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5 - DISCUSSÃO 

 Este estudo faz parte de um projeto envolvendo aspectos metodológicos no 

levantamento de carga na coluna vertebral. Iniciou-se com o trabalho do NIOSH 

(National Institute For Occupational Safety and Health), no qual foi estudado um 

método para determinar a carga máxima a ser manuseada e movimentada 

manualmente numa atividade de trabalho sem lesar a coluna vertebral. 

 Para isto, um grupo de pesquisadores reuniu-se para a formulação de um 

método consistente sobre o assunto, levantando referências bibliográficas de todo o 

mundo, onde foi concluído que este método deveria levar em conta quatro aspectos 

básicos: epidemiológicos, psicológicos, biomecânicos e fisiológicos, NIOSH 

Tehcnical Report-Work Practives Guide For Manual Lifting (1981). 

 Em 1991 a equação de NIOSH (1981) foi revisada para suprir as limitações 

existentes e esclarecer os efeitos variáveis, tais como o levantamento assimétrico e 

total de tempo gasto durante o levantamento no trabalho diário, levando em conta 

características do objeto levantado, espaço para o movimento, tempo de atividade, 

posição do movimento, velocidade e temperatura (ambiente favorável), CUERGO 

(2000). 
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 O método utilizado estabeleceu que, para uma situação qualquer de trabalho, 

no levantamento manual de cargas, existe um limite de peso recomendado (L.P.R.). 

O LPR, uma vez calculado, é comparado com a carga real levantada, obtendo-se 

então o índice de levantamento (I.L.), WATTERS (1993). 

 Pensando nestas modificações e outras que poderiam ser feitas, surgiu a 

motivação para a realização deste trabalho: desenvolver alguns aspectos 

metodológicos com ferramentas de fácil aquisição e uso, para serem utilizados em  

áreas como ergonomia, saúde ocupacional e outras e com isso tentar amenizar o alto 

índice de problemas na coluna existente. No Brasil não existe uma verdadeira 

consciência dos sérios problemas para a saúde dos trabalhadores decorrentes do 

manuseio de cargas acima dos limites máximos que o ser humano pode suportar. 

 No âmbito mundial, em 1995, 80% da população, segundo OLIVEIRA 

(1995), apresentaram dor nas costas. 

 Vários modelos biomecânicos têm sido desenvolvidos, na tentativa de 

obtenção dos dados que reproduzam o modelo o mais próximo possível daquele que 

ocorre nos humanos. 

 Tendo em vista os vários modelos já existentes (considerando a coluna toda 

como uma haste rígida) CHAFFIN & ANDERSON (1984); ANDERSON & 

ORTENGREN (1977); FARFAN et al (1980), decidimos fazer um modelo com 3 

segmentos rígidos articulados entre si, com o uso do modelo antropométrico 

modificado de  ZATSIORKY e LEVA (1983). 

 A sobrecarga gerada na coluna vertebral no modelo presente foi de 

aproximadamente 5,17 vezes o peso do indivíduo, ao passo que usando um dos 

modelos tradicionais, CHAFFIN (1984), a sobrecarga gerada na coluna foi de 

aproximadamente 2 vezes o peso do indivíduo, comparando assim nossa hipótese de 

que o tronco dividido gera muito mais impacto na articulação L5-S1. 

 Escolhemos trabalhar com a ressonância magnetica nuclear e aquisição de 

imagens (cinemetria) com campo aberto, pelas facilidades de aquisição de dados. 

 Pesquisas têm demonstrado a efetividade do uso da ressonância magnética na 

definição de tecidos moles, TRACY, GIBSON, CORLETT (1998); TANNUS 

(1987). 



Resultados 

 

80

 Vários estudos como YETTRAM & JACKMAN, (1982); NUSSBAUM, 

CHAFFIN, RECHTIEN, (1995); STOKES & MORSE (1999); DIJKE, SNIJDERS, 

STOECHART, STAM (1999)  fizeram a análise estrutural da musculatura envolvida 

no movimento de flexão/extensão da coluna vertebral, corroborando assim a nossa 

escolha da musculatura envolvida. 

