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RESUMO 

Atrasos na pré-ativação ou deficiências na atividade dos músculos 

estabilizadores dinâmicos das articulações do joelho e quadril são 

considerados como possíveis causas da síndrome da dor femoropatelar 

(SDFP). O objetivo desse estudo foi comparar variáveis cinemáticas e atividade 

eletromiográfica (EMG) dos músculos vasto lateral, bíceps femoral, glúteo 

máximo e glúteo médio entre indivíduos saudáveis e pacientes com SDFP 

durante a execução do single leg triple hop test (SLTHT). Participaram deste 

estudo transversal, 14 mulheres (idade 23,50 ± 2,02) com diagnóstico de dor 

anterior de joelho (GSDFP) e 14 mulheres saudáveis (idade 23,14 ± 3,35) sem 

histórico de dor no joelho (grupo controle – GC). Os dados da avaliação 

cinemática e EMG foram coletados das participantes durante uma única sessão 

de testes. As voluntárias do GSDFP demonstraram aumento estatisticamente 

significativo (p<0,05) na atividade EMG dos músculos bíceps femoral e vasto 

lateral durante a pré-ativação e a fase de apoio, quando comparado com as 

mulheres do GC. Este mesmo resultado também foi encontrado para o músculo 

vasto lateral (p<0,05) quando analisada somente a contração excêntrica da 

fase de apoio. Não houve diferença significativa no tempo do pico de atividade 

em nenhum dos músculos analisados, porém no GSDFP foi observada uma 

antecipação do músculo vasto lateral que alterou a ordem de atividade em 

relação ao GC. Na análise cinemática não foi encontrada diferença significativa 

para o ângulo de flexão de quadril e joelho entre os grupos. De acordo com os 

resultados observados, em atividades intensas e que envolvem alta exigência 

do controle neuromuscular como o SLTHT, os músculos que estabilizam a 

articulação do joelho (vasto lateral e bíceps femoral) são mais ativos entre as 

mulheres com SDFP em comparação com mulheres saudáveis. Estas 

diferenças não foram observadas nos músculos que atuam na estabilização da 

articulação do quadril (glúteo máximo e médio), conforme já verificado em 

estudos anteriores. 

 

 

Palavras-chave: Síndrome da Dor Femoropatelar; Hop Test; Cinemática; 

Eletromiografia de Superfície. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Delays in pre-activation or deficiencies in the activity of the dynamic 

muscle stabilizers of the knee and hip joints are the most common causes of 

the Patellofemoral pain syndrome (PFPS). The aim of the study was to compare 

kinematic variables and electromyographic activity of the vastus lateralis, biceps 

femoris, gluteus maximus and gluteus medius muscles between patients with 

PFPS and health subjects during the single leg triple hop test (SLTHT). This 

cross-sectional study included 14 female (23.50 ± 2.02 years) with PFPS (PFPS 

group) and 14 female healthy (23.14 ± 3.35 years) with no history of knee pain 

(Healthy group). Kinematic and EMG data were collected through participants 

performed a single session of the SLTHT. The PFPS group exhibited a 

significant increase (p < 0.05) in the EMG activity of the biceps femoris and 

vastus lateralis muscles, when compared with the healthy group. This same 

result was also found for the vastus lateralis muscle (p <0.05) when analyzing 

the EMG activity during the eccentric phase (EXC-iEMG) of the stance phase. 

No significant difference was found in time activity of peak in any of the 

analyzed muscles, but in GSDFP was observed anticipation of the vastus 

lateralis muscle that changed the activity order in relation to the CG. In 

kinematic analysis, no significant differences were found between the groups. In 

tasks that involve a high neuromuscular control such as the single leg triple hop 

test, the muscles that act directly on the knee joint (biceps femoris and vastus 

lateralis) are more active among women with patellofemoral pain syndrome 

than among healthy women. These differences were not observed for the 

muscles that act on the hip (gluteus maximus and gluteus medius), as in 

previous studies. 

 

 

 

 

 

Keywords. Patellofemoral Pain Syndrome; Electromyography; Hop Test; 
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1. Contextualização 

1.1 Articulação Femoropatelar: Anatomia e Biomecânica 

A articulação femoropatelar é composta pela união entre a face articular 

da patela e o sulco intercondilar do fêmur, também conhecido como tróclea, 

localizado na parte distal e anterior do fêmur (1, 2). Quando o joelho é flexionado, 

a patela articula-se com os côndilos femorais (3). 

