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RESUMO 

BOZZO, MNP. Avaliação do controle postural de indivíduos com indicação de 

reconstrução combinada do Ligamento Cruzado Anterior e do Ligamento Anterolateral 

do Joelho [Dissertação]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”, 2018. 

 

INTRODUÇÃO: Estudos têm apontado para a manutenção do déficit do controle 

postural após a reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), além de uma 

eventual instabilidade rotatória. Acredita-se que a lesão do Ligamento Antero Lateral 

(LAL) possa ter influência na manutenção dessa instabilidade após a reconstrução 

isolada do LCA. Não há esclarecimento acerca de como indivíduos com indicação da 

reconstrução combinada desses dois ligamentos se comportam do ponto de vista do 

controle postural. OBJETIVO: Verificar se há diferença no controle postural de 

pacientes com indicação cirúrgica de reconstrução combinada desses dois ligamentos 

(Grupo LCA+LAL), quando comparados aos indivíduos com indicação de reconstrução 

isolada do LCA (Grupo LCA). O objetivo secundário foi o de realizar uma avaliação 

clínica e da funcionalidade. MÉTODOS: Foi avaliado o controle postural estático por 

meio de plataformas de força. Foram realizados testes bipodais e unipodais com olhos 

abertos e olhos fechados. Para avaliação da funcionalidade foram realizados testes 

funcionais no aparelho Balance Master, aplicada a escala de Lysholm, além do Single 

Hop Test e Crossover Hop Test. A avaliação clínica se deu por meio da aplicação da 

Escala Visual Analógica e a translação anterior da tíbia por meio do artrômetro KT-

1000. Os achados foram comparados ao de um grupo controle. RESULTADOS: Não 

houve diferença estatística significativa entre os grupos para os testes de controle 
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postural de olhos abertos e fechados. Uma maior porcentagem do Grupo do LCA+LAL 

(48%) quando comparado ao Grupo LCA (27%) e ao Grupo Controle (0%) não 

conseguiu realizar o teste unipodal de olhos fechados. O Grupo LCA+LAL apresentou 

maior translação anterior da tíbia que o Grupo LCA. Quanto aos Hop Tests, mais 

indivíduos do grupo LCA+LAL (67% versus 33% do Grupo LCA) apresentaram dor no 

Single Hop Test. CONCLUSÕES: Um número maior de indivíduos do grupo 

LCA+LAL não conseguiu realizar o teste unipodal com olhos fechados, indicando 

possivelmente uma instabilidade postural nessa condição. Os indivíduos desse grupo 

também apresentaram maiores valores de translação anterior da tíbia indicando uma 

pior instabilidade anteroposterior. 

Descritores: traumatismos do joelho; ligamento anterolateral; ligamento cruzado 

anterior; avaliação; equilíbrio postural 
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ABSTRACT 

 

BOZZO, MNP. Postural control evaluation of individuals with indication for combined 

reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament and the Anterolateral Ligament of the 

knee [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 

2018 

 

INTRODUCTION: Studies have shown a postural control deficit after anterior 

cruciate ligament (ACL) reconstruction and a persistent rotational instability in some 

cases. It has been argued that an anterolateral ligament (ALL) injury could be 

responsible for such instability after an isolated ACL reconstruction. There are no 

further evidences in order to understand how patients in the preoperative period of a 

combined surgery of these two ligaments behave regarding postural control. 

PURPOSE: To verify the postural control of patients in ACL + ALL Group, when 

compared to the isolated ACL reconstruction indication (ACL Group). As a secondary 

purpose, the research aims to perform a clinical and functional evaluation. METHODS: 

An assessment of static postural control was performed using the force plane. Double-

leg and single-leg tests were performed with eyes open and closed. Functionality was 

assessed by perfoming tests in the Balance Master equipment. The Lysholm scale was 

applied, and the Single Hop Test and Crossover Hop Test were performed. The clinical 

evaluation consisted of the Visual Analogue Scale for pain and the anterior tibial 

translation was measures with a KT-1000 arthrometer. Both groups were compared to a 

control group. RESULTS: There was no statistical difference between groups regarding 

postural control in any of the tests. A higher percentage of the ACL + ALL Group 

(48%), when compared to ACL Group (27%) and Control Group (0%), was not able to 
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perform the single-leg test with eyes closed. The ACL + ALL Group had greater 

anterior tibial translation than the ACL Group. Regarding the hop tests, a greater 

number of patients in the ACL + ALL Group (67% versus 33% of the ACL Group) 

reported pain during the Single Hop test. CONCLUSION: Most patients in the ACL + 

ALL Group were not able to perform the single-leg test with eyes closed, showing a 

possible postural instability in this condition. The higher values in anterior tibial 

translation may also indicate greater anteroposterior instability. 

 

Descriptors: knee injuries; anterolateral ligament; anterior cruciate ligament; evaluation; 

postural control 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é um dos principais estabilizadores 

passivos da articulação do joelho, tendo como principal função mecânica a restrição da 

translação anterior da tíbia em relação ao fêmur1. Além da restrição a movimentos 

excessivos do joelho, os receptores do ligamento são responsáveis pelas informações 

aferentes quanto à posição e movimentação articular, tendo um papel significativo na 

propriocepção, que em conjunto com as aferências dos sistemas visual e vestibular, 

contribuem para a manutenção do equilíbrio do corpo1,2. 

A orientação postural é compreendida como a capacidade de se manter uma 

determinada posição entre os segmentos do corpo, em relação ao ambiente3. O 

equilíbrio postural é a manutenção do alinhamento dos segmentos corporais durante 

cada nova postura adotada em determinadas tarefas4. Isso só é possível devido à 

interação dos sistemas nervoso, sensorial e motor, que por sua vez constituem o sistema 

de “controle postual”, que opera em harmonia, de modo a garantir que a projeção do 

centro de gravidade (CG) do corpo mantenha-se dentro da base de suporte delimitada 

pelas bordas laterais do pé5. Mesmo na postura em pé, quando o indivíduo tem intenção 

de ficar parado, o CG oscila, determinando assim uma postura ereta semi-estática3. 

Lesões em qualquer uma das estruturas que fazem parte desse sistema, como as lesões 

ligamentares, podem levar, portanto, a um déficit do controle neuromuscular e, 

consequentemente, a uma alteração do controle postural6,7. 

 No caso das lesões do LCA, a cirurgia de reconstrução é usualmente 

recomendada e, na maioria dos casos, se torna indispensável para o retorno da 

funcionalidade e da estabilidade articular do joelho. Há, entretanto, inúmeros estudos 

que relatam uma manutenção do déficit de controle postural após a reconstrução do 

LCA1,2,6. Além disso, a presença de uma eventual instabilidade rotatória nesses 

pacientes foi descrita por diversos autores8,9,10.  

Acredita-se que o Ligamento Anterolateral (LAL), primeiramente descrito em 

1879 por Segond8 e que só recentemente vem ganhando relevância nos estudos sobre a 

articulação do joelho, possa ter um papel na manutenção da instabilidade observada 

após a reconstrução isolada do LCA9,11,12. Diversos estudos histológicos, anatômicos e 

biomecânicos foram realizados buscando comprovar a presença e propriedades 

ligamentares do LAL, bem como definir sua localização exata e estabelecer sua função 
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como possível auxiliar na estabilização do joelho, mais precisamente no controle da 

rotação medial da tíbia em relação ao fémur 11,13,14,15.  

Uma lesão do LAL pode ocorrer em mecanismos de trauma similares aos de 

uma lesão isolada do LCA: com ou sem contato; envolvendo flexão, valgo dinâmico ou 

rotação medial da tíbia, sendo comumente observada em atividades esportivas10. O não 

tratamento cirúrgico da lesão do LAL, em pacientes que já passaram pela reconstrução 

do LCA, poderia ser a causa da permanência de uma lassidão rotacional residual e do 

sinal positivo no teste pivot-shift13. Essa instabilidade rotatória está presente em até 

25% dos casos de reconstrução isolada do LCA e é considerada um fator de risco para a 

recorrência de lesões10. 

Ainda existem controvérsias acerca dos critérios utilizados para a indicação da 

cirurgia combinada do LCA e do LAL16,17. Atualmente, a decisão sobre a reconstrução 

de estruturas laterais é baseada na presença de critérios decisivos e secundários, dentre 

os quais: a idade do paciente, a participação em esportes de alto risco/pivot, a alta 

pontuação no teste pivot shift e tempo de lesão9,16,17,18. 

