0 0,3141 

Extensão Máxima apoio (°) -14,6 ±5,2 -17,3 ±5,6 -13,8 ±4,3 0,2121 

Flexão Máxima balanço (°)  26,7 ±5,0 24,2 ±4,5 26,5 ±3,6 0,1451 

Amplitude (°) 41,3 ±2,8 41,4 ±6,0 40,4 ±3,6 0,6051 

Jo
el

h
o

 

Flexão Inicial (o)  10,8 ±3,5 14,7 ±5,7 12,0 ±5,8 0,2281 

Flexão Máxima balanço (o)  62,5 ±4,1 a 60,3 ±5,4 58,3 ±5,5 a 0,0121 

Amplitude (o) 61,8 ±4,3 60,1 ±6,3 58,2 ±6,7 0,0731 

To
rn

o
ze

lo
 

Flexão Inicial apoio (o) -4,3 ±4,1 -2,1 ±2,1 -2,2 ±2,0 0,8841 

Flexão Máxima apoio (o)  13,2 ±6,6 13,2 ±3,1 13,1 ±3,8 0,9961 

Extensão Máxima apoio (o)  -7,5 ±6,6 -4,8 ±6,3 -5,0 ±5,9 0,3721 

Flexão Máxima balanço (o)  12,8 ±5,4 12,7 ±6,1 10,5 ±4,4 0,3921 

Amplitude (°) 20,7 ±4,9  18,0 ±6,2  18,2 ±4,3 0,1121 

1 Teste ANOVA. a,b Post-hoc Newman-Keuls ( a, b representa o par de valores estatisticamente diferente 

entre os grupos, adotado p<0.05). Negrito p<0,05 
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Figura 3 - Média (±1 erro-padrão) do deslocamento angular do quadril, joelho e 
tornozelo do grupo controle (GC) em verde, grupo diabético (GD) em azul e 
grupo diabético neuropata (GDN) em vermelho, ao longo do ciclo da marcha.  

 

4.2 Momentos resultantes articulares 

 

O pico do momento flexor de quadril foi menor nos indivíduos do GDN em 

relação ao GC e GD. E o GD apresentou um menor momento extensor de tornozelo em 

relação a GC e GDN (tabela 4 e figura 4).  
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Tabela 4 - Média (± 1 desvio padrão) dos momentos articulares do quadril, joelho e 
tornozelo dos grupos diabético neuropata (GDN), diabético (GD) e controle 
(GC), durante o ciclo da marcha. 

 
 Variáveis  GC (n=10) GD (n=10) GDN (n=10) p 

Q
u

ad
ri

l 

Pico do momento extensor apoio 

(%PC*estatura) 

- 3,0 ± 1,5 - 2,5 ± 0,8 - 2,9 ± 1,0 0,5201 

Pico do momento flexor apoio (%PC*estatura) 4,8 ± 1,4a 4,8 ± 1,6b 3,9 ± 0,9 a,b 0,0221 

Jo
el

h
o

 

Pico do momento extensor apoio 

(%PC*estatura)  

- 1,8 ± 1,3 - 2,0 ± 0,8 - 1,7 ± 0,9 0,0921 

Pico do momento flexor apoio (%PC*estatura)  2,9 ± 0,9 3,4 ± 0,8 3,3 ± 0,8 0,1831 

To
rn

o
ze

lo
 Pico do momento flexor apoio (%PC*estatura)  0,8 ± 0,3 0,7 ± 0,3 0,7 ± 0,4 0,4471 

Pico do momento extensor apoio 

(%PC*estatura)  

- 8,2 ± 0,7a - 7,8 ± 0,7 a,b - 8,1 ± 0,4b 0,0421 

1 Teste ANOVA. a,b par de Post-hoc Newman-Keuls ( a, b representa o par de valores estatisticamente diferente entre 

os grupos, adotado p<0.05). PC – peso corporal. Negrito p<0,05 

 

Figura 4 - Média (±1 erro-padrão) das séries temporais do momento articular resultante 
(normalizado pelo produto do peso corporal pela estatura) no quadril, joelho 
e tornozelo do grupo controle (GC) em verde, grupo diabético (GD) em azul e 
grupo diabético neuropata (GDN) em vermelho, durante o ciclo da marcha.  
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4.3 Forças Musculares 

 

4.3.1 Análise Qualitativa 

 A análise qualitativa do padrão das séries temporais das forças musculares 

revelou que ambos os grupos diabéticos apresentaram dificuldade na geração de força 

em alguns músculos extensores de tornozelo. GD e GDN apresentaram menor pico de 

força do músculo sóleo comparados aos indivíduos saudáveis na fase de propulsão da 

marcha. Particularmente, os indivíduos do GD apresentaram ativação tardia dos 

músculos extensores de tornozelo comparados aos outros grupos (figura 5). GDN 

apresentou redução do pico de força do gastrocnêmio medial na fase de propulsão, 

contudo os grupos diabéticos não apresentaram diferença entre si para o pico de força 

do gastrocnêmio lateral (figura 5). GDN aumentou a produção de força de flexores de 

quadril e joelho (psoas, ilíaco e isquiotibiais) na fase de propulsão (figura 5), e o GD não 

alterou a geração de força desses músculos nesta fase. Ambos os grupos diabéticos 

exibiram menor força da porção anterior do glúteo médio na segunda metade da fase 

de apoio comparados ao GC, e GD também exibiu menor força da porção posterior desse 

músculo comparado ao GC, nesta mesma fase, revelando que a produção de força do 

músculo glúteo médio está prejudicada no GD (figura 5). Pacientes do GD também 

apresentaram aumento do pico de força dos músculos vasto lateral e medial no início 

da fase de apoio (0-35%), consistente com o maior momento extensor de joelho 

apresentado por esse grupo (figura 5). 
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Figura 5 - Média (±1 erro-padrão) da série temporal dos músculos de membros 

inferiores do grupo controle (GC) em verde, grupo diabético (GD) em azul e 
grupo diabético neuropata (GDN) em vermelho, durante o ciclo da marcha. 
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4.3.2 Análise Quantitativa  

Músculos flexores e extensores de quadril 

Os resultados da análise MANOVA não revelaram diferenças entre os grupos 

para os músculos flexores e extensores do quadril nos intervalos do ciclo da marcha 

selecionados. As ANOVAs univariadas também não exibiram diferenças entre grupos 

para músculos e fases (tabela 5, figura 4). 