 A realização desse trabalho e a análise dos seus resultados é de grande 

importância para estudos futuros que venham a ser realizados. Com os aspectos 

metodológicos desenvolvidos, é possível estimar as forças musculares médias, força 

de contato articular na articulação vertebral L5-S1 em função dos ângulos de 

inserção da musculatura extensora da coluna, da relação entre seção fisiológica dos 

músculos envolvidos e da aquisição de imagens utilizando medições simultâneas 

com procedimentos de cinemetria (marcadores identificando as vértebras de 

interesse) incrementando o modelo existente de CHAFFIN & ANDERSON (1984). 

 Esperamos que outros  estudos possam usar os métodos já esboçados no 

decorrer deste trabalho e esclarecer as dificuldades que ainda persistem  

desenvolvendo um aplicativo capaz de criar uma rotina de cálculos, com isso um 

modelo dinâmico com vários segmentos  e ainda mais próximo da realidade. 
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6 - CONCLUSÃO 

  

 Aplicando a metodologia proposta foi possível obter as forças musculares, os 

ângulos médios das inserções musculares, as àreas de seção fisiológica dos músculos 

e conseguir portanto estabelecer que a sobrecarga gerada na coluna vertebral, com 

um índivíduo elevando uma carga de 20% de seu peso é de aproximadamente 5,17 

vezes o seu peso. 
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   Anexo I – Anatomia do Movimento 

 

1-Definições 

 Devido às características multidisciplinares que envolvem a área de 

bioengenharia, faz-se necessário um estudo básico de anatomia, envolvendo desde a 

definição da posição anatômica de análise, planos básicos de referência, movimentos 

articulares e musculatura envolvida. 

 

1.1- Posição anatômica 

 A posição anatômica do corpo é uma postura ereta, face para frente, braços 

dos lados, palmas das mãos para frente com os dedos e polegares em extensão. Ela é 

designada posição zero para definir e medir os movimentos articulares da maioria 

das articulações do corpo KENDALL & McCREARY (1986).  

 

2- Planos e Eixos Básicos de Referência Anatômica 

 Os planos cardinais são três planos imaginários que dividem o corpo em 3 

dimensões, geralmente a intersecção ocorre no centro de gravidade do corpo, 

SUSAN HALL (1993) (figura 44). 
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Plano Sagital. Com a figura humana ereta, o plano sagital é um plano perpendicular 

ao solo, vertical, e se estende da frente para trás, derivando-se o nome da sutura 

sagital do crânio; pode ser chamado também de antero-posterior, dividindo o corpo 

em metades direita e esquerda. 

 

Plano Coronal. O plano coronal pode ser descrito como sendo um plano 

perpendicular ao solo, porém, ortogonal ao plano sagital; também pode ser 

denominado plano frontal ou lateral, e divide o corpo nas partes posterior e anterior, 

derivando-se o nome da direção da sutura coronal do crânio. 

 

 

Plano Transversal. O plano transversal é paralelo ao solo, dividindo o corpo em 

porções superior (cranial) e inferior (caudal) na altura do abdômen, ou seja, do centro 

de gravidade do corpo KENDALL & McCREARY (1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Planos Básicos de Referência, WINTER (1990). 
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2.1- EIXOS DE MOVIMENTAÇÃO 

 

 Os eixos são linhas, reais ou imaginárias, em torno das quais ocorrem os 

movimentos consistem dos eixos de rotação das articulações. 

  

Eixo Sagital. É o eixo definido pela intersecção dos planos sagital e transversal. Os 

movimentos ditos de abdução e adução ocorrem em torno deste eixo no plano 

coronal. 

 

Eixo Coronal. É o eixo definido pela intersecção dos planos transversal e coronal. 

Os movimentos ditos de flexão e extensão ocorrem em torno deste eixo no plano 

sagital. 

Eixo Longitudinal. É o eixo definido pela intersecção dos planos sagital e coronal. 

Os movimentos de rotação medial e lateral ocorrem em torno deste eixo em um 

plano transversal.  

 

3- MOVIMENTOS ARTICULARES 

 

 Neste  tópico são abordadas as articulações de interesse no estudo das forças 

na coluna vertebral. Uma consideração feita determina que, durante o levantamento 

impróprio de uma carga, o movimento é caracteristicamente flexão/extensão. 