Além da falta de indicação clínica bem estabelecida, não existem critérios que 

levem em conta os déficits funcionais desses pacientes no pré-operatório. Até o presente 

momento, não foram encontrados estudos que avaliassem o controle postural de 

pacientes com indicação cirúrgica de reconstrução do LCA associada à reconstrução do 

LAL.  

Sabe-se que a lesão do LCA pode provocar diferentes graus de disfunção do 

joelho, a curto e longo prazo2, relacionados à dor, instabilidade, déficit de controle 

postural e força muscular19, fazendo-se necessária a avaliação completa do joelho. No 

entanto, ainda pouco se sabe sobre como tais disfunções se apresentam no paciente com 

indicação para a reconstrução do LAL.  

O estudo do controle postural, portanto, é de grande relevância para auxiliar na 

caracterização do perfil do paciente com indicação cirúrgica de reconstrução do LCA, 

associada à reconstrução do LAL. A forma mais adequada de estudar o controle postural 

é avaliando, quantitativamente e por meio de uma plataforma de força, o 

comportamento corporal durante a postura ereta semi-estática ou durante a execução de 

diferentes tipos de tarefas na postura em pé3. 

A hipótese é de que os indivíduos com indicação cirúrgica de reconstrução 

combinada do LCA ao LAL apresentem maior alteração do controle postural do que 
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aqueles com indicação de reconstrução isolada do LCA.  

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para um maior entendimento acerca 

do possível papel do LAL no controle postural dos indivíduos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Primário  

Comparar o controle postural de indivíduos com indicação cirúrgica de 

reconstrução do LAL associada à reconstrução do LCA ao controle postural de 

indivíduos com indicação de reconstrução isolada do LCA e também em relação a um 

grupo controle.  

 

2.2 Objetivos secundários 

Comparar a função e a dor pré-operatórias de indivíduos com indicação 

cirúrgica de reconstrução do LAL associada à reconstrução do LCA às de indivíduos 

com indicação de reconstrução isolada do LCA, bem como em relação a um grupo 

controle. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

Nessa revisão de literatura serão apresentados tópicos referentes ao Ligamento 

Cruzado Anterior, Ligamento Anterolateral e o controle postural. As bases de dados 

Pubmed/Medline, Lilacs e Scielo foram consultadas abrangendo o período de 1995 a 

2018, utilizando-se palavras-chave: traumatismos do joelho; ligamentos articulares; 

ligamento cruzado anterior; ligamento anterolateral; avaliação; equilíbrio postural e 

controle postural. 

 

 

3.1 Ligamento Cruzado Anterior  

 

O LCA é uma estrutura formada por um denso tecido conectivo. Origina-se na 

região póstero-medial do côndilo femoral lateral e, numa trajetória oblíqua, insere-se 

medialmente na porção anterior intercondilar da tíbia20. Estudos mostram a divisão do 

LCA em duas bandas: anteromedial e posterolateral, que contribuem para a estabilidade 

anteroposterior e rotacional do joelho20,21. O LCA tem importante papel na estabilização 

passiva do joelho, prevenindo o deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur, 

além de movimentos rotacionais excessivos. Além disso, terminações sensoriais 

presentes nesse ligamento também implicam em uma função proprioceptiva6,21. 

As lesões do LCA correspondem a mais de 50% das lesões ligamentares totais e a      

60% das lesões em esportes com movimentos rotacionais dos membros inferiores22,23. 

Ocorrem comumente em esportes competitivos, como futebol e handball, em que 

existem movimentos de aterrissagem, desaceleração e rápida mudança de direção, além 

do alto risco de lesão por mecanismo de contato21,24. Nos EUA são reportados mais de 

120 mil lesões por ano, sendo mais comuns em jovens durante os últimos anos do 

ensino médio e durante a faculdade24. 

Lesões do LCA afetam a estabilidade do joelho, resultando em um maior risco 

de lesões associadas e em sintomas como sensação de instabilidade, dor, dentre outros25. 

3.2 Ligamento Anterolateral  
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 Em muitos casos, lesões do LCA são acompanhadas de instabilidades anteriores 

e rotatórias do joelho. Até 25% das reconstruções do LCA evoluem com um pivot-shift 

residual17. É possível que tanto a permanência pós-cirúrgica dessa instabilidade rotatória 

quanto a permanência do resultado positivo no teste pivot shift possam ser causadas 

pela falta da reconstrução de um estabilizador lateral, como o Ligamento Anterolateral 

(LAL)9,10.  

Ainda existe muita controvérsia acerca do LAL e estudos atuais visam descrever 

sua anatomia, biomecânica e função14,15,26,27,28,27. O LAL é uma estrutura que faz parte 

do complexo anterolateral, localizada profundamente à banda iliotibial, tendo tamanho e 

grossura variáveis entre indivíduos. Predominantemente, a inserção femoral é posterior 

e proximal ao epicôndilo lateral femoral e à origem do LCL, enquanto a inserção tibial 

está localizada entre o tubérculo de Gerdy e a borda anterior da cabeça da fíbula, 

havendo uma inserção juntamente ao menisco lateral16 (Figura 1).   

 

                    
    FONTE: Claes et al, 2013 

Figura 1. Anatomia do ligamento anterolateral   
 

Estudos com cadáveres demostraram o efeito do LAL no controle rotatório em 

vários graus de flexão do joelho durante o pivot shift simulado, correlacionando a lesão 

do LAL com o aumento da rotação medial da tíbia e o aparecimento clínico do pivot 

shift explosivo14,27,29. Foi demonstrado pelo estudo in vitro de Monaco9 que um pivot 

shift de grau 3 só pode ser observado na ausência simultânea do LCA e do LAL. Em 

outros estudos de casos, só foi observada melhora da instabilidade rotatória e do pivot 

shift grau 3 após a reconstrução do LAL9,12. 



       
    7 

Além da permanência da instabilidade rotatória e do pivot-shift, a falha do 

enxerto e uma nova ruptura do LCA também são pontos preocupantes. Sonnery-Cottet 

et al30
 avaliaram a associação entre técnicas de reconstrução do LCA, associadas ou não 

à reconstrução do LAL, e a taxa de reincidência da lesão em indivíduos entre 16 e 30 

anos, participantes de esporte com mecanismo de pivot. Indivíduos que passaram pela 

cirurgia combinada dos dois ligamentos apresentaram, após 2 anos, 3,1 e 2,5 vezes 

menos chance de reincidência de ruptura que aqueles com reconstrução isolada do LCA 

com enxerto de isquiotibias e de tendão patelar, respectivamente. 

O ligamento intacto pode ser visto através de imagens de ressonância magnética, 

principalmente nas sequências ponderadas em T2 em corte coronal. Entretanto, ainda há 

necessidade de novas pesquisas para se definir a avaliação e o diagnóstico da lesão por 

exames de imagens10. Uma ressonância magnética que não evidencie a ruptura 

ligamentar não deve excluir a possibilidade de uma lesão nas estruturas anterolaterais do 

joelho, como as do LAL por exemplo29, uma vez que muitas vezes a visualização desse 

ligamento não é possível devido à presença de outras estruturas adjacentes, como o 

ligamento colateral lateral, o trato iliotibial, dentre outros31,32. 

Até o momento, não existem testes clínicos validados para o diagnóstico de 

lesões do LAL. Sintomas incluem dor provocada na palpação da região lateral da tíbia, 

aumento da lassidão no estresse em varo, assim como a observação de edema na região 

lateral do joelho10. Uma alta graduação do teste pivot-shift (grau 2 ou 3) também 

poderia estar associada ao diagnóstico de lesão do LAL.  

Ainda há falta de evidência clínica suficiente para a indicação cirúrgica exata do 

procedimento de reconstrução combinada do LCA e do LAL. Existem fatores para o 

aumento do risco de lesão secundária do LCA e da manutenção do pivot shift pós-

operatório que são levados em conta na decisão sobre a cirurgia. Dentre eles, estão: 

cirurgia de revisão de LCA, teste pivot shift graus 2 ou 3, fratura de Segond associada, 

participação do indivíduo em esporte de risco (atletas/competidores) e hiperlassidão. 