 

Músculos abdutores de quadril 

Os músculos abdutores do quadril foram diferentes entre os grupos de acordo 

com a análise MANOVA, com GD apresentando menor pico de força comparado a GC e 

GDN. De acordo com as ANOVAs univariadas, no início da fase de apoio (0-35% do ciclo 

da marcha), GD revelou menor pico de força de glúteo médio (porção posterior e média) 

em relação a GC (efeito grande) e GDN (efeito grande). No final da fase de apoio (35 a 

60% do ciclo de marcha), GD apresentou menor pico de força nas 3 porções do glúteo 

médio comparado ao GC (porções anterior e posterior com tamanho de efeito 

intermediário e média com efeito grande), e na porção média do glúteo médio 

comparado a GDN (efeito intermediário) (tabela 5, figura 4). 

 

Músculos extensores de quadril-flexores de joelho 

Os grupos exibiram diferenças entre si para os músculos extensores de quadril -

flexores de joelho na análise MANOVA. Ao final da fase de balanço (80-100% do ciclo da 

marcha), GD apresentou menor pico de força dos músculos semitendinoso e 
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semimembranos comparado a GC e GD (ambas comparações com tamanho de efeito 

grande) (tabela 6, figura 4). Ao final da fase de apoio (40-60% do ciclo da marcha), GDN 

exibiu maior pico de força dos músculos biceps cabeça curta, semimembranoso, e 

semitendinoso com tamanho de efeito grande comparado a GC e GD (tabela 6, figura 

4). 

 

Músculos extensores de joelho  

Os resultados da MANOVA dos músculos extensores de joelho revelou diferenças 

entre os grupos. ANOVAs univariadas demostraram que no início do apoio (0-35% do 

ciclo de marcha), GD exibiu maior pico de força nos músculos vasto medial e lateral 

comparado ao GC e GDN (efeito grande e intermediário, respectivamente) (tabela 6, 

figura 4). 

 

Músculos flexores de tornozelo  

Os resultados da MANOVA não evidenciaram diferenças entre grupos e de 

acordo com as ANOVAs univariadas, não houve diferença entre grupos para o músculo 

tibial anterior em qualquer intervalo estudado no ciclo da marcha (tabela 7, figura 4). 

GDN exibiu maior pico de força do músculo extensor longo do hálux comparado a GD e 

GC (tamanhos de efeito intermediário e pequeno, respectivamente) (tabela 7, figura 4) 

 

Músculos extensores de tornozelo  

Os resultados da MANOVA exibiram diferenças entre os grupos e as principais 

diferenças na análise das ANOVAs univariadas foram observadas na fase de apoio médio 
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para o final (30 a 50% do ciclo de marcha), onde GD demonstrou menor pico de força 

do músculo sóleo comparado a GC (efeito grande) (tabela 7, figura 4), com um 

consequente menor pico do momento extensor de tornozelo comparado a GC e GDN 

(tabela 7, figura 4). No mesmo intervalo da marcha, GDN apresentou menor pico de 

força do gastrocnêmio medial comparado ao GD (efeito intermediário), contudo maior 

pico do gastrocnêmio lateral comparado ao GD e ao GC (efeito pequeno e intermediário, 

respectivamente) (tabela 7, figura 4). 

 

Músculos eversores de tornozelo  

Os resultados da análise MANOVA para os músculos eversores (fibular longo e 

curto) revelaram diferenças entre grupos. ANOVAS univariadas demonstraram que no 

início do apoio (0-35% do ciclo de marcha), DG apresentou maior pico de força para 

ambos os músculos. Na fase final do apoio (35 a 60% do ciclo de marcha), GDN revelou 

maior pico de força para ambos os músculos comparado a GC e GDN (todas as 

comparações com tamanho de efeito grande) (tabela 7, figura 4). 
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Tabela 5 - Média (± 1 desvio - padrão) do pico de força normalizado pelo peso corporal 
(PC) dos flexores de quadril (psoas e ilíaco), extensores de quadril (glúteo 
máximo) e abdutores de quadril (glúteo médio) dos grupos diabético 
neuropata (GDN), diabético (GD) e controle (GC) durante a marcha. 

Músculos (% Ciclo da Marcha) 

Pico de Força (% PC)    

GC1 (n=10) GD2 (n=10) GDN3 (n=10) p Wilks’ 

Lambda* 

d Cohen p† 

Fl
e

xo
re

s 
d

e
 Q

u
ad

ri
l 

Psoas (40 – 60%) 134.5 ±36.8 

a 

140.7 ±26.0 

b 

156.1 ±30.6a,b  (1x2) 0.196 

(1x3) 0.638 

(2x3) 0.542  

0.058† 

Ilíaco (40 – 60%) 120.1 ±32.0 124.6 ±24.2 138.7 ±29.8 0.129* (1x2) 0.159  

(1x3) 0.602 

(2x3) 0.519 

0.074† 

Ex
te

n
so

re
s 

d
e

 Q
u

ad
ri

l 

Glúteo Máximo– 

porção externa (0 – 

35%)  