  

3.1- Movimentos da Coluna Vertebral 

 

 As articulações vertebrais incluem as articulações sinoviais bilaterais dos 

arcos vertebrais, onde as facetas inferiores de uma vértebra articulam-se com as 

facetas inferiores de uma vértebra articulam-se com as facetas superiores da vértebra 

adjacente, e as articulações fibrosas entre corpos vertebrais sucessivos unidos pelos 

discos intervertebrais cartilaginosos. O movimento entre duas vértebras adjacentes é 

leve, e é determinado pela declividade das facetas articulares e a flexibilidade dos 
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discos intervertebrais. A amplitude de movimentação da coluna como um todo, 

entretanto, é considerável e os movimentos permitidos são de flexão, extensão, 

flexão lateral e rotação. 

 As curvas normais da coluna, anterior na região cervical, posterior na região 

torácica e anterior da região lombar, são denominadas de acordo com a convexidade 

da curva. Do mesmo modo uma curvatura lateral é denominada de acordo com a 

direção da convexidade, uma curva lombar esquerda é aquela que á convexa na 

esquerda. Na medida em que a coluna se curva convexamente para diante ou para 

trás durante o movimento, a mesma regra aplica-se para denominar a direção do 

movimento de acordo com a direção da convexidade da curva. 

 A flexão varia de acordo com a região da espinha. Na região cervical, a 

flexão da coluna é o movimento na direção de diminuir a curva normal para frente. O 

movimento continua até o ponto de retificar ou achatar esta região da coluna, porém 

normalmente não progride até o ponto em que a coluna se curve com convexidade 

para trás. Na região torácica, a flexão da coluna é o movimento na direção de 

aumentar a curva normal para trás. 

 Na região lombar, a flexão da coluna é o movimento na direção de diminuir a 

curva normal para frente. Ela progride até o ponto de retificação ou achatamento da 

parte inferior das costas, porém normalmente a coluna lombar não se curva com 

convexidade para trás. 

 A extensão varia de acordo com as regiões da coluna. Na região cervical, a 

extensão é movimento na direção de aumentar a curva normal para frente. 

 Na região torácica, a extensão é o movimento da coluna na direção de 

diminuir a curva normal para trás. O movimento pode progredir até, porém 

normalmente não além, do ponto de retificação ou achatamento da coluna torácica. 

Na região lombar, extensão é o movimento na direção de aumentar a curva normal 

para frente. Ocorre dobrando-se o corpo para trás ou pela inclinação da pelve para 

frente. 

 A flexão lateral  varia de acordo com as regiões da coluna. Ela é mais livre 

nas regiões cervical e lombar, sendo restrita na região torácica pela caixa torácica. 

 A rotação é mais livre na região torácica e ligeira na região lombar. A rotação 

na região cervical permite cerca de 90° de amplitude de movimentação da cabeça e é 
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referida como rotação da face no sentido da direita ou esquerda. A rotação do tórax 

sobre a pelve é descrita como no sentido do relógio. 

 Articulação do quadril, na articulação do quadril a linha de peso passa 

normalmente atrás do eixo de articulação. Conseqüentemente, a tendência do tronco 

é recuar. Aqui consideramos o centro de gravidade da massa suprafemural, a qual é 

equilibrada sobre as articulações do quadril. 

  

 

3.2- Movimentos da Pelve 

 

 A posição neutra da pelve é uma posição na qual as espinhas ântero-

superiores estão no mesmo plano transversal, e na qual elas e a sínfise pubiana estão 

no mesmo plano vertical. 

-Inclinação pélvica anterior 

 É uma posição da pelve na qual o plano vertical através das espinhas ântero-

superiores é anterior a um plano vertical através da sínfise púbica. 

 

-Inclinação pélvica posterior 

 

 É uma posição da pelve na qual o plano vertical através das espinhas ântero-

superiores é posterior a um plano vertical através da sínfise púbica. 