Outros critérios também utilizados são: ruptura do LCA contralateral, diferença entre os 

membros >7 mm no Teste de Lachman, idade inferior a 20 anos, cronicidade da lesão e 

presença do sinal de impacção femoral lateral10,17,18.   
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3.3 Controle postural 

 

O controle postural é considerado um complexo conjunto de habilidades 

motoras e de interação de múltiplos processos sensório-motores. Para a manutenção do 

equilíbrio postural durante as tarefas ou em resposta às perturbações externas, é 

necessária uma coordenação de estratégias sensório-motoras, a fim de que o centro de 

gravidade se mantenha estável dentro da base de suporte3,5. Lesões em estruturas 

integrantes do sistema de controle postural podem levar à uma série de adaptações, 

como o uso de novas estratégias para a manutenção do equilíbrio4,6,7. 

O controle postural pode ser avaliado estática ou dinamicamente, sendo os testes 

unipodais os ideais para se avaliar as diferenças entre os membros.  Mesmo em apoio 

unipodal, a posição é considerada como semi-estática, uma vez que o corpo está sempre 

em movimento em busca do equilíbrio3,5.  

 A plataforma de força é considerada um ótimo instrumento de avaliação, uma 

vez que detecta as alterações espaciais e temporais do corpo nessa busca pelo equilíbrio, 

mensurando oscilações do centro de pressão (COP) – ponto de aplicação da resultante 

das forças verticais agindo sobre a superfície de suporte 33. 

 

3.3.1 Lesões ligamentares X Controle postural 

 

A ruptura das fibras ligamentares causa remoção dos mecanoceptores presentes 

na articulação, diminuindo a quantidade de informação sensório-motora e alterando, 

assim, os inputs aferentes ao SNC23,34. Como consequência, uma possível diminuição da 

habilidade de detecção de movimentos articulares e inibição dos neurônios motores 

musculares pode levar a uma resposta menos eficaz às perturbações do equilíbrio e à 

diminuição da habilidade da manutenção do controle postural. Além disso, a dor, 

comumente presente nesses casos, pode ser um importante fator de influência desse 

controle7. 

Dentre as variáveis existentes para avaliação do controle postural, algumas são 

mais utilizadas: comprimento total da trajetória do COP, velocidade média resultante do 

COP, deslocamento do COP no plano mediolateral, deslocamento do COP no plano 
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anteroposterior e amplitude da área de oscilação33,35. 

Estudos apontam que o déficit de controle postural dos indivíduos foi observado 

tanto em situações estáticas como dinâmicas e em ambos os membros inferiores, no 

caso de lesão do LCA. Entretanto, o déficit é maior no membro acometido36,37. 

Negahban et al7, em 2014, observaram maior amplitude e velocidade de oscilação do 

COP em situações unipodais com olhos abertos nos testes de ambos os membros 

inferiores e ressaltaram a importância de se comparar os achados com os de um grupo 

controle. Tookuni et al35 demonstraram que não houve diferença entre o membro 

dominante e o não dominante no controle postural de indivíduos jovens saudáveis, 

podendo ambos serem comparados com o membro acometido de indivíduos com lesão. 

Em testes com os olhos fechados, foi observada maior oscilação do COP com o 

membro inferior acometido, tanto em relação ao outro membro e ao grupo controle, 

como em relação ao teste com olhos abertos. Os autores sugerem que essa condição 

seria mais desafiadora e mais sensível à detecção dos déficits proprioceptivos, uma vez 

que os indivíduos com lesão compensam com a visão a redução de informações 

somatosensoriais7,35,38. 

Existem muitos estudos acerca da recuperação da função sensório-motora pós-

cirúrgica7,39,40 . Há relatos de que o déficit de controle postural pode permanecer, em 

alguns casos, até mesmo após a reconstrução cirúrgica do ligamento, acometendo 

também a estabilidade do membro contralateral6,7,40. A esse respeito, Zouita Ben Mossa 

et al.2, em 2009, observaram a permanência do déficit do controle postural por até dois 

anos após a cirurgia.  

 Culvenor et al19, em 2016, demonstraram maior deslocamento médio-lateral do 

COP em situações de agachamento unipodal com o membro acometido, quando 

comparado a um grupo de indivíduos saudáveis. Os piores resultados se mantiveram ao 

longo de três anos de seguimento. Entretanto, resultados funcionais avaliados por meio 

do Hop Test não demonstraram inferioridade nos resultados do primeiro grupo em 

relação ao grupo controle.  

 De acordo com a revisão sistemática realizada em 2011 por Howells et al.6, 

existe de fato uma tendência ao controle postural deficitário em pacientes que passaram 

por reconstrução do LCA, quando comparados a indivíduos saudáveis. Entretanto, 

observou-se a diminuição dessa diferença a longo prazo. Os autores afirmam que a 

escassez de estudos de boa qualidade acerca do assunto torna difícil a conclusão sobre o 
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tema. 

Uma possível explicação para esses achados seria a redução da habilidade 

proprioceptiva e a consequente instabilidade postural causada pela ausência do 

ligamento, já que quando este é substituído pelo enxerto muitos dos mecanorreceptores 

e conexões nervosas não são restaurados41. 

Não foram encontrados estudos, até o presente momento, que tenham avaliado o 

controle postural e a funcionalidade de indivíduos com indicação cirúrgica para a 

reconstrução combinada do LAL e LCA. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

Este é um estudo transversal, vinculado ao Projeto de Pesquisa “Protocolo de 

Reabilitação no pós-operatório das cirurgias combinadas de Reconstrução do Ligamento 

Cruzado Anterior e Ligamento Anterolateral do Joelho”, aprovado pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo A) e realizado no Laboratório de 

Estudos do Movimento (LEM) do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IOT-

HCFMUSP). 

O protocolo encontra-se cadastrado no ClinicalTrials.gov, com o seguinte 

número de registro: NCT03505359. 

4.2 Cálculo amostral 

O cálculo da amostra para este estudo utilizou os seguintes pressupostos 

estatísticos: Erro do tipo I de 5%, erro do tipo II de 20% com poder do estudo de 0,8. O 

desfecho primário do estudo foi a velocidade média de oscilação no teste da plataforma 

de força com os olhos aberto e unipodal. Para este estudo, foi calculado um n de 38 

pacientes em cada grupo. O cálculo amostral foi baseado nos dados gerados neste 

estudo piloto, com o valor de 5,1+1,7cm/sec obtido do grupo controle, considerando-se 

uma diferença de 20% de alteração nos grupos com lesão ligamentar na velocidade 

média de oscilação, unipodal e com os olhos abertos. 

Foram avaliados os pacientes que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, de acordo com os critérios a seguir explicitados. 

4.3 Composição da amostra 

A amostra foi composta por 3 grupos, cada qual formado por indivíduos do sexo 

masculino, de 18 a 55 anos, praticantes ou não de atividade física recreativa, não 

profissional, subdivididos em 3 grupos: 
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Ø Grupo LCA (indicação de reconstrução isolada do LCA): pacientes da lista de 

espera para cirurgia de reconstrução do LCA, do Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo.	

Ø Grupo LCA+LAL (Indicação de reconstrução combinada do LCA e do LAL): 

pacientes da lista de espera que apresentassem, além da lesão de LCA, um resultado 

do teste pivot-shift grau III, ou a presença de dois dos seguintes critérios: idade 

menor que 20 anos, tempo de lesão maior que 1 ano (crônico) e diferença entre os 

membros > 7 mm na translação anterior da tíbia10,18.  

Ø Grupo Controle: indivíduos sem histórico de lesões em membros inferiores. 

 

4.4 Critérios de inclusão  

Ø Grupos LCA e LCA + LAL: presença de lesão do LCA confirmada por exame de 

ressonância magnética; ausência de lesões de outros ligamentos (exceto ligamento 

anterolateral); ausência de lesões bilaterais; ausência de osteoartrose avançada nas 

articulações femoropatelar ou tibiofemoral com evidente desvio de eixo articular; 

ausência de lesões neurológicas e/ou visuais. 

Ø Grupo Controle: ausência de histórias prévias de lesões de qualquer natureza no 

joelho; ausência de desordens neuromusculares e/ou visuais; ausência ou diferenças 

dos membros menor do que 3 mm na translação anterior da tíbia.  

 

4.5 Critérios de exclusão 

Ø Impossibilidade de continuar os testes por indisposição. 