16.9 ±3.6 16.3 ± 1.8 16.3 ±4.61   (1x2) -0.211 

(1x3) -0.146 

(2x3) 0 

0.661† 

Glúteo Máximo– 

porção intermediária 

(0 – 35%)  

24.8 ±8.2 23.1 ±6.6 22.1 ±7.9 0.669* (1x2) -0.228 

(1x3) -0.335 

(2x3) -0.137 

0.457† 

Glúteo Máximo– 

porção interna (0 – 

35%) 

4.6 ±5.9 5.2 ±3.4 3.79 ±5.5  (1x2) 0.125 

(1x3) -0.142 

(2x3) -0.308 

0.444† 

A
b

d
u

to
re

s 
d

e
 Q

u
ad

ri
l 

Glúteo Médio – 

porção anterior (0 – 

35%)  

63.5 ±12.5  61.6 ±8.7 59.6 ±15.1  (1x2) -0.176 

(1x3) -0.281 

(2x3) -0.162 

0.335† 

Glúteo Médio – 

porção anterior (35 – 

60%) 

64.5 ±15.9 

a,b 

51.7 ±18.5 a 53.0 ±21.8b  (1x2) -0.742 

(1x3) -0.603 

(2x3) 0.064 

0.028† 

Glúteo Médio – 

porção média (0 – 

35%)  

41.3 ±8.1a 34.8 ±4.2 a,b 39.6 ±9.7b 0.001* (1x2) -1.007 

(1x3) -0.190 

(2x3) 0.642 

0.005† 

Glúteo Médio – 

porção média (35 – 

60%) 

40.9 ± 7.2a 34.7 ±5.9a,b 41.7 ±7.4b  (1x2) -0.942 

(1x3) 0.110 

(2x3) 1.046 

0.013† 

Glúteo Médio – 

porção posterior (0 – 

35%) 

45.1 ±9.2a 37.6 ±6.0 a,b 42.3 ±12.5b  (1x2) -0.966 

(1x3) -0.255 

(2x3) 0.479 

0.003† 

Glúteo Médio – 

porção posterior (35 – 

60%) 

38.7 ±8.4 33.8 ±8.6a 47.9 ±11.8a  (1x2) -0.576 

(1x3) 0.898 

(2x3) 1.366 

0.012† 

* MANOVA, † ANOVA Univariada, a,b Post-hoc Newman-Keuls ( a, b representa o par de valores estatisticamente diferente entre os grupos, 
adotado p<0.05), 1 representa GC, 2 representa GD e 3 representa GDN. Negrito (p<0.05). 
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Tabela 6 - Média (± 1 desvio - padrão) do pico de força normalizado pelo peso corporal 
(PC) dos extensores de quadril e flexores de joelho (biceps femoral cabeça 
curta e longa, semitendinoso, semimembranoso) e extensores de joelho 
(vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial e reto femoral) dos grupos 
diabético neuropata (GDN), diabético (GD) e controle (GC) durante a marcha.  

 

Músculos (% Ciclo de 

Marcha) 

Pico de Força (% PC)    

GC1 (n=10) GD2 (n=10) GDN3 (n=10) p Wilks’ 

Lambda* 

d Cohen p† 

Ex
te

n
so

re
s 

d
e

 Q
u

ad
ri

l 
 

Fl
e

xo
re

s 
d

e
 J

o
e

lh
o

 

Biceps Femoral Cabeça 

Curta (40 – 60%) 

51.1 ±15.5a 57.8 ±18.7 b 80.4 ±25.5a,b  (1x2) 0.390 

(1x3) 1.389 

(2x3) 1.011 

<0.001

† 

Biceps Femoral Cabeça 

Curta (80 – 100%) 

32.0 ±12.6 a 19.6 ±8.3a 27.3 ±5.6 a  (1x2) 1.162 

(1x3) 0.482 

(2x3) 1.088 

<0.001

† 

Biceps Femoral Cabeça 

Longa (40 – 60%) 

0.3 ±0.8 0.7 ±2.5 3.45±9.0  (1x2) 0.216 

(1x3) 0.493 

(2x3) 0.416 

0.072† 

Biceps Femoral Cabeça 

Longa (80 – 100%) 

20.4 ±6.1 15.6 ±5.6  15.1 ±11.3  <0.001

* 

(1x2) -0.820 

(1x3) -0.584 

(2x3) -0.056 

0.060† 

Semitendinoso (40 – 60%) 1.42 ±2.4 a 0.17±0.5 b 6.1 ±8.2 a,b  (1x2) -0.721 

(1x3) 0.775 

(2x3)1.021 

<0.001

† 

Semitendinoso (80 – 

100%) 

5.6 ±1.9a 4.3 ±1.5 a,b 6.0 ±1.6b  (1x2) -0.759 

(1x3) 0.228 

(2x3) 1.096 

<0.001

† 

Semimembranoso (40 – 

60%) 

6.4±10.0 a 7.2±12.1 b 29.4±31.3 a,b  (1x2) 0.072 

(1x3) 0.990 

(2x3) 0.936 

<0.001

† 

Semimembranoso (80 – 

100%) 

62.0 ±13.6a 45.1 ±13.7 

a,b 

68.5 ±9.7b  (1x2) 1.238 

(1x3) 0.550 

(2x3) 1.971 

<0.001

† 

Ex
te

n
so

re
s 

d
e

 J
o

e
lh

o
 

 

Vasto Lateral (0 – 35%) 13.8 ±11.9 a 29.7 ±21.5 

a,b 

19.0 ±19.7b  (1x2) 0.915 

(1x3) 0.320 

(2x3) -0.519 

0.004† 

Vasto Intermédio (0 – 

35%) 