A patela é o maior osso sesamóide do corpo. Possui um formato quase 

triangular com sua base, arredondada, na parte superior e o ápice na parte 

inferior. A superfície articular posterior é coberta por cartilagem com 

aproximadamente 4 a 5 mm de espessura que ajuda a diminuir a compressão 

articular (2). Sua função mais importante é facilitar a extensão do joelho e atuar 

como uma polia que aumenta o torque extensor em até 50%. Além disso, a 

patela centraliza as diferentes forças geradas pelo quadríceps femoral e às 

transmite ao tendão da patela de maneira uniforme (4, 5). 

Para manter o contato e a congruência articular durante os movimentos 

de flexão e extensão do joelho essa estrutura óssea realiza movimento 

curvilíneo que acompanha os diferentes formatos anatômicos entre os côndilos 

do fêmur, que em joelhos normais o lateral é maior do que o medial (3). 

A maneira em que a patela se articula e se move na tróclea do fêmur 

durante o movimento articular é referido como patelar tracking, deslocamento 

ou excursão patelar. Nesse percurso, a patela pode sofrer uma série de 

alterações em seu trajeto, como rotação, inclinação e deslocamento médio-

lateral em relação ao posicionamento estático, conforme a amplitude do 

movimento articular (6). 

O deslocamento anormal está associado à redução da área de contato 

entre as faces da articulação femoropatelar, que constitui um dos fatores que 

contribui para o aumento da pressão articular. Essa pressão articular pode ser 

potencializada por redução da área de contato, por aumento da força 

compressiva aplicada a patela, ou por ambos (7). 

A compressão aplicada sobre a patela ocorre devido a uma força de 

reação da articulação femoropatelar em oposição à resultante dos vetores de 

força tensivas do quadríceps e do tendão patelar (6, 8). 
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Em geral, as forças compressivas nessa articulação respondem de 

maneiras diferentes de acordo com a tarefa realizada. Exercícios realizados em 

cadeia cinética aberta geram aumento da força compressiva na articulação 

com o joelho próximo de sua extensão completa, enquanto que em exercícios 

em cadeia cinética fechada, o aumento significativo da força compressiva 

ocorre em ângulos superiores a 85° (9). Devido à essas características 

biomecânicas, essa articulação é muito suscetível ao surgimento de lesões 

como por exemplo à síndrome da dor femoropatelar (SDFP) (10). 

 

1.2 Síndrome da Dor Femoropatelar  

Alterações estruturais ou biomecânicas são as principais causas da dor 

femoropatelar (DFP) sendo essa, caracterizada principalmente por dores retro 

ou peripatelar (11), também conhecida pelo termo “dor anterior do joelho” (12). 

Em geral, a DFP é diagnosticada pela apresentação de uma condição 

clínica da dor anterior do joelho e ausência de qualquer outro tipo de patologia 

relacionada, tais como: condromalácia patelar, artrite, artrose, fissura na 

cartilagem. O termo condromalácia patelar tem sido utilizado de forma 

indiscriminada para representar qualquer tipo de dor no joelho. Entretanto, essa 

condropatia é um achado clínico que ocorre pelo amolecimento da cartilagem 

articular e somente pode ser diagnosticado durante uma cirurgia exploratória 

ou exame imaginológico (6). 

A palavra “síndrome” utilizada no termo, representa o conjunto de sinais 

e sintomas que compõem essa desordem articular, denominada Síndrome da 

Dor Femoropatelar (12, 13).  

Considerada como a lesão mais comum do complexo articular do joelho, 

a SDFP representa cerca de 25% das lesões em mulheres fisicamente ativas 

(10). Atinge com maior incidência as mulheres adultas jovens, com idade entre 

18 e 35 anos, atletas e não atletas, em comparação com os homens de iguais 

características (14-16). 

Apesar da alta incidência, a SDFP apresenta causa multifatorial e sua 

etiologia permanece controversa (14). Entre as principais causas está o mal 

alinhamento e/ou deslocamento anormal da patela na tróclea do fêmur. Sendo 

assim, essa disfunção pode estar associada à diminuição da área de contato 
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articular e consequente aumento da pressão femoropatelar pela magnitude das 

forças atuantes nessa articulação (3, 7, 9, 17, 18). 