 

-Inclinação pélvica lateral 

 

 A pelve não está horizontal de um lado a outro mas uma espinha ântero-

superior está mais alta do que a outra.  Em pé uma inclinação lateral associa-se 

com a flexão lateral da coluna lombar e adução e abdução das articulações dos 

quadris. 

 

Articulação do Quadril. A articulação do quadril é uma articulação esferóide ou de 

bola e soquete formada pela articulação do acetábulo da pelve com a cabeça do 

fêmur, as descrições do movimento articular referem-se ao movimento da parte distal 
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sobre uma parte proximal fixa.  

 

- flexão e extensão 

 

  São movimentos em torno de um eixo coronal. Flexão é um movimento em 

sentido anterior. Extensão é um movimento em sentido posterior.  

  A amplitude da flexão da articulação do quadril a partir de zero é 125 graus, 

amplitude de extensão é cerca de 10 graus, constituindo uma amplitude total cerca de 

135 graus. 

 

- abdução e adução. 

  São movimentos em torno de um eixo sagital. Abdução é movimento 

afastando-se do plano mediosagital em direção lateral. Adução é movimento da coxa 

aproximando-se do plano mediosagital em direção lateral.  

  A partir de zero a amplitude da abdução é de aproximadamente 45 graus e da 

adução 10 graus, perfazendo a amplitude total cerca de 55 graus.  

 

- rotação lateral e medial 

 

 São movimentos em torno de um eixo longitudinal. Rotação medial é 

movimento no qual a superfície anterior da coxa volta-se no sentido do plano 

mediosagital. A rotação lateral é um movimento na qual a superfície anterior da coxa 

move-se se afastando do plano mediosagital. 

 

Articulação do Joelho. A articulação do joelho é uma articulação de gínglimo ou 

dobradiça modificada, formada pela articulação dos côndilos do fêmur com os 

côndilos da tíbia e pela patela articulando-se com a superfície patelar do fêmur.  

 

- flexão e extensão. 

 

 São movimentos em torno de um eixo coronal. Flexão é um movimento em 

sentido posterior aproximando as superfícies posteriores da perna e da coxa. 
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Extensão é um movimento em sentido anterior até uma posição de alinhamento 

retilíneo da coxa e perna (zero graus). 

 A partir da posição de extensão zero a amplitude de extensão zero a 

amplitude de flexão é de aproximadamente de 140 graus.  

  

-hiperextensão 

 

 É um movimento anormal ou desnatural além da posição zero de extensão se 

estendido além destes poucos graus, diz-se que o joelho está hiperextendido.  

  

-rotação lateral e medial 

 São movimentos em torno de um eixo longitudinal. A rotação da superfície 

anterior da perna no sentido do plano mediossagital é rotação lateral. 

 O joelho estendido (em posição zero) está essencialmente travado impedindo 

qualquer rotação. 

 

 

3.3 - Modelos Antropométricos 

 

Modelo de HANAVAM. O modelo de Hanavan é formado por 15 segmentos, 

constituídos por cilindros, elipsóides e secções de cones circulares (Figura 45a). Os 

membros se movem em torno de pontos fixos, e são conectados por articulações sem 

massa. A massa, a localização do centro de massa e os momentos de inércia são 

calculados da geometria dos sólidos. Para dimensionar os sólidos geométricos do 

modelo, são realizadas 25 medidas antropométricas no sujeito sendo 8 

circunferências, 6 perímetros, 10 comprimentos e o peso total. O cálculo das massas 

segmentares é feitos através das equações de regressão de BARTER (1957). 

 Os resultados do momento de inércia apresentam uma dispersão de 10% em 

relação à média dos valores experimentais da literatura e o centro de massa do corpo 

uma dispersão de 1,8 cm. 

 Uma das principais críticas ao modelo de HANAVAN é a não segmentação 

do tronco inferior em abdômen e pélvis, o que limita as deformações  para 
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movimentos de flexão e extensão de tronco. 

 

Modelo de JENSEN. Este modelo JENSEN (1978), é baseado no método 

fotogramétrico, no qual o corpo é seccionado em zonas elípticas de 2 cm de 

espessura, em cada um dos 16 segmentos (figura 45b), formando uma grade sobre a 

superfície corporal. O centróide e volume de cada elipsóide são determinados 

geometricamente, e o volume dos segmentos e do corpo é a soma das elipsóides. A 

massa é calculada utilizando-se esses valores de volume e valores de densidade 

médios, obtidos da literatura. 