 

 

4.6 Materiais 

ü Ficha de avaliação contendo dados pessoais e demográficos (Anexo B ); 
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ü Ficha de avaliação com dados clínicos:  escala visual numérica de dor, translação 

anterior da tíbia (Anexo C); 

ü Ficha de avaliação contendo dados funcionais (Anexo D); 

ü Escala Lysholm, traduzida e validada para a língua portuguesa, específica para os 

sintomas do joelho (Anexo E); 

ü Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo F); 

ü Plataforma de Força Accusway AMTI;  

ü Plataforma Balance MasterNeurocom International INC®;  

ü Artrômetro (KT-1000TM MEDmetric, San Diego, CA) 

 

4.7 Avaliação 

A avaliação foi realizada em um único momento, no Laboratório de Estudos do 

Movimento (LEM) do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IOT-HCFMUSP), pela 

mesma avaliadora para os três grupos.  

Primeiramente, os indivíduos com lesão foram avaliados por meio do teste 

pivot-shift. Em seguida, todos os participantes realizaram as avaliações de equilíbrio 

postural, avaliação clínica e funcional. 

 

4.7.1 Teste Pivot-shift  

 

Este teste foi realizado segundo a literatura10,21, como descrito a seguir:  

 

1. O examinador controla a perna do indivíduo ligeiramente abduzida com a mão 

ipsilateral posicionada ao nível do calcanhar, realizando uma rotação medial. 

2.  A mão contralateral é colocada na lateral da articulação, com o polegar posicionado 

logo abaixo do nível da articulação proximal tibiofibular. É aplicado um leve estresse 

em valgo. O joelho é naturalmente flexionado com o estresse combinado da rotação 

medial e do estresse em valgo. 

3. A flexão do joelho é realizada com as duas mãos, mantendo a rotação medial e o 

estresse em valgo até aproximadamente 20° de flexão do joelho. No ponto de 

mudança, o estresse rotacional da mão ipsilateral é liberado e a tíbia proximal é 
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guiada em rotação lateral pela mão contralateral. Nesse momento, o lado lateral da 

tíbia proximal cai, devido à gravidade e à tensão do trato iliotibial (Figura 2). 

É registrado o movimento patológico provocado no teste como: grau 0-normal, 

grau I - pequeno deslizamento da tíbia, grau II - deslocamento com subluxação ou 

estalido, e grau III - significativo estalido com bloqueio (impacto do platô tibial 

posterolateral contra o côndilo femoral). 

                         

                                    FONTE: Lam M-H et al., 2009 

Figura 2. Realização do Teste Pivot-shift  

 

4.7.2 Equilíbrio postural 

 

4.7.2.1 Plataforma de força móvel 

Para análise do equilíbrio postural, foram medidas as forças de reação do solo e 

o número de oscilações do corpo de cada voluntário durante a aquisição. Os 

participantes permaneceram durante os testes sobre uma plataforma de força portátil 

(modelo AccuSwayPlus marca Advanced Mechanical Technology, AMTI, Watertown, 

MassachuseTts), medindo 50 X 50 cm e altura de 45 mm (Figura 3). A principal 

grandeza física medida foi o centro de pressão (CP). As forças e momentos registrados 

pela plataforma nas três direções (mediolateral – eixo X, anteroposterior – eixo Y e 

vertical – eixo Z) foram utilizados para calcular as posições e velocidade de oscilação 

do CP42.  

Para a aquisição dos dados, a plataforma de força foi conectada a uma caixa de 
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interface (PJB-101) para amplificação dos sinais, por sua vez conectada a um 

computador por meio de um cabo RS-232. Os dados foram coletados e armazenados 

pelo software Balance Clinic®, configurado para uma frequência de 100 Hz, com um 

filtro de quarta ordem tipo Butterworth, com uma frequência de corte de 10 Hz42.  

As variáveis derivadas destas aquisições foram a velocidade média resultante do 

centro de pressão (Vavg), o deslocamento do centro de pressão no plano médio-lateral 

(XSD), o deslocamento do centro de pressão no plano anteroposterior (YSD) e a 

amplitude da área de oscilação (95% Área). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Plataforma de força AccuswayPlus AMTI 
 

Para a avaliação, os indivíduos foram solicitados a permanecer na posição ereta, 

com os pés desnudos sobre a plataforma de força, os braços ao longo do corpo e 

instruídos a olhar para um alvo fixo, ao nível dos olhos, situado a um metro (1m) de 

distância à sua frente. Em apoio bipodal, os indivíduos permaneceram com os pés 

paralelos, em uma posição confortável por eles escolhida, desde que não ultrapassassem 

a largura dos seus ombros3. A posição dos pés foi então marcada em uma folha e os 

seguintes pontos de referência serviram para que o programa pudesse registrar a base de 

apoio: falange distal do hálux, cabeça do quinto metatarso, maléolo lateral e medial de 

ambos os pés. O avaliador, com o auxílio de um bastão próprio para esta finalidade, 

fornecido pelo fabricante, aplicava uma força de 10 lbs para registrar os oito pontos 

demarcados na folha de papel, para que o programa pudesse registrar a base de apoio 

(Figura 4)27.  
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                FONTE: Brech, 2012 

Figura 4. Marcação dos pontos da base de apoio  
 

   

Os participantes foram submetidos a 6 condições experimentais aleatoriamente 

ordenadas: (1-2) apoio bipodal, com os olhos abertos e fechados; (3-4) apoio unipodal 

esquerdo, com os olhos abertos e fechados; (5-6) apoio unipodal direito, com os olhos 

abertos e fechados3. Durante o apoio bipodal, os participantes deviam permanecer com 

os pés paralelos, na mesma posição da marcação dos pontos. No apoio unipodal, os 

indivíduos deviam permanecer com o joelho contralateral flexionado a 90° (Figura 5).  

Cada participante executou 3 testes de 30 segundos nas condições experimentais, 

exceto para os testes unipodais de olhos fechados, que duraram 20 segundos. Foi 

permitido um intervalo de 60 segundos entre os testes, em cada condição experimental, 

para minimizar as chances de fadiga muscular. 
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Figura 5. Posicionamento para os testes bipodais e unipodais  

 

 

4.7.2.2 Plataforma com Sistema Balance Master 

 
O segundo equipamento utilizado foi a Plataforma com sistema Balance Master 

System (BMS) da Neurocom International INC®, Clackamas, EUA, acompanhado da 

versão 8.3 do software de operação e da plataforma com 1,40 m de comprimento por 

0,43 m de largura, que possui quatro sensores de força conectados ao software (Figura 

6)43. Os sensores permitem que o centro de pressão de um indivíduo seja estimado por 

meio da média das forças horizontais e verticais dos pés. Foram realizados testes de 

mobilidade funcional e equilíbrio. As variáveis dessas aquisições foram: índice de 

impacto, e porcentagem de descarga de peso. 
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Figura 6. Plataforma Balance Master System (Neurocom) 
 

O equipamento Balance Master possui 11 protocolos de avaliação. Neste estudo, 

foram realizados os seguintes testes: 

 

ü Sit to Stand (STS): Neste protocolo, foi solicitado ao paciente levantar-se de um 

banco, da posição “sentada” para a posição “em pé”, por 3 vezes. 

 

ü Step Up/Over (SUO): No referido protocolo, foi solicitado ao paciente que subisse 

com um dos pés sobre um apoio, enquanto o outro deveria passar pelo apoio, 

colocando-o no chão, em frente.  Em seguida, o paciente devia descer o pé que 

estava apoiado para o chão, como se estivesse subindo e descendo um degrau. Este 

protocolo teve 2 condições, realizadas 3 vezes cada:  

   - iniciar o teste com o pé esquerdo 

   - iniciar o teste com pé direito 

  

ü Weight Bearing Squat (WBS): Neste protocolo, o paciente foi instruído a manter o 

mesmo peso nas duas pernas, primeiro enquanto se mantinha ereto e, em seguida, 

agachando-se em 3 posições de flexão de joelho: 30°, 60°, e 90°. 
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4.7.3 Avaliação Clínica 

 

ü Escala Visual Númerica de dor (EVA)  

A EVA de 10 pontos foi apresentada ao paciente, que deveria classificar sua dor 

numa escala entre 0 e 10 pontos, sendo que 0 representa “nenhuma dor” e 10 “o 

máximo de dor possível”44. 

 

ü Translação anterior da tíbia 

A translação anterior da tíbia foi mensurada com um artrômetro de joelho (KT-

1000). Os participantes foram testados em decúbito dorsal, com 30 graus de flexão do 

joelho. Antes de cada teste, o KT-1000 foi calibrado a zero (Figura 7)21. 