8.8 ± 7.8 17.8 ±13.2 11.8 ±11.7  0.034* (1x2) 0.830 

(1x3) 0.302 

(2x3) -0.481 

0.293† 

Vasto Medial (0 – 35%) 6.6 ± 5.5 a 13.44 ±9.3 

a,b 

8.7 ±9.0b  (1x2) 0.895 

(1x3) 0.282 

(2x3) -0.518 

0.004† 

Reto Femoral (0 – 35%) 44.5 ± 17.7 51.93 ±21.5 52.9 ±22.1  (1x2) 0.377 

(1x3) 0.420 

(2x3) 0.044 

0.941† 

* MANOVA, † ANOVA Univariada, a,b Post-hoc Newman-Keuls ( a, b representa o par de valores estatisticamente diferente entre os grupos, 
adotado p<0.05), 1 representa GC, 2 representa GD e 3 representa GDN. Negrito (p<0.05).  
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Tabela 7 - Média (± 1 desvio - padrão) do pico de força normalizado pelo peso corporal 
(PC) dos flexores de tornozelo (tibial anterior e extensor longo do hálux), 
extensores de tornozelo (gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e sóleo) 
e eversores de tornozelo (fibular curto e fibular longo) dos grupos diabético 
neuropata (GDN), diabético (GD) e controle (GC) durante a marcha.  

 

Músculos (% Ciclo da 

Marcha) 

Pico de Força (% BW)    

GC1 (n=10) GD2 (n=10) GDN3 (n=12) p Wilks’ 

Lambda* 

d Cohen p† 

Fl
e

xo
re

s 
d

e
 T

o
rn

o
ze

lo
 Tibial Anterior (0 – 

30%) 

58.5±16.5  62.7±27.4 66.6±23.4  (1x2) 0.186 

(1x3) 0.400 

(2x3) 0.153 

0.424† 

Tibial Anterior (40 – 

80%) 

10.2 ±1.5 11.9 ±6.1 9.1 ±1.1 <0.001* 

 

(1x2) 0.383 

(1x3) -0.836 

(2x3) -0.639 

0.063† 

 Extensor Longo do 

Hálux (40 – 80%) 

0.4±0.1 a 0.5±0.3 b 0.7±0.4 a,b  (1x2) 0.477 

(1x3) 1.029 

(2x3) 0.566 

0.002† 

Ex
te

n
so

re
s 

d
e

 T
o

rn
o

ze
lo

 

Gastrocnêmio Medial 

(30– 50%) 

173.6 ±29.3 183.0 ±30.5 

a 

158.7 ±37.6 a  (1x2) 0.314 

(1x3) -0.442 

(2x3) -0.710 

0.037† 

Gastrocnêmio Lateral 

(30 – 50%) 

38.0 ±8.6a 42.7 ±15.6b 44.8 ±17.7 a,b  (1x2) 0.373 

(1x3) 0.489 

(2x3) 0.126 

0.021† 

Sóleo (0 – 30%) 35.2 ±37.3 37.1 ±31.1 29.0 ±26.2 <0.001* (1x2) 0.055 

(1x3) -0.192 

(2x3) -0.282 

0.666† 

Sóleo (40 – 60%) 213.0 

±39.9a 

183.1 

±29.3a 

195.8 ±48.2  (1x2) -0.854 

(1x3) -0.389 

(2x3) 0.318 

0.024† 

 Flexor Longo do Hálux 

(0 – 35%) 

1.3±0.8 1.1±0.5 1.3±0.5  (1x2) -0.300 

(1x3) 0 

(2x3) 0.400 

0.506† 

Ev
e

rs
o

re
s 

d
e

 T
o

rn
o

ze
lo

 

Fibular Longo (0 – 

35%) 

11.9 ±8.3 a 26.6 ±18.4 

a,b 

17.3 ±12.4 b  (1x2) 1.030 

(1x3) 0.512 

(2x3) -0.593 

<0.001

† 

Fibular Longo (35 – 

60%) 

25.1 ±19.5 a 31.5 ±19.1 b 64.2 ±35.9 a,b  (1x2) 0.332 

(1x3) 1.353 

(2x3) 1.137 

<0.001

† 

Fibular Curto (0 – 

35%) 

4.0 ±2.6 a 7.9 ±5.4 a,b 5.3 ±3.5 b <0.001* (1x2) 0.920 

(1x3) 0.422 

(2x3) -0.571 

0.003† 

Fibular Curto (35 – 

60%) 

4.9 ±3.5 a 7.2 ±4.6 b 12.4 ±7.8 a,b  (1x2) 0.563 

(1x3) 1.241 

(2x3) 0.812 

<0.001

† 

* MANOVA, † ANOVA Univariada, a,b Post-hoc Newman-Keuls ( a, b representa o par de valores estatisticamente diferente entre os grupos, 
adotado p<0.05), 1 representa GC, 2 representa GD e 3 representa GDN. Negrito (p<0.05). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Distribuição das Forças Musculares 

 

A intenção do presente estudo foi investigar como indivíduos diabéticos com e 

sem neuropatia distribuem as forças musculares de membro inferior durante a marcha 

de modo a compensar o prejuízo na função das estruturas distais, partindo-se da 

premissa de que a polineuropatia diabética acomete o sistema somatossensorial, 

inicialmente nos segmentos distais, em direção aos segmentos proximais, devido a 

desmielinização axonal que afeta de forma mais intensa os axônios de maior 

comprimento e menor diâmetro (72). O acometimento dos tecidos distais contráteis e 

não contráteis poderia acarretar uma redistribuição de forças durante a execução de 

tarefas motoras da vida diária, tal como a marcha, culminando em distintas estratégias, 

com consequente modificação da contribuição de cada músculo para a execução de tal 

tarefa.  