No decorrer dos anos, o mal alinhamento e o aumento da pressão da 

patela sobre a face articular do fêmur passaram a ser atribuídos à diversos 

fatores, com origem na própria articulação, como as anormalidades estruturais 

(19-21), atrofia muscular (22), alteração do alinhamento estático referente ao 

ângulo-Q do joelho (23, 24), assim como as alterações musculares, 

principalmente a falta de equilíbrio entre os músculos estabilizadores da patela, 

vasto lateral e vasto medial oblíquo, que supostamente permitiam a sua 

lateralização (25, 26). 

Apesar das supostas causas investigadas, estudos posteriores 

demonstraram que alterações cinemáticas em articulações adjacentes à 

articulação femoropatelar, como o quadril e o tornozelo, também poderiam 

influenciar na gênese e agravamento da SDFP (27-29). Dessa forma, pesquisas 

que antes se resumiam à investigação de fatores locais, ou seja, na própria 

articulação femoropatelar, passaram a considerar os fatores etiológicos 

proximais e distais, referindo-se as articulações do quadril e tornozelo, 

respectivamente (30, 31).  

Atualmente, maior atenção tem sido atribuída para a articulação proximal 

do membro inferior, com a finalidade de compreender a influência do complexo 

articular do quadril e da cintura pélvica, na função da articulação femoropatelar 

e na prevalência e incidência da SDFP. 

Alterações artrocinemáticas no quadril demonstram serem as principais 

causas da redução da área de contato patelar e consequente aumento da 

pressão (força por unidade de área) nessa articulação (27, 29, 32, 33). Resultados 

obtidos com utilização ressonância magnética dinâmica, demonstraram que 

uma maior contribuição para o deslocamento anormal da patela em pacientes 

com essa disfunção, ocorre por rotação interna do fêmur (29), e não por um 

movimento lateral da patela como sugerido em pesquisas anteriores (34, 35). 

Essa alteração demonstrou ser comum em indivíduos com essa síndrome, 

durante o movimento em cadeia cinética fechada e em exercícios com 

descarga de peso (29). 

Sendo assim, a deficiência no controle motor da região proximal da 

extremidade inferior passou a ser considerada como um preditor de alterações 
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no padrão de movimento e alinhamento anormal do membro inferior. Essas 

alterações constituem um colapso medial conhecido como valgo dinâmico do 

joelho, uma combinação de movimentos compensatórios que interferem na 

articulação femoropatelar, aumentando a pressão no local por redução na área 

de contato entre as superfícies articulares (27, 36-38).  

As principais características dos seguimentos do membro inferior que 

contribuem para o mal alinhamento são: a queda da pelve contralateral, adução 

excessiva e rotação interna do fêmur, joelho valgo, rotação interna da tíbia e 

pronação do pé (27). 

Alterações cinemáticas como a adução e rotação excessiva do fêmur 

durante atividades dinâmicas foram atribuídas como resultado do 

enfraquecimento dos músculos do quadril, glúteo máximo, tensor da fáscia lata 

(39), em especial o glúteo médio (27, 40-42). 

O enfraquecimento da musculatura do quadril foi um achado comum 

entre as mulheres sedentárias com SDFP (38). Por esse motivo, o controle 

neuromuscular e estabilização dinâmica da articulação do quadril tem sido alvo 

de pesquisas e intervenções na tentativa de se estabelecer uma abordagem 

terapêutica eficaz para a SDFP (43-45). Contudo, ainda é necessário entender se 

as alterações cinemáticas e neuromusculares presentes em indivíduos com 

SDFP constituem a causa ou o efeito dessa anormalidade (43). 

 

1.3 Abordagens terapêuticas 

Diversos recursos já foram utilizados como forma de tratamento da 

SDFP ao longo dos últimos anos. Inicialmente, a preocupação com o 

deslocamento anormal da patela e consequente aumento da pressão articular 

contribuiu para que pesquisadores e clínicos adotassem tratamentos locais, 

isto é, abordagens terapêuticas focadas na própria articulação do joelho (46-48).  

Dentre os métodos utilizados para o tratamento, destacam-se a 

utilização de bandagens elásticas, com a finalidade de reduzir o deslocamento 

lateral da patela (26, 35, 49, 50) e o fortalecimento seletivo do vasto medial oblíquo 

visando a melhoria do controle e da estabilidade da patela (51). 