 

    
        

Figura 7. Artrômero de joelho KT-1000 para realização da translação anterior da tíbia  
 

ü Lysholm 

Lysholm é um instrumento que consiste em oito domínios: claudicação, apoio, 

travamento, instabilidade, dor, inchaço, subindo escadas e agachamento, com 

alternativas de respostas fechadas, cujo resultado final é expresso de forma nominal e 

ordinal, sendo “excelente” o resultado obtidos entre 95 e 100 pontos; “bom” de 84 a 94 

pontos; “regular” entre 65 e 83 e “ruim” quando os valores forem iguais ou menores que 

6445. 
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4.7.4 Avaliação Funcional  

 

Nos saltos horizontais unipodais (Hop Tests), os indivíduos foram avaliados em 

uma área previamente demarcada em metros. A extremidade anterior do pé direito dos 

mesmos foi posicionada sobre a primeira marcação para iniciar o teste. Antes do início 

de cada coleta foram realizados dois ensaios práticos, visando à familiarização dos 

participantes com os testes, seguidos de três testes oficiais com o registro dos dados 

para ambos os membros inferiores. Para a realização dos saltos, todos os participantes 

deveriam manter os braços cruzados na região da coluna lombar e foram orientados a 

saltar de acordo com o teste em questão, mantendo a estabilidade no momento da 

aterrissagem46, 47(Figura 8).  

Para o Single Hop Test, os participantes deviam saltar com um membro inferior 

de cada vez, tentando percorrer a maior distância possível com um único salto, sendo 

orientados a manter o pé no local da queda após a aterrissagem. Para o Cross-Over Hop 

Test, os indivíduos realizaram três saltos consecutivos, cruzando uma linha de 15 cm de 

espessura e seis metros de comprimento, previamente demarcada no chão, conforme 

Figura 646,47.  

A distância do ponto mais posterior do calcanhar até a primeira marcação foi 

medida com a fita métrica e considerada como a distância obtida no salto. A média dos 

três saltos com cada membro foi utilizada para fins estatísticos. 

   
Figura 8. Posicionamento para os testes: Single Leg Hop Test e Cross-Over Hop Test 
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4.8 Análise Estatística 

Os dados foram armazenados em uma planilha de Excel® e posteriormente 

importados para o software de análise de dados SPSS® 23 for MAC. Os dados 

contínuos foram descritos pela média e seu respectivo desvio padrão e todos foram 

submetidos ao teste de distribuição normal de Shapiro-Wilk. Seguindo o pressuposto 

dos estudos da comparação entre os grupos, o teste paramétrico utilizado foi o ANOVA 

de uma via e, quando necessário, foi utilizado o teste pos-hoc de Bonferroni. Para os 

dados que não têm distribuição normal, o teste utilizado foi o de Kruskal-Wallis. Os 

dados categóricos foram descritos pela sua frequência de ocorrência e sua respectiva 

proporção entre os grupos. Para a comparação entre os grupos dos desfechos de dados 

categóricos, foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson. Para diferença 

estatisticamente significante, foi aceito o nível de 5% para o erro do tipo I.   

Foi utilizado o teste de Wilcoxon para comparação pareada entre os lados 

acometido e não acometido dos grupos com lesão. 

Teste de Correlação de Pearson ou de Spearman foram executados para avaliar a 

relação entre as variáveis de instabilidade, função e tempo de lesão e foi realizada uma 

análise qualitativa, por inspeção visual, de gráficos de dispersão. Foi definido para 

correlação, de acordo com os índices: muito leve (0-0,29); leve (0,3-0,49); moderada 

(0,5-0,69); forte (0,7-0,89) e muito forte (0,9-1,0)48. 
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5. RESULTADOS 

 

 5.1 Características dos participantes 

Foram incluídos 67 indivíduos no estudo, sendo 45 deles com lesão do LCA e 22 

indivíduos controles, de acordo com o fluxograma na Figura 9. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 9. Fluxograma da seleção dos voluntários 

Indivíduos avaliados para elegibilidade 

(n=191)	
Excluídos (n=140):  

     - Critérios de exclusão (n=113) 

     - Impossibilidade de contato (n=22) 

      - Recusaram participar (n=5)	

Indivíduos convocados  

(n=51)	

Não compareceram na avaliação  

(n=6)	

 Grupo LCA+LAL 

Um critério decisivo ou dois 
secundários 

(n=25)	

Grupo LCA 

(n=20)	

Grupo controle 

(n=22)	

Indivíduos incluídos 

(n=45)	
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Na Tabela 1 são apresentados valores de média e desvio padrão referentes às 

características físicas e clínicas dos três grupos. Não houve diferença estaticamente 

significativa entre os grupos referente aos dados demográficos.  

 

Tabela 1- Características físicas e clínicas dos participantes 

 Grupo	LCA Grupo	LCA+LAL Grupo	Controle 

 (n=20) (n=25) (n=22) 

Idade	(anos) 		28±9 28±9 28±3 

Altura	(cm) 176,3±7,5 174±6,5 178±8,3 

Peso	(kg) 83,8±15,4 76,6±13,5 82,3±13,1 

Praticantes	de	atividade	física	 			70% 70,8% 81,80% 

Dominância(%	de	destros) 			85% 80% 86% 

Tempo	de	lesão	(meses)	 37,78±46,3 24,8±17,7 - 

Lesão	meniscal	associada 		65% 60% - 

Membro	direito	acometido	(%) 		71% 42% - 

 LCA: Ligamento cruzado anterior; LAL: Ligamento anterolateral 

 

	 Dentre os mecanismos de trauma nos grupos com lesão, 90% e 96% eram 

decorrentes de atividade esportiva nos Grupos LCA e LCA+LAL, respectivamente, 

sendo o futebol o esporte mais prevalente em ambos os grupos (65% e 72% 

respectivamente). Nenhum dos participantes realizou fisioterapia após a lesão. Para os 

indivíduos praticantes de atividade física, a musculação era a modalidade mais 

frequente. 

 Dos pacientes com lesão meniscal associada, 15% e 36% tinham lesão no 

menisco lateral, 40% e 16% no menisco medial, e 10% e 8% em ambos os meniscos, 

nos Grupos LCA e LCA+LAL, respectivamente. 
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5.2 Resultados do equilíbrio postural 

 

5.2.1 Plataforma de força  

Os resultados estatísticos dos testes bipodais – olhos abertos e olhos fechados  –  
encontram-se no anexo 7, na Tabela 2. Não houve diferença significativa entre os 
grupos. 

 A Tabela 3 mostra os resultados do teste unipodal com olhos abertos, com o 

membro acometido e com o membro contralateral. Não houve diferença significativa 

em nenhuma das variáveis.  

Tabela 3- Teste de equilíbrio postural em apoio unipodal na condição olhos abertos, no membro 
acometido e no membro contralateral 

 																																												Grupo	LCA											Grupo	LCA+LAL Grupo	Controle 			P  

OA	MEMBRO	ACOMETIDO     
Deslocamento	médio-lateral	(cm) 0,62±0,36 0,58±0,13 0,53±0,11 0,34  
Deslocamento	ântero-posterior	(cm) 

0,73±0,2 0,83±0,37 0,74±0,19 0,54  

Velocidade	média	(cm/s) 3,53±1,26 4,13±1,57 3,63±0,82 0,47  
Área	de	oscilação	(95%)	(cm2) 7,71±4,05 8,61±4,63 6,58±1,59 0,37  
OA	MEMBRO	CONTRALATERAL     
Deslocamento	médio-lateral	(cm) 0,52±0,08 0,56±0,15 0,53±0,11 0,42  
Deslocamento	ântero-posterior	(cm) 

0,76±0,16 0,78±0,21 0,74±0,19 0,33  

Velocidade	média	(cm/s) 3,48±0,91 3,77±1 3,63±0,82 0,54  
Área	de	oscilação	(95%)	(cm2) 7,54±2,08 7,42±2,11 6,58±1,59 0,09  

LCA: Ligamento cruzado anterior; LAL: Ligamento anterolateral; OA: olhos abertos. Teste estatístico de Kruskal-Wallis 

	 	

	 Na Tabela 4 estão os resultados do teste unipodal com olhos fechados. Vinte e 

sete porcento dos indivíduos do Grupo LCA não conseguiram realizar os teste, enquanto 