Os principais achados confirmam algumas de nossas hipóteses, já que se 

observou redução de força de extensores de tornozelo no GD e GDN, mas 

surpreendentemente os músculos proximais (iliopsoas, ilíaco e reto-femoral) não 

aumentaram significativamente seu pico de força. Não encontramos uma mudança 

substancial na distribuição de força de músculos proximais e distais dos indivíduos 

saudáveis em relação aos diabéticos, e destes para os diabéticos neuropatas, como nós 

hipotetizamos. Ambos os grupos diabéticos demonstraram alterações na produção de 
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força dos músculos extensores de tornozelo, com redução do pico de força do sóleo (GD) 

e gastrocnêmio medial (GDN), entretanto, apenas o GDN aumentou o pico de força dos 

isquiotibiais (flexores de joelho) na fase de propulsão. GD apresentou redução 

expressiva da produção de força do glúteo médio, o que pode sugerir prejuízo para a 

estabilização látero-lateral da pelve. 

Os músculos extensores do tornozelo executam funções mecânicas distintas em 

diferentes articulações e distribuem a potência de maneiras particulares (73), portanto, 

suas alterações individuais nos grupos GD e GDN levam a diferentes consequências nas 

articulações proximais. GD e GDN recrutaram mais os músculos do joelho, mas com 

diferentes padrões de distribuição de força dos músculos flexores do joelho biarticulares 

(isquiotibiais). GDN aumentou o pico de força dos músculos semitendinoso e 

semimembranoso na transição entre o médio apoio e a propulsão, e esta estratégia 

pode ter aumentado a chance de uma elevação bem-sucedida do pé (toe clearance), 

através do aumento da flexão do joelho na fase de balanço. Os pacientes do GD 

apresentaram redução no pico de força dos mesmos músculos no final da fase de 

balanço, o que pode prejudicar a desaceleração do membro inferior no final do ciclo de 

marcha. As elevadas forças concorrentes dos músculos flexores do quadril e extensores 

de tornozelo, aos músculos agonistas ao movimento de flexão do quadril (psoas e ilíaco) 

na fase de transição entre o apoio e o balanço, podem explicar o menor momento flexor 

de quadril no GDN. 

A redução de força isométrica máxima do músculo tibial anterior foi descrita em 

indivíduos diabéticos neuropatas (3,26,74), e buscamos aproximar esta alteração em 

nosso modelo musculoesquelético do GDN ao reduzir em 20% a força isométrica 
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máxima desse músculo. Contrariamente às nossas expectativas, não observamos 

redução no pico de força do tibial durante a marcha. Possivelmente, foi necessário que 

os pacientes do GDN aumentassem a ativação muscular do tibial anterior para garantir 

uma produção de força muscular similar ao GC na condição de força isométrica máxima 

menor do flexor do tornozelo. Esta ação resultaria em um potencial aumento do custo 

metabólico para este músculo em indivíduos do GDN para realizar a mesma tarefa 

motora. De fato, um estudo demonstrou que os pacientes com neuropatia diabética 

apresentaram maior custo metabólico, apesar do menor trabalho concêntrico das 

articulações dos membros inferiores, em comparação com indivíduos saudáveis em 

velocidades correspondentes e várias alterações cinemáticas da marcha com 

implicações para a cinética articular (75). 

O mesmo raciocínio utilizado para o possível aumento do custo metabólico do 

músculo tibial anterior pode ser aplicado a todos os extensores do tornozelo 

(gastrocnêmio medial e lateral, sóleo), cujas forças isométricas máximas foram 

reduzidas em 30% no modelo musculoesquelético. Para manter um padrão de força 

semelhante desses músculos, também é plausível que os pacientes do GDN tenham que 

aumentar as ativações musculares correspondentes, embora não tenhamos observado 

esse comportamento nas ativações musculares no presente estudo. Assim, o foco em 

estratégias terapêuticas direcionadas à eficiência muscular pode ajudar esses pacientes 

a manter uma marcha mais funcional. No entanto, ambos os pressupostos para 

extensores e flexores de tornozelo precisam de confirmações por meio de estudos 

eletromiográficos.  
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Os pacientes do GDN apresentaram aumento de 14% e 10% da força muscular 

do psoas em relação à GD e GC, respectivamente. Embora este aumento não tenha sido 

estatisticamente significativo, o músculo psoas é um poderoso flexor monoarticular do 

quadril, e o GDN apresentou uma força reduzida do músculo sóleo - um extensor de 

tornozelo monoarticular, na transição entre as fases de apoio e balanço (40-70% do ciclo 

da marcha) em comparação com GD e GC. As contribuições individuais dos músculos 

distais e proximais na fase de propulsão do GDN podem sugerir a existência da estratégia 

de quadril em uma análise de contribuição muscular individual, particularmente para os 

músculos monoarticulares do tornozelo e do quadril, embora não observemos redução 

no momento extensor do tornozelo, ou um aumento no momento flexor do quadril, o 

que caracteriza a chamada estratégia do quadril, relatada na literatura (10,76). 

No esforço de obter mais evidências quanto as possíveis alterações no padrão de 

marcha de diabéticos neuropatas, em virtude da redução de força muscular distal, 

inclusive a possível adoção da estratégia de quadril, um segundo estudo foi realizado 

utilizando simulação computacional preditiva. Publicamos este estudo complementar a 

esta tese em periódico internacional (Anexo 1). Neste estudo, buscamos analisar 

individualmente os efeitos da redução de força dos músculos extensores (tríceps sural) 

e flexores (tibial anterior) de tornozelo, bem como do aumento da rigidez do tornozelo 

apresentado por indivíduos diabéticos neuropatas utilizando simulação preditiva obtida 

por controle ótimo.  