 Os dados do sujeito são obtidos posicionando os segmentos paralelamente ao 

eixo do corpo para serem feitas as marcações na grade vertical e horizontal sobre a 

superfície corporal, sendo então fotografadas. As fotos são digitalizadas e 

segmentadas para se efetuar os cálculos dos parâmetros inerciais.  

 

Modelo de HATZE. Esse modelo constituído por 17 segmentos rígidos (figura 45c) 

apresenta melhoras significativas em relação aos modelos anteriores HATZE (1980). 

Ele inclui os ombros como segmentos; consideram diferenças de densidade, forma, e 

etc; entre os sexos; considera flutuações de forma para cada segmento; considera 

variações de densidade ao longo das secções transversas e longitudinais, baseadas 

nos estudos de DEMPSTER, não assume simetria segmentar; é válido para crianças e 

sujeitos com mudanças morfológicas; modela os pulmões com baixa densidade. 

 Entretanto, o modelo de HATZE requer 242 medidas antropométricas, o que 

aumenta a dificuldade na localização de todos os segmentos. Outra crítica a esse 

modelo é a sua grande dependência das medidas individuais, o que dificulta a 

generalização dos resultados para uma certa população. 

 O erro médio para a massa total, apresentado por este modelo é de 0,26 %.  

 

Modelo de YEADON. Esse modelo de 11 segmentos rígidos permite o cálculo de 

parâmetros inerciais para 20 segmentos individuais, considerando 40 sólidos 

separados YEADON (1989 A, B). São necessárias 95 medidas antropométricas do 

sujeito para definir os parâmetros geométricos e inerciais. Os cálculos de massa, 

centro de massa, e momento de inércia, baseados na geometria utiliza valores de 
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densidade uniforme para os segmentos, e apresentam um erro em torno de 2,3% 

relativos aos valores experimentais, que podem ser minimizados para até 1% se 

forem feitas correções nos valores de densidade.  

 

Modelo de ZATSIORSKY. Esse modelo é baseado na combinação de medidas 

antropométricas e na técnica de escaneamento por raios gama ZATSIORSKY et al 

(1984), AMADIO (1989), que permitiu determinar a distribuição de massa e 

densidade dos segmentos pela absorção desses raios pelos tecidos. O modelo é 

constituído por 16 segmentos sólidos com formas geométricas diversas (figura 45d), 

a saber: pé, perna, coxa, mão, antebraço e braço para cada lado do corpo, cabeça e 

tronco superior, médio e inferior. Os parâmetros inerciais são calculados através das 

equações de regressão do modelo, baseadas em dados de 115 sujeitos do tipo 

caucasiano (100 homens e 15 mulheres, com idade média de 24 e 19 anos 

respectivamente). Nenhum outro estudo utilizou essa amostra anteriormente. As 

equações de regressão fornecem rapidamente os valores desses parâmetros com 

poucas medidas antropométricas do sujeito (peso, altura e 32 medidas 

antropométricas). Os valores obtidos, comparados com valores experimentais da 

literatura, apresentam um erro menor do que 10%. 

 

Modelo de DEMPSTER.  WINTER (1990), descreve os resultados de diversos 

autores e apresenta um modelo antropométrico constituído por 13 segmentos. 

Distingui-se do modelo de ZAYSIORSKY, descrito acima, pelo agrupamento da 

cabeça e das partes do tronco em um só segmento. 

 O modelo descrito por WINTER (1990), descreve as dimensões dos 

segmentos baseados nos estudos cadavéricos de DEMPSTER mencionados 

anteriormente. WINTER apresenta um conjunto de valores médios para as dimensões 

dos segmentos expressos como percentagens da altura total do corpo. Essas 

dimensões, entretanto, servem somente como aproximações para o caso onde não há 

melhores dados, preferivelmente as medidas feitas no sujeito. 