48% dos indivíduos Grupo LCA+LAL não foram capazes de realizar o teste.  
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Tabela 4- Teste de equilíbrio postural em apoio unipodal na condição olhos fechados, no 
membro acometido e no membro contralateral 

 																																Grupo	LCA Grupo	LCA+LAL Grupo	controle 			P 

OF	MEMBRO	ACOMETIDO    
Deslocamento	médio-lateral	(cm) 	1,48±1,05 			1,64±1,02 1,14±0,36 0,21 

Deslocamento	ântero-posterior	(cm) 	1,26±0,26 			1,35±0,27 1,26±0,27 0,68 

Velocidade	média	(cm/s) 	8,20±2,18 				8,78±2,4 7,26±1,44 0,66 

Área	de	oscilação	(95%)	(cm2) 32,57±19,2 	42,85±31,06 24,23±6,53 0,09 

OF	MEMBRO	CONTRALATERAL    
Deslocamento	médio-lateral	(cm) 	1,54±1,29 		1,65±1,17 1,14±0,36 0,44 

Deslocamento	ântero-posterior	(cm) 	1,28±0,27 		1,37±0,51 1,26±0,27 0,95 

Velocidade	média	(cm/s) 	7,89±2,19 		7,72±2,59 7,26±1,44 0,30 

Área	de	oscilação	(95%)	(cm2) 33,86±21,18 	38,98±28,31 24,23±6,53 0,22 

LCA: Ligamento cruzado anterior; LAL: Ligamento anterolateral; OF:olhos fechados. Teste estatístico de Kruskal-Wallis 

	

Foi realizada a comparação das médias entre o membro acometido e o membro 

contralateral do mesmo indivíduo, para cada um dos testes que envolviam atividades 

unipodais. Não houve diferença significativa em nenhuma das análises. 

 

5.2.2 Balance Master  

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados dos Testes Step up/Over, Sit to Stand 

e Weight Bearing Squat, respectivamente. Não houve diferença significativa entre os 

grupos em nenhum dos testes. 
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Tabela 5- Teste Step up/Over (iniciado com o membro acometido e com o membro 
contralateral), Sit to stand e Weight Bearing Squat	

 Grupo	LCA Grupo	LCA	+	LAL Grupo	Controle P 
STEP	UP/OVER	-	MEMBRO	ACOMETIDO     
FORÇA	EXERCIDA	PARA	TRANSPOR	DEGRAU	
(%	PESO	CORPORAL) 

				41,05±8,60 			38,96±12,24 	39,29±8,88 0,57 

ÍNDICE	IMPACTO	(%PESO	CORPORAL) 44,5±14,16 			48,44±18,38 	44,35±15,9 0,71 
STEP	UP/OVER		-	MEMBRO	CONTRALATERAL     
FORÇA	EXERCIDA	PARA	TRANSPOR	DEGRAU	
(%	PESO	CORPORAL) 

34,94±8,36 					36,8±10 	39,29±8,88 0,25 

ÍNDICE	IMPACTO	(%PESO	CORPORAL) 46,33±9,291 			49,52±19,07 	44,35±15,9 0,46 
SIT	TO	STAND	 	 	 	 	

FORÇA	EXERCIDA	(%PESO	CORPORAL)	 37,77±23,47	 				31,44±13,2	 	36,75±13,73	 0,62	

WEIGHT	BEARING	SQUAT	 	 	 	 	

%PESO	MEMBRO	ACOMETIDO	-	30°	 49±6	 				51,92±5,52	 	50,62±7,63	 0,25	
%PESO	MEMBRO	ACOMETIDO	-	60°	 48,05±5,7	 						49,2±5,7	 	50,65±4,95	 0,34	
%PESO	MEMBRO	ACOMETIDO	-	90°	 47,44±5,4	 						49,68±4	 		50,5±5,81	 0,16	
	 	 	 	 	
LCA: Ligamento cruzado anterior; LAL: Ligamento anterolateral. Teste estatístico de Kruskal-Wallis 

 

5.3 Resultados Clínicos e Funcionais  

Na Tabela 6 são apresentados valores resultantes das avaliações clínicas e 

funcionais.  

Com relação à translação anterior da tíbia, ambos os grupos com lesão 

apresentaram diferença significativa referente a maiores valores, quando comparados ao 

Grupo Controle. Também houve diferença significativa entre os Grupos LCA e 

LCA+LAL (p<0,001) (teste de Mann-Whitney). 

Não houve diferença na dor, medida pela EVA entre os grupos com lesão (teste-

T) e para o Lysholm (teste pos-hoc). 
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Tabela 6- Estatística descritiva das avaliações clínicas e funcionais dos três grupos 

 									Grupo	LCA 				Grupo		LCA+LAL 			Grupo	controle 				p															 

EVA	(0	A	10) 3,7±3 4,7±3 - 0,7 
Translação	anterior	da	Tíbia 					9,7±2,5*†  12,65±2,08# 3,8±0,9 0,001 

Single	Hop	Test	–	membro	acometido	
(distância	em	cm) 101±33,7* 86,5±38,15# 129,3±23,6 

	
0,02 

Single	Hop	Test	–	membro	contralateral	
(distância	em	cm) 124,1±30,1 124,8±52,84 129,3±23,6 0,175 
Crossover	Hop	Test	-		membro	acometido	
(distância	em	cm) 276±91,8* 225,7±105,2# 403,4±82,9 

	
<0,001 

Crossover	Hop	Test	-		membro	contralateral	
(distância	em	cm) 310,7±99,8* 298,5±97# 403,4±82,9 

	
<0,001 

Lysholm	(pontuação) 69,5±16,7 71,3±17,8 - 0,7 
LCA: Ligamento cruzado anterior; LAL: Ligamento anterolateral; EVA: Escala Visual Analógica. *Diferença significativa entre 
Grupo LCA e controle (P<0,05). #Diferença significativa entre Grupo LCA+LAL e controle (P<0,05). †Diferença significativa entre 
Grupo LCA e Grupo LCA+LAL(P<0,05). 

 

Em relação ao Single Hop Test, houve diferença significativa na distância 

alcançada entre o Grupo LCA+LAL e o Grupo LCA, quando comparados ao Grupo 

Controle, para o membro acometido (teste de pos-hoc). No Crossover Hop Test isso 

ocorreu para o membro acometido e para o membro contralateral. Refere à dor e 

instabilidade, 33% e 67% do indivíduos sentiram dor e 50% e 56% sentiram 

instabilidade no Single Hop Test nos Grupos LCA e LCA+LAL,	respectivamente. Para 

o Crossover Test, 39% e 50% dos indivíduos sentiram dor e 50% e 63% sentiram 

instabilidade nos Grupos LCA e LCA+LAL, respectivamente. Houve diferença 

significativa entre os membros acometidos e não acometidos para o Grupo LCA 

(p=0,004) e para o Grupo LCA+LAL (p<0,001) (teste de Wilcoxon).  

Quanto a Translação anterior da tíbia e a distância alcançada nos Hop Tests, 

houve correlação leve e moderada (-0,4 e -0,6) para o Single Hop Test e Crossover Hop 

Test, respectivamente. 

Quando realizada a correlação entre a Translação anterior da tíbia e as variáveis 

do controle postural, encontrou-se correlação leve (0,4) com a área de oscilação no 

apoio unipodal com olhos fechados.  
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Não foi encontrada correlação do tempo de lesão com nenhuma das variáveis 

do controle postural, translação anterior da tíbia, ou hop testes. 
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6. DISCUSSÃO   

 

O objetivo principal do estudo foi comparar o controle postural do Grupo 

LCA+LAL ao do Grupo LCA e ao de um grupo controle. A análise dos resultados 

indica, primeiramente, que não houve diferença significativa entre os grupos para os 

testes unipodais de olhos abertos e fechados, nas variáveis do COP: Vavg, XSD, YSD e 

amplitude da área de oscilação. Uma maior porcentagem do Grupo do LCA+LAL 

(48%) quando comparado ao Grupo LCA (27%) e ao Grupo Controle (0%) não 

conseguiu realizar o teste unipodal de olhos fechados, o que poderia indicar maior 

instabilidade postural nessa condição. 

 Quanto aos objetivos secundários, de se comparar a dor e a função dos grupos, 

pudemos observar que o Grupo LCA+LAL apresentou maior translação anterior da tíbia 

que o Grupo LCA, indicando possivelmente uma pior instabilidade anteroposterior. 