O desequilíbrio entre os músculos responsáveis pelo controle 

estabilização da patela também foi considerado como uma possível causa 
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dessa disfunção. O início de ativação precoce do músculo vasto lateral (VL) em 

relação ao vasto medial (VM) consistiu em uma das principais hipóteses para a 

etiologia da SDFP (48, 52, 53). Resultados positivos foram demonstrados no tempo 

de ativação do vasto medial oblíquo em relação ao VL, após intervenção de 

fortalecimento com protocolo de tratamento padronizado (47). Entretanto, estudo 

posterior demonstrou não existir predominâncias de atividade muscular de VM 

sobre o VL nos exercícios convencionais (como a estabilização rítmica e a 

lateralização manual da patela) e não convencionais (como o agachamento 

livre com barra, flexão e extensão do joelho em equipamentos de 

fortalecimento muscular) utilizados nos tratamentos fisioterapêuticos (54).  

Atualmente, as abordagens terapêuticas com objetivo de redução de dor 

e melhora de função em pacientes com a SDFP, tem enfatizado os fatores 

etiológicos proximais através de treinamentos constituídos com fortalecimento 

muscular (44, 55, 56), aprendizagem motora e propriocepção nos músculos dessa 

região (57).  

Programas de fortalecimento dos músculos rotadores externos, 

abdutores e extensores do quadril, também conhecidos como musculatura 

posterolateral do quadril, demonstraram melhores resultados na redução da dor 

e melhora da função em comparação com o fortalecimento do músculo 

quadríceps em indivíduos com essa disfunção (44). A combinação de 

fortalecimento dos músculos posterolaterais e extensores do joelho também se 

apresentaram mais efetivos, com resultados que foram mantidos por longo 

período pós intervenção (44, 55, 56, 58). Esses resultados demostram a maior 

efetividade na redução de dor e melhora da função dos pacientes, além do 

aumento de interesse pelo tratamento dos fatores etiológicos proximais, 

caracterizado por disfunções biomecânicas na articulação do quadril, 

relacionados a essa síndrome. 

Contudo, devido aos achados etiológicos mais recentes, o enfoque no 

tratamento aos fatores locais e distais SDFP tem sido negligenciado pela 

prática clínica. No entanto, algumas variáveis devem ser consideradas no 

momento da avaliação na tentativa de se utilizar a melhor abordagem na 

obtenção dos resultados esperados. 
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1.4 Single Leg Triple Hop Test (Teste de Salto Triplo Unipodal) 

O hop test (teste do salto) ou single leg hop test (teste de salto unipodal) 

caracteriza-se como importante teste funcional, frequentemente utilizado para 

avaliar a estabilização dinâmica da articulação do joelho (55), força, potência e 

equilíbrio de membros inferiores em indivíduos sedentários e atletas (59-64). 

Dessa maneira, esse teste tem sido utilizado para avaliar o desempenho 

funcional da extremidade inferior de indivíduos lesionados, além de ser 

utilizado como critério de alta para pacientes submetidos a tratamentos 

terapêuticos (63). 

Algumas variações do mesmo teste foram criadas e adaptadas às 

especificidades de cada necessidade, tais como single hop for distance, single 

leg vertical jump, single leg timed hop, e o cross-over hop for distance (60). O 

single leg triple hop test (SLTHT), (teste de salto triplo unipodal) umas das 

variações existentes do teste funcional, também é bastante utilizado como meio 

de avaliação funcional, uma vez que permite avaliar a força, potência e 

estabilização dinâmica dos membros inferiores de pacientes e atletas (61).  

O SLTHT consiste na realização de três saltos consecutivos com apoio 

unipodal e projeção a frente, buscando alcançar a maior distância possível. A 

preparação, propulsão e desaceleração existentes nas fases de apoio e nas 

transições entre os saltos exigem apurado controle neuromuscular para 

estabilização e movimento articular, necessários para a execução da tarefa. 

A distância obtida e a qualidade do salto realizado possibilitam avaliar a 

evolução do paciente durante o tratamento e seus resultados permitem 

comparar a função da extremidade inferior utilizando o membro contralateral 

(sem lesão) como referência (60, 63). 

Estratégias biomecânicas compensatórias podem ser observadas em 

mulheres com dor durante a execução do SLTHT. Essa alteração cinemática 

está relacionada a alta demanda do controle neuromuscular no momento da 

fase de apoio do salto e pode ocorrer também durante as atividades 

desafiadoras do cotidiano (65). 

A alta complexidade, intensidade e controle neuromuscular exigido pelo 

SLTHT podem auxiliar na identificação de possíveis alterações da atividade 

muscular em mulheres com dor e contribuir para o melhor entendimento sobre 
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o comportamento de cada músculo envolvido na execução do movimento. É 

um teste bastante útil na prática clínica que, além de ser uma avaliação simples 

em relação à sua execução, não tem custo e exige pouco tempo para 

aplicação. 