 Da mesma forma, a massa de cada segmento é dada em função da massa 

total, e o centro de massa, bem como o raio de giro desses segmentos, em função de 

seus comprimentos. Esses dados são compilados de DEMPSTER (1955).  
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Figura 45. Modelos Antropométricos: a) HANAVAN, b) HATZE, c) JENSEN, d) 

ZATSIORSKY, e) DEMPSTER, CORRÊA (1996). 
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ANEXO II - Músculos Acessórios 

Tabela 6 – Músculos, Origens, Inserções e Funções da musculatura acessória no 

levantamento de peso, SOBOTTA (1993). 

MÚSCULOS  ORIGEM INSERÇÃO FUNÇÃO 
Reto do Abdômen Crista e sínfise 

púbicas. 
Cartilagens costais 
da quinta, sexta e 
sétima costelas, e 
processo xifóide so 
esterno. 

Flexiona a coluna vertebral 
aproximando o tórax e a pelve 
anteriormente. Com a pelve fixada, o 
tórax se moverá no sentido da pelve; 
com o tórax fixado, a pelve se moverá 
no sentido do tórax. 
 

Obliquo Externo Superfícies 
externas das 
costelas cinco até 
oito, interdigitando-
se com o denteado 
anterior. 

Em uma 
aponeurose larga, 
plana, terminando 
na linha alva, uma 
rafe tendinosa que 
se estende a partir 
do xifóide. 
 

Bilateralmente, as fibras anteriores 
fletem a coluna vertebral aproximando 
o tórax e a pelve anteriormente, 
suportam e comprimem as vísceras 
abdominais, deprimem o tórax, e 
auxiliam na respiração. 

Transverso do 

Abdômen 

Superfícies internas 
das cartilagens das 
seis costelas 
inferiores, 
interdigitando-se 
com o diafragma; 
fáscia 
toracolombar; três 
quartos anteriores 
do lábio interno da 
crista ilíaca; e treco 
lateral do ligamento 
inguinal. 
 

Linha alva por meio 
de uma larga 
aponeurose, crista 
púbica e pécten do 
púbis. 

Atua como uma cinta para achatar a 
parede abdominal e comprimir as 
vísceras abdominais; a porção superior 
ajuda a diminuir o ângulo infra-esternal 
das costelas, como na expiração 

Trapézio Ligamento da nuca, 
Processos 
espinhosos da 7a 
vértebra cervical e 
todas torácicas. 

Terço acromial da 
clavícula, acrômio, 
borda cranial e 
parte da borda 
caudal da espinha 
da escápula. 

As fibras superiores levantam a 
escápula e ajudam o músculo serrátil 
anterior na rotação da escápula, as 
inferiores abaixam a escápula e rodam 
o ângulo inferior da escápula 
medialmente; a porção clavicular 
levanta a clavícula (inspiração), as 
fibras médias aduzem a escápula em 
direção à coluna vertebral, as fibras 
occipitais rodam a cabeça para o lado 
oposto. 
 

Grande Dorsal Via fáscia 
toracolombar, dos 
processos 
espinhosos das 
últimas 6 vértebras 
torácicas, vértebras 
lombares, face 
dorsal do osso 
sacro, lábio externo 
da crista ilíaca e 3 
ou 4 últimas 
costelas. 
 
 

Por um tendão 
quadrilátero, 
espirilando-se ao 
redor do músculo 
redondo maior, no 
fundo do sulco 
intertubercular do 
úmero. 

Estende, aduz e roda o úmero 
medialmente, geralmente trabalha 
junto com os músculos do ombro e 
torácicos. 

Rombóide maior Processos 
espinhosos das 2a 
a 5a vértebras 
torácicas. 

Margem medial da 
escápula, caudal à 
espinha da 
escápula. 
 

Puxa a escápula para cima e 
medialmente. Mantém a escápula junto 
ao tronco com o músculo serrátil 
anterior. 

Rombóide menor Processos 
espinhosos da 7a 

Margem medial da 
escápula, cranial à 
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espinhosos da 7a 
vértebra cervical e 
a 1a torácica; 
ligamento da nuca. 
 