Houve pior desempenho dos grupos com lesão, em relação ao controle, para ambos os 

Hop Tests. Não houve diferença entre os grupos com lesão na distância alcançada, 

porém mais indivíduos do Grupo LCA+LAL apresentaram dor em ambos os testes. 

 A ausência de diferença significativa nas variáveis do COP entre os grupos com 

lesão e o grupo controle no teste unipodal de olhos abertos não é consistente com a 

maior parte da literatura7,49. De acordo com a revisão sistemática de Negahban et al5, 

essa diferença pode ser observada na maioria dos estudos entre os grupos em pelo 

menos uma das variáveis analisadas. Entretanto, em três dos artigos incluídos nessa 

mesma revisão, não se observou diferença entre indivíduos com lesão do LCA e 

indivíduos saudáveis, na condição unipodal de olhos abertos50,51. Ageberg et al52 

avaliaram o efeito da fadiga muscular por exercício nesse mesmo teste e não 

observaram diferença no controle postural entre os grupos com lesão e o grupo controle, 

antes ou após o exercício.  

 Uma possível justificativa para essa semelhança entre os grupos com lesão e 

também com o controle seria a de que, após a lesão, há compensação de outras 

estruturas como ligamentos, músculos e tendões, que seriam responsáveis por manter 

um controle postural adequado51. Além disso, estratégias de tornozelo e quadril 

normalmente são adotadas para que o COP não saia fora da base de apoio53. Indivíduos 
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com lesão podem estar mais adaptados para fazer uso dessas estratégias para 

manutenção do equilíbrio.  

 Outra justificativa seria a relevante contribuição da visão para a realização do 

teste. Okuda et al50 calcularam a relação do input visual/oscilação postural é da ordem 

de 74.46%. Sendo assim, a visão parece ser dominante no que diz respeito às 

compensações adotadas para suprir a falta de inputs proprioceptivos que seriam gerados 

pelos ligamentos lesionados.  

O Grupo LCA+LAL apresentou maiores valores na área de oscilação postural 

durante o teste de apoio unipodal com olhos fechados com o membro acometido, apesar 

desses valores não apresentarem diferença estatística significativa em relação aos outros 

grupos. Embora as outras variáveis deste teste também não tenham apresentado 

diferença estatisticamente significativa, o fato de 48% dos participantes do LCA+LAL 

versus 27% dos Grupo LCA e 0% do Grupo Controle não terem conseguido realizar o 

teste demonstra uma possível instabilidade postural nessa condição para ambos o 

grupos, mas principalmente para o Grupo LCA+LAL. Outros estudos demonstraram 

piores resultados no equilíbrio postural nos pacientes com lesão do LCA em situações 

de olhos fechados35,49,50. O aumento da instabilidade postural ao se fechar os olhos 

demonstra maior dependência do input visual, como já afirmado, já que haveria um 

déficit dos inputs proprioceptivos, alterados na lesão do ligamento38,50,51,54,55. 

 Além dos valores da área de oscilação postural serem maiores no Grupo 

LCA+LAL, foi encontrada correlação leve (0,4) entre essa variável e a translação 

anterior da tíbia neste teste, o que poderia indicar uma tendência de maior déficit 

postural nos pacientes com maior instabilidade anteroposterior avaliado pelo KT-1000.  

Não houve diferença significativa entre os membros acometidos e não 

acometidos em ambos os grupos com lesão. A hipótese é de que a perda da informação 

aferente relacionada à lesão ligamentar de um dos membros inferiores pode afetar a 

função neuromuscular e a estabilização articular de ambos os membros35. Negahban et 

al.7 discutem a hipótese de que quando se diminui a informação sensória de um dos 

joelhos, o sistema sensório-motor teria dificuldade no controle de dois membros com 

propriedades sensórias diferentes. Para evitar tal assimetria de controle, o sistema 

nervoso central reduziria a performance do membro contralateral. Já foi demonstrado, 
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por meio de pesquisas de análise da atividade cerebral por imagem, que a lesão do LCA 

pode causar reorganização do sistema nervoso central em níveis espinhais e 

supraespinhais em pacientes crônicos19,55.  

Não houve diferença significativa para nenhum dos grupos nos testes funcionais 

Step up/Over, Weight Bearing Squat e Sit to Stand. Uma diferença nesses testes poderia 

indicar uma possível falta de força ou de ativação muscular durante a tarefa23,43. Poderia 

se explicar a similaridade dos resultados pelo fato de que a maioria dos participantes em 

todos os grupos realiza atividade física regularmente (sendo a musculação a prática mais 

prevalente). Já foi demostrada a correlação entre força muscular, equilíbrio dinâmico e 

atividades funcionais em indivíduos saudáveis56. Em pacientes com lesão de LCA, um 

programa de orientação domiciliar por fisioterapeutas, constituído por exercícios de 

fortalecimento muscular, se mostrou eficaz na melhora da força muscular, do equilíbrio 

dinâmico e das atividades funcionais57. Os indivíduos deste estudo não receberam 

fisioterapia. Entretanto, um programa de fortalecimento muscular supervisionado pode 

ter influenciado o resultado destas atividades funcionais.  

Os maiores valores de translação anterior da tíbia nos dois grupos com lesão em 

relação ao controle condizem com os resultados da literatura22,29. Além disso, o Grupo 

LCA+LAL apresentou maiores valores que o Grupo LCA. Apesar do LAL ter, 

possivelmente, maior contribuição na limitação da rotação medial tibial, um estudo 

biomecânico em cadáveres demonstrou que a insuficiência do LAL nos joelhos com 

lesão do LCA levou a um aumento de 2 a 3 mm de translação anterior da tíbia, 

concluindo que o LAL é um estabilizador secundário nesse movimento e, 

consequentemente, nos testes de Lachman, gaveta anterior e Pivot-shift29. Além disso, 

outro estudo comparando os resultados da cirurgia combinada dos dois ligamentos 

versus a reconstrução isolada do LCA demonstrou menores valores no teste de 

translação anterior da tíbia do primeiro grupo, ressaltando a importância do LAL como 

restritor desse movimento22. Esse é um importante achado, uma vez que parece haver 

uma relação entre a presença de maior lassidão pré-operatória com as chances de 

revisão do LCA58. 

Neste estudo, observamos um pior desempenho dos grupos com lesão em 

relação ao Grupo Controle nos Hop Tests, condizente com achados da literatura para 
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indivíduos com lesão ligamentar do joelho33,59. Zult et al.59 observaram maior diferença 

entre os membros acometido e não acometido durante o Single Hop Test nesses 

indivíduos, o que também condiz com os achados deste estudo. Não houve diferença na 

distância alcançada nos testes, porém indivíduos do Grupo LCA+LAL apresentaram 

mais dor nos saltos. A dor pode ser um importante fator de influência na 

funcionalidade54. Já foi demonstrada maior ativação da área cerebral SIIa, responsável 

pelos estímulos dolorosos, em pacientes com lesão do LCA55. Os autores apontam para 

uma possível relação da dor com a maior translação anterior da tíbia e, 

consequentemente, maior instabilidade durante o movimento. Isso poderia explicar 

tanto a maior presença de dor nos pacientes do Grupo LCA+LAL, uma vez que 

apresentam maiores valores de translação anterior da tíbia, quanto a correlação desses 

maiores valores com uma menor distância alcançada no teste. Apesar de apresentar um 

valor não significativo estatisticamente, observa-se uma menor distância alcançada nos  

Hop Tests no Grupo LCA+LAL. 

Outra questão importante seria considerar se o tempo de lesão teria influência na 

performance do equilíbrio postural. Ambos os grupos apresentaram um tempo de lesão 

expressivo, levando a crer que adaptações compensatórias poderiam ter ocorrido nesses 

grupos51. Entretanto, não foi encontrada neste estudo correlação do tempo de lesão com 

nenhuma das variáveis do controle postural. Poucos estudos que abordam este tema 

foram encontrados. Lee et al. 60 compararam o equilíbrio unipodal de pacientes com 

lesão aguda (menos de 3 meses) aos que possuem lesão crônica (mais de 3 meses) e não 

acharam diferença estatisticamente relevante entre os grupos.  

Na avaliação do controle postural, não pudemos observar diferença entre os 

grupos para os indivíduos que completaram os testes. É possível que o teste estático, 

realizado em plataforma de força, não seja o mais indicado para detectar as alterações 

entre os grupos50. Sugere-se que testes dinâmicos sejam realizados para avaliar se, em 

condições mais desafiadoras e instáveis, o grupo com lesão associada do LAL 

demonstraria maior instabilidade postural.  