 

1.5 Eletromiografia 

A eletromiografia de superfície (sEMG) é uma ferramenta não invasiva 

que registra de forma objetiva a atividade muscular através do sinal elétrico 

gerado pelo músculo durante a contração, que pode ser coletado através de 

uma solicitação isométrica, realização de uma tarefa dinâmica ou mesmo em 

repouso (66).  

Com ampla variedade de aplicação, a sEMG tem sido utilizada  na área 

da pesquisa desde estudos das adaptações neuromusculares ao treinamento 

de força e resistência muscular localizada (67), em avaliações comparativas da 

pressão articular entre algumas variações do exercício de agachamento (68), e 

na identificação do padrão de ativação muscular durante execução de tarefas 

cotidianas (69). Além disso, a aplicação da sEMG como biofeedback incorporada 

aos programas de exercícios fisioterapêuticos já foi inserida em abordagens 

com objetivo de melhora do controle muscular e propriocepção dos músculos 

estabilizadores da patela (70, 71), e em tratamento de aumento de resposta 

eletromiográfica do músculo reto femoral em pacientes com lesão medular 

incompleta (72). 

Com relação à sua aplicação na disfunção femoropatelar, a sEMG 

constitui uma importante ferramenta para a avaliação da atividade muscular e 

das alterações no padrão de ativação dos músculos em indivíduos com e sem 

SDFP, atletas e não atletas (9, 43, 45, 53, 73). Análises de variáveis como início e 

duração da atividade muscular durante a execução de tarefas do cotidiano, 

como a subida e descida de escadas, e em corridas também tem sido utilizada 

na tentativa de melhor compreender os mecanismos neuromusculares 

envolvidos na gênese e agravamento da síndrome (43, 45, 74). 

Alterações ou deficiências no controle motor da extremidade inferior tem 

sido considerada as possíveis causas geradoras do valgo dinâmico do joelho. 

O controle neuromuscular e estabilização dinâmica da articulação do quadril 
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são alvos de pesquisas e intervenções na tentativa de se estabelecer uma 

abordagem terapêutica eficaz para o tratamento da SDFP (43-45). 

Embora as relações entre a atividade EMG dos músculos do quadril, do 

joelho e a SDFP já tenham sido investigadas (43, 45, 68, 74, 75), ainda existem 

divergências entre as metodologias utilizadas, tais como os músculos avaliados 

e as tarefas realizadas. 

A participação de músculos específicos de forma isolada já foi 

investigada em estudos anteriores. A relação entre o equilíbrio de vasto medial 

oblíquo e vasto lateral foi demonstrada durante a realização de atividades 

funcionais diárias (73), em extensão isométrica do joelho (76-78), em 

agachamentos comuns e combinados com adução de quadril (75), e em outras 

variações de agachamentos (79) onde o comportamento do glúteo médio 

também foi verificado.  

Estudos que avaliaram o comportamento da musculatura proximal em 

pacientes com SDFP também já foram apresentados. A atividade muscular do 

glúteo médio e glúteo máximo de maneira isolada já foi investigada durante a 

realização de tarefas funcionais  (80, 81), e durante a corrida (45). 

O comportamento dos músculos proximais e locais já foram investigados 

simultaneamente durante a execução de exercícios multiarticulares, funcionais 

e com descarga de peso (43, 45, 54, 80). No entanto, ainda não foi verificado o 

comportamento desses músculos durante uma tarefa de alta exigencia do 

controle neuromuscular, como o SLTHT. 

Dessa maneira, a análise EMG durante a realização de uma tarefa com 

tais características pode revelar informações importantes acerca de possíveis 

alterações no comportamento da atividade muscular em pessoas com a SDFP. 

 

1.6 Cinemática tridimensional 

O interesse pelos estudos da complexa mecânica do movimento 

humano datam desde os tempos de Aristóteles (384 – 322 AC) e seguem até a 

invenção dos computadores modernos. Durante esse longo período diversos 

recursos e metodologias limitadas foram utilizadas (82).  Atualmente as 

investigações, pesquisas e avaliações do movimento humano e também 
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diagnósticos de alterações neuromusculares e musculoesqueléticas têm sido 

realizados com a utilização da cinemática tridimensional. 

A cinemática tridimensional consiste em um instrumento de avaliação 

biomecânica não invasivo e tem sido utilizada como importante método de 

pesquisa e avaliação em pessoas normais e também na investigação das 

causas de diversas patologias. Na investigação da SDFP tem sido empregada 

com o objetivo de compreender os movimentos artrocinemáticos 

compensatórios que podem ser responsáveis pela disfunção articular (37, 83, 84).  