 

escápula, cranial à 
espinha da 
escápula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantadores  

da Escápula 

Tubérculos 
posteriores dos 
processos 
transversos das 4 
vértebras cervicais 
superiores. 
 

Ângulo superior da 
escápula. 

Puxa o ângulo superior da escápula 
para cima e medialmente (junto com o 
músculo trapézio). Se a escápula está 
fixada, puxa o pescoço lateralmente. 

Serrátil posterior 

superior 

Ampla aponeurose 
do ligamento da 
nuca, processos 
espinhosos das 6a 
e 7a vértebras 
cervicais e as 
primeiras 2 ou 3 
vértebras torácicas. 
 

Com digitações 
carnudas nas 
costelas 2 – 5 
lateralmente aos 
ângulos costais. 

M.Serrátil posterior inferior levanta da 
2a à 5a costelas, ajuda na inspiração; o 
músculo serrátil posterior inferior puxa 
as últimas quatro costelas 
caudalmente, ajuda na expiração. 

Serrátil posterior 

inferior 

Por meio da fáscia 
toracolombar dos 
últimos 2 torácicos 
e 2 ou 3 mais 
superiores 
processos 
espinhosos 
lombares. 
 

Com quatro 
digitações 
achatadas nas 
últimas 4 costelas, 
lateralmente aos 
ângulos costais. 

 

Iliocostal do 

Pescoço 

Costelas superiores 
e médias 

Processos 
transversos das 
vértebras cervicais 
médias (4a a 6a) 

Músculos de ambos os lados, atuando 
juntos, estendem a coluna vertebral e 
ajudam na manutenção da postura 
ereta. Os músculos de um só lado, 
atuando sozinhos, curvam a coluna 
vertebral para o lado. 
 

Longuíssimo  

do Pescoço 

Processos 
transversos das 4 
ou 5 vértebras 
torácicas 
superiores 

Processo 
transverso das 
vértebras cervicais 
superiores e 
médias. 
 

 

Longuíssimo  

da Cabeça 

Processos 
transversos das 
vértebras torácicas 
superiores e 
processos 
transversos e 
articulares das 
vértebras cervicais 
médias e últimas. 
 

Margem posterior 
do processo 
mastóide do osso 
temporal. 

 

Espinhal do 

Pescoço 

Processos 
espinhosos das 
últimas duas 
vértebras cervicais 
e as primeiras duas 
vértebras torácicas 
 

Processos 
espinhosos da 2a à 
4a vértebras 
cervicais. 

 

Espinhal da Cabeça Processos 
espinhosos das 
últimas vértebras 
cervicais e 
vértebras torácicas 
superiores. 

Com o músculo 
semi-espinhal da 
cabeça entre as 
linhas nucais 
superior e inferior. 
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Semi-Espinhal  

do Pescoço 

Ausente nas 
vértebras lombares. 
Processos 
transversos de 
todas as vértebras 
torácicas e a 7a 
cervical. 

Processos 
espinhosos dos 4 a 
6 segmentos mais 
altos do que suas 
origens incluindo a 
espinha do áxis. 

Estende a coluna vertebral e a cabeça, 
curvando a cabeça para trás. 
Inervação unilateral puxa os músculos 
da cabeça em direção ao lado oposto. 
Juntos, com o músculo 
esternocleidomastoídeo, suportam a 
cabeça. 
 
 

Semi-Espinhal  

da Cabeça 

Processos 
transversos da 3a 
vértebra cervical à 
5a ou 6a vértebras 
torácicas; 
processos 
espinhosos das 
vértebras torácicas 
craniais e as 
vértebras cervicais 
caudais. 

Entre as linhas 
nucais superior e 
inferior 

 

Rotadores Processos 
transversos da 
vértebras cervicais, 
torácicas e 
lombares 

Raízes dos 
processos 
espinhosos da 
vértebra adjacente 
ou a segunda 
vértebra acima. 
 

Quando atuam bilateralmente, eles 
todos estendem a coluna vertebral e 
rodam a coluna vertebral. 

Intertransversários  

Lombares 

Processos costais 
das vértebras 
lombares. 
Processos 
mamilares das 
vértebras lombares 
 

Processos costais 
das vértebras 
lombares. 
Processos 
mamilares e 
acessórios das 
vértebras lombares. 
 