Mesmo havendo limites dos critérios de indicação cirúrgica, ainda não 

totalmente estabelecidos na literatura, e apesar do tamanho da amostra, já foi possível 

observar uma diferença entre os grupos com lesão no que diz respeito à maior translação 

anterior da tíbia do Grupo LCA+LAL, bem como dor mais intensa no Single Hop Test e 
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menor número de indivíduos nesta condição que conseguiram realizar o teste unipodal 

de olhos fechados.  

Como limitação do estudo, podemos citar o tamanho da amostra. Entretanto, até 

o momento, este é o primeiro estudo que avaliou o controle postural de pacientes no 

pré-operatório das cirurgias combinadas do LCA e do LAL. Ainda não está totalmente 

claro como esses pacientes se comportam e, portanto, outras pesquisas tornam-se 

necessárias para detectar uma possível instabilidade postural em atividades dinâmicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
    34 

7. CONCLUSÃO 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos para os testes 

de controle postural, nas varáveis analisadas. Entretanto, é importante ressaltar que mais 

indivíduos do Grupo LCA+LAL, quando comparado aos outros grupos, não 

conseguiram realizar o teste unipodal com olhos fechados, indicando uma provável 

maior instabilidade postural nessa condição. Os indivíduos desse grupo também 

apresentaram maiores valores de translação anterior da tíbia, indicando possivelmente 

uma pior instabilidade anteroposterior. 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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Anexo B – Ficha de avaliação fisioterapêutica 

 

Protocolo LCA – Avaliação Fisioterapêutica  

 

Número do caso: 

Data da avaliação: 

Avaliador: 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Nome: 

RGHC: 

Gênero:(  ) Masculino   (  ) Feminino 

Raça/cor (IBGE): (  ) Branca   (  ) Preta  (  ) Parda   (  ) Amarela   (  ) Indígena 

Data de nascimento:          

Idade (anos): 

Endereço: 

Cidade:                                                                         

Estado: 

CEP: 

Telefone residencial: 

Telefone celular: 

Telefone comercial: 

E-mail: 
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CARACTERÍSTICAS DO PACIENTE 

Altura (m):  

Peso (kg): 

Ocupação: 

Tabagismo: (  ) Não tabagista 
(  ) Tabagista - número de cigarros/dia: 
(  ) Ex-tabagista -  tempo de tabagismo (anos):      
tempo de interrupção (anos): 

Consumo de álcool:(  ) Não     (  ) Sim    (  ) Social    (  ) Alcoolismo 

Uso de droga ilícita: (  ) Não    (  ) Sim     Qual: 

Doenças associadas:  
(  ) HAS     (  ) Diabetes mellitus     (  ) Cardiopatia    (  ) DPOC 
(  ) AVC     (  ) Outra: 

Uso regular de medicamentos: 
(  ) AINH ____________________________ 
(  ) Corticóide ________________________ 
(  ) Anticonvulsivante __________________ 
(  ) Bifosfonato_______________________ 
(  ) Outros 

Atividade física: (  ) Não    (  ) Sim    Qual: __________________________ 
Frequência semanal (   ) 1    (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4  (   ) 5 

Tempo de prática: _____________________________ 

Dominância: D (   )   E (   ) 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA LESÃO 

Lado: (  ) Direito    (  ) Esquerdo    (  ) Bilateral 

Mecanismo: 
(  ) Trauma Qual:  
(  ) Atividade esportiva  Qual:  
(  ) Outro  Qual:   
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Atendimento em outro serviço: (  ) Não   (  ) Sim    Qual: 

Data atendimento HC:  

Lesões associadas: Sim (   )   Não (   )  Qual:  
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Anexo C – Ficha de avaliação clínica -  dor e translação anterior da tíbia 

Avaliação Clínica 

Data: 

(   ) Pré-operatório (   ) 3 semanas (   ) 3 meses (   ) 6 meses (   ) 12 meses 

 
Local da dor: __________________ 
 
Classificação da dor:  
 

 

Translação anterior da tíbia 
(   ) Pré-operatório (   ) 3 meses (   ) 6 meses (   ) 12 meses 
 
 

MID MIE 
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 Anexo D – Ficha de Avaliação funcional – Hop test 

Avaliação Funcional 

Data: 

(   ) Pré-operatório (   ) 3 semanas (   ) 3 meses (   ) 6 meses (   ) 12 meses 

 
Testes de Salto 

Single Leg Hop Test 
 Distância (cm) Dor  Instabilidade 
 MID MIE MID MIE MID MIE 

Tentativa 1        
Tentativa 2       
Tentativa 3       
Média       
 

Crossover Hop Test 
 Distância (cm) Dor  Instabilidade 
 MID MIE MID MIE MID MIE 

Tentativa 1        
Tentativa 2       
Tentativa 3       
Média       
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Anexo E –Escala Lysholm 

Questionário Lysholm 

Data:  

(   ) Pré – operatório   (   ) 3 semanas   (   ) 3 meses   (   ) 6 meses   (   ) 
12 meses    

Mancar (5 pontos) 
Nunca = 5 
Leve ou periodicamente = 3 
Intenso e constantemente = 0 Dor (25 pontos) 
Nenhuma (25 pontos) 
Insconstante ou leve durante exercícios pesados = 20 
Marcada durante exercícios pesados = 15 
Marcada durante ou após caminhar mais de 2 km = 10 
Marcada durante ou após caminhar menos de 2 km = 5 
Constante = 0 
Apoio (5 pontos) 
Nenhum = 5 
Bengala ou muleta = 2 
Impossível = 0 Inchaço (10 pontos) 
Nenhum = 10  
Com exercícios pesados = 6 
Com exercícios comuns = 2 
Constante = 0 
Travamento (15 pontos) 
Nenhum travamento ou sensação de travamento = 15 
Tem sensação, mas sem travamento = 10 
Travamento ocasional = 6 
Frequente = 2 
Articulação (junta) travada no exame = 0 Subindo escadas ( 10 
pontos) 
Nenhum problema = 10 
Levemente prejudicado = 6 
Um degrau cada vez = 2 
Impossível = 0 
Instabilidade (25 pontos) 
Nunca falseia = 25 
Raramente, durante atividades atléticas ou outros exercícios pesados = 
20 
Frequentemente durante atividades atléticas ou outros exercícios 
pesados (ou incapaz de participação = 15 
Ocasionalmente em atividades diárias = 10 
Frequentemente em atividades diárias = 5 
Em cada passo = 0 Agachamento (5 pontos)  
Nenhum problema = 5 
Levemente prejudicado = 4 
Não além de 90 graus = 2 
Impossível = 0 
Quadro de pontuação: Excelente: 95-100Bom: 84-94  Regular: 65-83  
Ruim: < 64 
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Anexo F – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo G - Resultados estatísticos do teste de equilíbrio postural em apoio bipodal nas 

condições olhos abertos e olhos fechados. 

 

Tabela 2. Teste de equilíbrio postural em apoio bipodal nas condições olhos abertos e 

olhos fechados.		

 						LCA LCA+LAL CONTROLE 				P 

OA	BIPODAL     
Deslocamento	médio-lateral	(cm) 0,35±0,10 0,27±0,21 0,34±0,19 	0,72 
Deslocamento	ântero-posterior	(cm) 0,44±0,15 0,41±0,08 0,50±0,15 	0,47 

Velocidade	média	(cm/s) 0,93±0,19 0,82±0,22 1,38±0,78 	0,21 
Área	de	oscilação	(95%)	(cm2) 2,66±1,21 2,01±1,78 3,46±2,72 	0,52 

	OF	BIPODAL     
Deslocamento	médio-lateral	(cm) 0,40±0,14 0,37±0,14 0,33±0,14 	0,71 
Deslocamento	ântero-posterior	(cm) 0,62±0,09 0,57±0,11 0,53±0,11 	0,38 

Velocidade	média	(cm/s) 1,56±0,32 1,31±0,42 1,60±0,71 	0,65 
Área	de	oscilação	(95%)	(cm2) 4,52±1,41 4,48±3,37 3,27±2,00 	0,58 

LCA: Ligamento cruzado anterior; LAL: Ligamento anterolateral;OA: olhos abertos; OF: olhos fechados. Teste 
estatístico de Kruskal-Wallis 
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