Os resultados dessa simulação preditiva evidenciaram que a redução de força 

dos músculos distais acarreta em atraso na ativação do músculo tríceps sural e 

diminuição progressiva do pico de força do gastrocnêmio na fase de propulsão, como 
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pode ser observado na figura 6, fato semelhante ao que observamos no presente 

estudo. Entretanto, este déficit distal foi compensado de forma mais evidente por um 

maior momento flexor de quadril (figura 7), resultante de um aumento na produção de 

força de iliopsoas (figura 6) na transição entre a fase de apoio e balanço, o que pode ser 

interpretado como a estratégia de quadril da marcha, como mencionado anteriormente.  

 

Figura 6 – Resultados da simulação computacional preditiva (Anexo 1) - Série temporal 
da força dos músculos do iliopsoas (ILI), glúteos (GLU), isquiotibiais (ISQ), reto 
femoral (RF), vastos (VAS), gastrocnêmios (GAS), sóleo (SOL) e tibial anterior 
(TA) durante o ciclo da marcha considerando redução progressiva de força dos 
músculos Tríceps Sural (TS) e Tibial Anterior (TA). 
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Figura 7 - Resultados da simulação computacional preditiva (Anexo 1) - Momentos 

articulares de quadril, joelho e tornozelo durante o ciclo da marcha 
considerando redução progressiva de força dos músculos Tríceps Sural (TS) 
e Tibial Anterior (TA). 

 
 

O aumento da rigidez passiva do tornozelo realizado neste estudo (Anexo 1) 

apresentou resultados semelhantes à redução da força muscular feita em músculos 

distais do mesmo estudo, com um aumento da força de iliopsoas e uma ativação tardia 

do sóleo, além de diminuição da força do músculo tríceps sural durante a propulsão 

(figura 8). Observamos que a estratégia do quadril parece também manifestar-se para 

um tornozelo mais rígido, tal como observa-se em pacientes diabéticos neuropatas. 

Observou-se que a força de iliopsoas é maior na fase de push-off, o que está associado 

a uma menor força de tríceps sural, uma combinação que poderia ser associada com a 
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estratégia de quadril (76,77), embora a menor força de tríceps sural neste caso não seja 

causada por um déficit distal. Este achado indica a importância do olhar sobre a função 

de iliopsoas em intervenções terapêuticas destinadas a preservar a capacidade de 

locomoção de indivíduos diabéticos. 

 

Figura 8 - Resultados da simulação computacional preditiva (Anexo 1) - Série temporal 
da força dos músculos do iliopsoas (ILI), glúteos (GLU), isquiotibiais (ISQ), reto 
femoral (RF), vastos (VAS), gastrocnêmios (GAS), sóleo (SOL) e tibial anterior 
(TA) durante o ciclo da marcha considerando aumento progressivo da rigidez 
no tornozelo. 

 

No estudo desenvolvido com simulação computacional preditiva (Anexo 1), 

embora tenhamos reduzido a força isométrica máxima do músculo tibial anterior, seus 

efeitos na funcionalidade da marcha foram menos perceptíveis em comparação aos 
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efeitos da redução de força de extensores do tornozelo e este achado pode indicar que 

o enfraquecimento do tríceps sural leva a mudanças mais expressivas nas estratégias 

musculoesqueléticas e mecânicas da marcha, tal como observamos no presente estudo, 

e intervenções terapêuticas seriam mais bem sucedidas se priorizassem os extensores 

do tornozelo em relação aos flexores para restaurar o padrão de marcha. 

Ainda analisando os resultados do estudo com simulação preditiva (Anexo 1) 

para discutir possíveis estratégias terapêuticas para diabéticos neuropatas, observamos 

que o mecanismo de adaptação básico observado em resposta ao aumento da rigidez 

do tornozelo, consistiu em explorar as estruturas articulares passivas como molas que 

armazenam energia durante a fase de médio apoio (trabalho negativo) e a liberam na 

fase de push-off (trabalho positivo), como o documentado papel de conservar energia 

do tendão calcâneo na fase de "push-off" da marcha (78). Houve uma diminuição global 

das forças musculares e das ativações dos músculos distais (figura 9), à medida que a 

rigidez do tornozelo aumenta, o que é consistente com os resultados obtidos por Collins 

et al. (79), segundo os quais, a ação de uma mola em paralelo com o músculo tríceps 

sural na fase de push-off é capaz de reduzir o custo metabólico da marcha. Níveis 

amenos de rigidez de tornozelo podem ser vantajosos para o desempenho da marcha 

em condição de força muscular distal reduzida, contudo o alongamento de tecidos 

passivos deve ser enfocado em condições de mobilidade de tornozelo severamente 

comprometidas, uma vez que que o maior nível de rigidez imposto ao modelo de 

simulação preditiva evidenciou menores ângulos de flexão de tornozelo e maiores 

alterações de forças musculares. 
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Figura 9 - Resultados da simulação computacional preditiva (Anexo 1) - Contribuição dos 
momentos ativos e passivos ao momento total no tornozelo nas diferentes 
condições de rigidez. 

 

No presente estudo, observamos mudanças expressivas na produção de força 

dos músculos que contribuem para o movimento e estabilidade no plano frontal. Os 

indivíduos do GDN aumentaram a força dos músculos fibulares (longo e curto) no médio 

apoio e propulsão, enquanto GD aumentou o pico de força desses músculos no início da 

fase apoio. No início do apoio, os fibulares atuam para limitar a inversão excessiva do 

retropé; no médio apoio, atuam para desacelerar a pronação subtalar e auxiliar na 

estabilização das articulações do meio do pé, e na propulsão, esses músculos 

contribuem para a flexão plantar do hálux (80). O DG pode ter recrutado os músculos 

eversores para favorecer o alinhamento dos pés no início do apoio e o DNG recrutou os 
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mesmos músculos para auxiliar a propulsão sagital realizada pelo complexo tornozelo-

pé, provavelmente devido a importante redução de força dos extensores do tornozelo 

na mesma fase. 