Contraindo-se de um só lado: 
curvatura lateral. Contraindo-se em 
ambos os lados: extensão da coluna 
vertebral. 
 

Intertransversários  

Torácicos 

Processos 
transversos das 
vértebras torácicas. 

Processos 
transversos das 
vértebras torácicas. 
 

 

Intertransversários  

do Pescoço 

Tubérculos 
posteriores e 
anteriores das 
vértebras cervicais. 

Tubérculos 
posteriores e 
anteriores das 
vértebras cervicais. 
 

Contraindo-se de um só lado: 
curvatura lateral. Contraindo-se em 
ambos os lados: extensão da coluna 
vertebral. 

Levantadores 

Curtos  

das Costelas 

Processos 
transversos da 7a 
vértebra cervical e 
das 11 vértebras 
torácicas 
superiores. 
 

Próxima costela 
inferior. 

Em contraste com o seu nome eles 
atuam menos sobre as costelas, mas 
ajudam na extensão, encurvamentos 
laterais e  rotação da coluna vertebral. 

Levantadores 

Longos  

das Costelas 

Processos 
transversos das 
vértebras torácicas 
superiores e 
inferiores 

Segunda costela 
inferior. 
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Anexo III - Programa MATLAB 
 
 
% LIB - Function 
% The function shows each coordinate from a 
dvideow file (.3d) 
% Ex: showxyz('fa.3d','cor',freq,minimo,maximo) 
function 
[x,pontosx,pontosy,pontosz]=fareloxyz(file,cor,f
req,mn,mx); 
close 'all'; 
if isstr(file)==1 
var=openfile(file); %LIB function 
else var=file; 
end 
sizevar=size(var); 
if nargin<2 cor='r'; mn=min(var(:,1)); 
mx=max(var(:,1)); freq=1; end;  
if nargin<3 mn=min(var(:,1)); freq=1; 
mx=max(var(:,1)); end; 
if nargin<4 mn=min(var(:,1));mx=max(var(:,1)); 
end; 
 
 
k=0; varxyz=['x' 'y' 'z']; 
i=mn:mx; 
for j=2:sizevar(2) 
%figure(j-1) 
k=k+1; 
%stem(i/freq,var(mn:mx,j),cor) 
todospontos(:,j-1)=var(mn:mx,j); 
hold on 
if k==4 k=1; end; 
point=fix((j-2)/3)+1; 
str=sprintf('Point %d Coord 
%s',point,varxyz(k)); 
title(str); 
if freq==1 xlabel('Quadros'); else 
xlabel('Tempo[s]'); end; 
%pause 
end 
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%-----------------------------------------------
--------------------------------------------- 
 
c=0; 
for ii=1:3:j-1 
   c=c+1; 
   pontosx(:,c)=todospontos(:,ii); 
   pontosy(:,c)=todospontos(:,ii+1); 
   pontosz(:,c)=todospontos(:,ii+2); 
end 
 
%-----------------------------------------------
--------------------------------------------- 
f=j; 
figure(f+1); 
for j=2:3:sizevar(2) 
hold on; 
plot(i/freq,var(mn:mx,j),cor); 
title('Coordenadas X'); 
if freq==1 xlabel('Quadros'); else 
xlabel('Tempo[s]'); end; 
end 
pause 
 
%-----------------------------------------------
--------------------------------------------- 
 
figure(f+2); 
hold on; 
for j=3:3:sizevar(2) 
plot(i/freq,var(mn:mx,j),cor); 
title('Coordenadas Y'); 
if freq==1 xlabel('Quadros'); else 
xlabel('Tempo[s]'); end; 
end 
pause 
 
%-----------------------------------------------
--------------------------------------------- 
 
figure(f+3); 
hold on; 
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for j=4:3:sizevar(2) 
plot(i/freq,var(mn:mx,j),cor); 
title('Coordenadas Z'); 
if freq==1 xlabel('Quadros'); else 
xlabel('Tempo[s]'); end; 
end 
 
%-----------------------------------------------
--------------------------------------------- 
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