Apesar da alta variedade de aplicação e grande quantidade de variáveis 

que podem ser analisadas pela cinemática tridimensional, nesse estudo o 

instrumento de investigação foi utilizado somente para demarcar os momentos 

de início e fim da tarefa e para comparar os ângulos de flexão do joelho e 

quadril durante a fase de apoio do salto. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar e comparar parâmetros cinemáticos e a atividade muscular 

entre mulheres saudáveis e com síndrome da dor femoropatelar durante a 

execução do single leg triple hop test. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Comparar a atividade EMG dos músculos glúteo máximo, glúteo médio, 

bíceps femoral e vasto lateral entre mulheres saudáveis e com síndrome da dor 

femoropatelar durante a fase de apoio do SLTHT; 

Comparar a atividade EMG dos músculos glúteo máximo, glúteo médio, 

bíceps femoral e vasto lateral, entre mulheres saudáveis e com síndrome da 

dor femoropatelar durante o momento de pré ativação do SLTHT; 

Comparar a atividade EMG nas fases excêntrica e concêntrica dos 

músculos glúteo máximo, glúteo médio, vasto lateral e bíceps femoral, entre as 

mulheres saudáveis e com SDFP durante a execução do SLTHT; 

Identificar o intervalo de tempo entre o início e o pico de atividade EMG 

e analisar a ordem de ativação dos músculos glúteo máximo, glúteo médio, 

vasto lateral e bíceps femoral, entre mulheres saudáveis e com SDFP durante 

a execução do SLTHT; 

Comparar o ângulo de flexão no plano sagital das articulações do joelho 

e quadril entre as mulheres saudáveis e com SDFP durante a fase de apoio do 

SLTHT. 
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3. Material e métodos 

3.1 Tipo de Estudo 

O presente trabalho trata-se de um estudo observacional com desenho 

metodológico transversal.  

 

3.2 Local do Estudo 

A pesquisa foi realizada no laboratório de Biodinâmica do Movimento 

Humano da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), e no Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Análise do Movimento (NAPAM), unidade Vila Maria, localizada 

na Rua Prof.ª Maria José Baroni Fernandez n˚ 300, Vila Maria, São Paulo. 

 

3.3 Aspectos Éticos 

O presente estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (COEP) da Universidade Nove de Julho (parecer nº 15426/2012) 

(ANEXO 1), de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras presentes 

na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A todos os 

participantes foi solicitado o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), após o completo esclarecimento dos objetivos da pesquisa 

(ANEXO 2). 

 

3.4 Delineamento 

O desenvolvimento do estudo se deu a partir da elaboração da seguinte 

pergunta: mulheres com SDFP apresentam diferenças no tempo de início e 

atividade EMG do glúteo máximo (GM), glúteo médio (GMed), vasto lateral (VL) 

e bíceps femoral (BF) em comparação com mulheres assintomáticas durante a 

execução do single leg triple hop test - SLTHT (teste de salto triplo unipodal)? 

A elaboração dessa pergunta permitiu o levantamento das seguintes 

hipóteses: 
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3.4.1 Hipótese alternativa:  

Existe diferença significativa na atividade EMG dos músculos GM, 

GMed, BF e VL entre mulheres saudáveis e com SDFP durante a realização do 

SLTHT. 

 

3.4.2 Hipótese nula: 

Não existe diferença significativa na atividade EMG dos músculos GM, 

GMed, BF e VL entre mulheres saudáveis e com SDFP durante a realização do 

SLTHT. 

 

3.5 Estruturação da amostra 

A seleção dos voluntários para a participação na pesquisa foi realizada a 

partir de criterioso levantamento de documentos da Clínica de Fisioterapia da 

Uninove, no qual, foram contatadas e recrutadas as pacientes contidas na lista 

de espera. Além disso, foram recrutadas pacientes através de convites 

realizados nas salas de aula de turmas da graduação da própria instituição. 

 

3.6 Critérios de Inclusão Grupo Síndrome Dor Femoropatelar (GSDFP) 

Mulheres com idade entre 18 e 35 anos, fisicamente ativas (85), com 

apresentação de dor na patela (valor mínimo 3 (três), de acordo com a escala 

ENVD). Com histórico de dor na região anterior do joelho nos últimos seis 

meses com aumento dos sintomas em, no mínimo, duas das seguintes 

atividades provocadoras de dor no joelho (1): subida e descida de escadas, 

agachamento, salto, ficar sentada por tempo prolongado, força isométrica 

voluntária máxima do quadríceps à 60 graus de flexão do joelho ou dor à 

palpação na faceta lateral da patela. 