Considerando as alterações do plano frontal, os pacientes do GD também 

apresentaram reduzido pico de força do músculo glúteo-médio no médio-apoio, o que 

poderia levar a uma alteração na estabilização látero-lateral da pelve durante o apoio 

unipodálico. Sawacha et al. (81) observaram uma alteração da ação do músculo glúteo-

médio durante a marcha, representada por um atraso no seu pico de ativação em 

indivíduos diabéticos não neuropatas. Embora a escolha ótima dos alvos musculares 

para inclusão nas rotinas de fisioterapia permaneça em discussão na literatura, um 

programa de fortalecimento funcional do glúteo-médio em pacientes com diabetes 

pode favorecer a estabilização pélvica látero-lateral. 

Curiosamente, os diabéticos sem a neuropatia não apresentaram um 

comportamento de produção de força intermediário entre os controles e os neuropatas, 

mas um padrão próprio, diferente dos outros dois. Sawacha et al. (81) e Williams et al. 

(13) já haviam sinalizado em seus estudos que os diabéticos sem neuropatia também 

apresentam alterações importantes na biomecânica da marcha e que são distintas, não 

havendo um afastamento progressivo dos padrões dos controles com possível 

aproximação dos neuropatas. Enquanto diabéticos neuropatas apresentaram uma 

maior força de um extensor de tornozelo (gastrocnêmio lateral), de tibial anterior e de 

um flexor de joelho (bíceps cabeça curta) todos na mesma fase (de 30 a 60% do ciclo); 

os indivíduos diabéticos apresentam reduções importantes de força de isquiotibiais 

(semimembranoso, semitendinoso e bíceps sabeça longa) ao final do balanço, com 
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prejuízo da desaceleração do membro inferior nesta fase; aumento de força de 

extensores de joelho no início do apoio, onde esses músculos desempenham importante 

papel no controle de velocidade e deslocamento anterior do centro de massa e do 

centro de pressão sob o pé (82), e redução de força de glúteo médio no médio-apoio, 

demonstrando assim mudanças distintas e não necessariamente relacionadas, como 

poderia ser esperado.  

Estes diabéticos sem evidência clínica de neuropatia já apresentam alterações 

neuromusculares mesmo antes dos sintomas da neuropatia aparecerem, como 

demonstrou Andersen et al. (83) por meio de estudos de eletromiografia de agulha. Este 

comprometimento neuromuscular precoce foi observado também nas menores 

velocidades de condução nervosa mesmo antes da perda da força muscular ou 

aparecimento de sintomas de neuropatia, sugerindo que a progressão da diabetes é 

coincidente para ambos os sistemas neuromuscular e sistema sensorial, e não uma 

complicação tardia da neuropatia (84), como há muito se discutia (85). Pacientes recém-

diagnosticados com diabetes já apresentam uma importante atrofia das fibras 

musculares, disrupção das linhas Z sarcoméricas, e anormalidades morfológicas nas 

mitocôndrias(86), e isso tudo na ausência de alterações estruturais decorrentes da 

neuropatia, tais como degeneração axonal, diminuição da condução nervosa motora ou 

aumento do limiar vibratório (87). Desta forma, podemos concluir que os músculos 

esqueléticos são extremamente sensíveis ao diabetes mellitus, antes de complicações 

neuropáticas (86,88), e o pico de força alterado de sóleo, isquiotibiais, extensores do 

joelho e glúteo médio observados em indivíduos do DG corroboram esta tese. O padrão 

de redistribuição de força muscular associado a outras disfunções músculo-esqueléticas 



53 
 

em pacientes diabéticos (83,84,86–88) também poderia ser responsável pelo padrão de 

marcha mais cauteloso desses indivíduos, representado, por exemplo, pela menor 

velocidade e maior fase de apoio duplo durante a marcha (89). 

Em resumo, nossos resultados indicaram que as forças musculares do tornozelo 

(flexores, extensores e eversores), joelho (flexores e extensores) e abdutores de quadril 

distinguem o padrão de marcha de indivíduos diabéticos com neuropatia de indivíduos 

diabéticos sem neuropatia e indivíduos controles. Espera-se que essas descobertas 

contribuam para intervenções terapêuticas mais focadas, com base na contribuição 

relativa dos músculos para os padrões de marcha adotados por cada grupo.  

 

5.1 Implicações Clínicas 

 

Levando em consideração que a preservação da capacidade de força dos 

extensores do tornozelo é fundamental para a manutenção da marcha normal, é 

importante intervir na função desses músculos em pacientes diabéticos com ou sem 

neuropatia, devido ao comprometimento precoce no decorrer da doença. Além disso, é 

importante manter /melhorar a função dos grupos musculares proximais, 

particularmente os isquiotibiais, em resposta ao déficit de força dos músculos do 

tornozelo.  

Quanto ao dano neuromuscular progressivo devido à neuropatia diabética e às 

alterações de força dos isquiotibiais em pacientes do GDN do presente estudo, pode-se 

considerar incluir programas de treinamento de resistência de músculos proximais 

relacionados à articulação do joelho em uma rotina de reabilitação para pacientes 
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diabéticos. Outras inclusões potenciais em protocolos de reabilitação são o treino de 

marcha e a prática de exercícios funcionais com foco na ativação dos músculos 

isquiotibiais.  