A avaliação de recrutamento foi realizada por um fisioterapeuta 

experiente e especialista em membros inferiores, conforme preconizado por 

Boling (15). 
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3.7 Critérios de Inclusão Grupo Controle (GC) 

Mulheres fisicamente ativas de igual faixa etária do GSDFP, entretanto, 

sem apresentação e histórico de dor anterior no joelho, ou comprometimento 

funcional (ENVD e AKPS). 

 

3.8 Escalas Subjetivas de Dor e de Função 

 

3.8.1 Escala Numérica Verbal de Dor (ENVD) 

A Escala Numérica Verbal de Dor (Pain Numerical Rating Scale) (86), já 

validado em português (ANEXO 3) é um instrumento que possibilita a 

mensuração da intensidade da dor. Consiste em uma escala representada por 

uma reta, com valores de 0 a 10, cujas extremidades possuem uma descrição 

de possíveis situações (sem dor e pior dor já sentida, respectivamente), na qual 

as voluntárias foram orientadas a indicar qual escala representava sua dor no 

momento da avaliação.   

 

3.8.2 Anterior Knee Pain Scale (AKPS) 

Anterior Knee Pain Scale (escala de dor anterior no joelho) trata-se de 

um questionário composto por 13 itens pontuados de acordo com as respostas 

obtidas. As questões podem gerar pontuação máxima igual a 100, sendo que 

scores mais altos indicam melhores índices funcionais, e resultados abaixo de 

85 sugerem algum comprometimento da função articular. 

Esse questionário de avaliação subjetiva dos sintomas e limitações 

funcionais é o mais indicado para utilização em pacientes com disfunção 

femoropatelar (87). (ANEXO 4). 

 

3.9 Critérios de Exclusão Ambos os Grupos 

Mulheres com algum tipo de desordem neurológica, dor na região 

lombar, sacral, quadril ou tornozelo; alterações cardíacas, gestantes, cirurgias 

prévias no membro inferior ou outras patologias associadas, tais como artrite, 

artrose, condromalácia patelar, luxação ou subluxação femoropatelar, 

tendinites, lesões ligamentares, discrepância do comprimento membro inferior 
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maior que 1cm ou mulheres que praticaram ou ainda praticam algum tipo de 

esporte competitivo. 

 

3.10 Amostra 

Para o desenvolvimento do estudo foi utilizada uma amostra de 

conveniência composta por um total de 31 mulheres fisicamente ativas que, 

após avaliação detalhada de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 3 

foram excluídas. As 28 voluntárias restantes foram distribuídas em dois grupos 

(FIGURA 1): Grupo Síndrome da Dor Femoropatelar (GSDFP), composto por 

14 mulheres com SDFP; e grupo controle (GC), composto por 14 mulheres de 

características antropométricas semelhantes (idade, estatura, massa, IMC), 

porém assintomáticas em relação à dor no joelho. 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma do estudo 
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3.11 Instrumentação 

 

3.11.1  Dados Antropométricos 

Para a mensuração da massa corporal e estatura das voluntárias foi 

utilizada uma balança mecânica (Welmy®), de até 150 quilogramas (Kg), com 

precisão de 0,1 Kg para a massa e de 0,1 (cm) para o estadiômetro. 

Para as mensurações necessárias para aplicação do modelo 

biomecânico Plug-in-Gait Vicon®, foram utilizados um paquímetro e uma fita 

métrica com precisão de 0,1 cm e um goniômetro (Carci®). 

 

3.11.2  Cinemática Tridimensional  

Para a aquisição dos dados da cinemática, foi utilizado o sistema 

SMART-D BTS ® constituído por 8 câmeras de infravermelho (Figura 2) de 

frequência de 100 Hz (frames por segundo). O sistema utiliza quatro 

componentes: refletor, emissor, meio e receptor. 

 

 

Figura 2. Câmera Infravermelho 

 

Os marcadores, também chamados de refletores, (Figura 3) são esferas 

de polietileno envolvidas por uma fita adesiva revestida de microesferas de 

vidro sobre uma base de plástico, que é fixado na pele do sujeito por uma fita 
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dupla face. Por serem de composição leve não causam incômodo, nem 

dificultam os movimentos. 