Considerando a progressão da doença e a dificuldade de manutenção da força 

dos músculos distais, uma abordagem terapêutica focada em preservar a funcionalidade 

dos músculos do joelho é uma estratégia promissora, mesmo que também inclua 

flexores e extensores de tornozelo no treinamento de resistência muscular. O 

treinamento de tarefas motoras que desafiam o controle de movimento do tornozelo e 

joelho seria útil para estimular o sistema neuromuscular a criar novas soluções motoras. 

Tarefas como mudança de direção, transposição de obstáculos e permanência em 

superfícies irregulares podem ajudá-los a incorporar ganhos nas atividades funcionais 

diárias. 

 

5.2 Limitações 

 

Algumas limitações metodológicas devem ser consideradas ao interpretar os 

nossos resultados. Como em todas as análises baseadas em modelos na biomecânica, 

as estimativas dependem de uma miríade de parâmetros do modelo que descrevem a 

geometria musculoesquelética, as propriedades das articulações, a antropometria, as 

propriedades musculares intrínsecas, dentre outras (90). De fato, algumas propriedades 

dos músculos do tipo Hill afetam os resultados para a marcha (91). Infelizmente, até o 

momento, não há dados disponíveis sobre essas propriedades musculoesqueléticas para 

pacientes diabéticos, independentemente do diagnóstico de neuropatia, exceto dados 

sobre forças isométricas máximas para pacientes diabéticos neuropatas. Por este 
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motivo, só foi possível ajustar o modelo computacional, e aproximá-lo ao de um 

indivíduo diabético neuropata, alterando a força isométrica máxima de alguns músculos 

distais, cujas alterações têm sido extensivamente descritas na literatura.  

Optamos por não ajustar o modelo musculoesquelético dos diabéticos, porque 

as características dos músculos nesta população ainda não foram profundamente 

estudadas e não há um padrão definido como havia para os neuropatas. Qualquer outra 

alteração nos modelos musculoesqueléticos seria altamente especulativa e 

potencialmente não representativa de todos os indivíduos de um grupo. A superação 

dessa limitação exigiria medir ou estimar as propriedades específicas de cada indivíduo, 

o que seria atualmente inviável ou ainda a realização de uma análise de sensibilidade 

em grande escala para as centenas de parâmetros, o que seria impraticável. 

Além disso, resolver o problema de redundância muscular através da otimização 

estática requer a adoção de uma função custo (46), que é outra fonte potencial de 

imprecisões na estimativa da força muscular neste tipo de estudo. A soma das ativações 

musculares ao quadrado adotada como função custo no presente estudo é amplamente 

utilizada para estimar a distribuição da força muscular em várias tarefas (46), incluindo 

marcha patológica, como a marcha do tipo “crouch” realizada por indivíduos com 

paralisia cerebral (92), e é a função de custo padrão na ferramenta otimização estática 

do software OpenSim. Além disso, demonstrou-se que a função custo quadrática 

associada à otimização estática forneceu estimativas de força muscular semelhantes às 

obtidas pela otimização dinâmica (52), bem como boa aderência aos padrões de EMG e 

as melhores estimativas de forças de contato do quadril durante a marcha (93,94). 
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Embora reconheçamos que o uso do modelo genérico e da função custo 

provavelmente levará a imprecisões nas estimativas de força muscular, estamos 

confiantes de que o estudo apresentado, no mínimo, fornece tendências e direções de 

mudanças na distribuição das forças musculares e oferece uma base sólida para a 

formulação de hipóteses a serem confirmadas em próximos estudos. Em vista das 

limitações acima mencionadas, os estudos futuros devem se concentrar no 

desenvolvimento de modelos representativos da população diabética, o que, por sua 

vez, exigirá a coleta de dados quantitativos, atualmente indisponíveis, sobre 

propriedades musculoesqueléticas típicas de indivíduos diabéticos em diferentes 

estágios da doença. Além disso, estudos adicionais também devem se concentrar na 

determinação de uma função objetivo ideal para avançar nossa compreensão das 

estratégias de marcha dos diabéticos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 Destacamos quatro pontos principais como conclusão de nosso estudo: 

(i) não observamos uma piora progressiva na distribuição de forças musculares 

durante a marcha dos indivíduos controles para os diabéticos e destes para os 

diabéticos neuropatas; cada grupo de indivíduos diabéticos demonstraram um 

padrão particular e distinto de distribuição de força muscular que não é 

necessariamente progressivo;  

(ii) ambos os grupos diabéticos apresentaram alterações na produção de força dos 

extensores do tornozelo, com redução no pico de força do sóleo (GD) e 

gastrocnêmio medial (GDN);  

(iii) os indivíduos diabéticos compensaram o déficit de força dos músculos 

extensores do tornozelo com um aumento da produção de força de vasto lateral 

e medial no início do apoio e uma diminuição na força dos músculos isquiotibiais 

na fase final de balanço. Os pacientes diabéticos neuropatas redistribuíram as 

forças musculares dos membros inferiores frente ao déficit distal, aumentando 

a produção de força de isquiotibiais e psoas na fase de propulsão;  

(iv) embora o GDN não tenha apresentado alterações no momento extensor de 

tornozelo, e diminuição do momento flexor do quadril, contrariamente à 

descrição tradicional da estratégia de quadril da marcha, a análise das 

contribuições musculares individuais sugeriram a existência de uma estratégia 

de quadril interpretando as contribuições musculares, já que observamos um 
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aumento na produção de força do iliopsoas na análise qualitativa, na transição 

entre as fases de apoio e balanço da marcha, bem como redução de força do 

sóleo na análise quantitativa, na mesma fase da marcha.  
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ANEXO 1 - ARTIGO PUBLICADO NO PERIÓDICO GAIT AND POSTURE 
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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