Estes marcadores foram dispostos na pele do paciente em pontos 

estratégicos (representados por projeções ósseas) formando planos. A posição 

destes planos no espaço é comparada conforme o movimento dos segmentos 

entre si e em relação a um sistema de coordenadas pré-estabelecidos, fixo ao 

laboratório. 

 

 

Figura 3. Marcadores passivos retro-reflexivos 

 

O emissor de infravermelho, incluído nas câmeras, possui LEDs (light-

emitting diode) que circundam a lente da câmera. O formato esférico dos 

marcadores permite que a luz seja refletida em todas as direções, desde que 

esteja no campo de visão do conjunto de câmeras. 

O receptor é uma câmera de espectro de resposta sensível ao 

infravermelho. A câmera varre vários pontos para obtenção das imagens 

tridimensionais em uma área pré-determinada. Dessa forma, emissor e 

receptor cobrem sempre uma mesma área. 
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Para a obtenção de imagens tridimensionais (3D) é necessário que a luz 

refletida pelo marcador seja captada por, pelo menos, duas câmeras. Um 

número maior de câmeras garante a captação, em situações onde haja 

obstrução de outra, durante o salto.  

Todas as câmeras são conectadas a um computador com placas para o 

tratamento do sinal de vídeo e demais equipamentos chamados Smart-D 

Integrated Workstation®. Este possui placas com diversas funções: circuito de 

temporização/controle; circuito gerador de coordenadas e circuito de interface 

para as câmeras.  

Uma vez armazenados na memória de vídeo, os dados foram 

transferidos para um segundo computador de propósito geral, para posterior 

processamento dos dados. 

 

3.11.2.1 Calibração do equipamento 

A calibração do equipamento sistema SMART-D BTS® foi realizada em 

cada dia de coleta. Para determinar as coordenadas de referência do 

laboratório (X, Y e Z) foi utilizada uma estrutura metálica composta por três 

hastes (contendo 9 marcadores), colocada no centro da área de coleta. Em 

seguida, uma haste contendo três marcadores refletivos foi usada para 

varredura do volume de interesse. A haste foi movida em todos os planos 

dentro da área de coleta por 120 segundos, gerando dados de localização e 

orientação das câmeras dentro de um mesmo volume (calibração dinâmica). 

Foram aceitos erros de desvio-padrão menores que 0,5 mm, comparadas com 

as distâncias conhecidas entre os marcadores. 

 

3.11.3  Eletromiografia de superfície  

Nesse estudo foi utilizado um eletromiógrafo de 4 canais, com entradas 

analógicas digitais (A/D) de 16 bits, modo de rejeição comum de 100 dB, 

impedância de entrada excedendo 10 Ω, filtro passa banda de 20-500 Hz, pré-

amplificação de 1000 vezes, frequência de amostragem de 1 Khz, eletrodos 

ativos bipolares de superfície, com transmissão de dados via wireless 

sincronizado com sistema de análise cinemática (FREE EMG, BTS 

Bioengineering, Milão, Itália). 
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Eletrodos de superfície, autoadesivos, descartáveis,  Ag/AgCl,  com 1 

cm de diâmetro (Medi-Trace 200 Kendall Healthcare/ Tyco, Canadá), distância 

centro a centro de 2 cm, foram utilizados para captar o sinal EMG dos 

músculos GM, GMed, BF e VL, respeitando a direção de suas fibras, de acordo 

com as recomendação do SENIAM (Surface EMG for a Non-Invasive 

Assessment of Muscles) (88) (Figura 4). 

Para o GM (figura 4-a), os eletrodos foram posicionados no ponto médio 

entre o sacro e o trocânter maior; GMed (figura 4-b), no ponto médio entre a 

crista ilíaca e o trocânter maior; BF (figura 4-c), no ponto médio entre a cabeça 

da fíbula e a tuberosidade isquiática e para o VL (figura 4-d), no terço inferior 

da distância entre a base da patela e a espinha ilíaca ântero-superior (região 

ântero-lateral da coxa) (88).  

 

Figura 4. Posicionamento dos eletrodos 
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3.12 Procedimentos Experimentais 

 

3.12.1  Coleta dos Dados Antropométricos 

Antes de iniciar a avaliação as voluntárias assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), para efetivar a participação no 

estudo. Foi solicitado às voluntárias o preenchimento dos dados pessoais em 

uma ficha cadastral, na qual constavam os campos identificação, massa, 

estatura, idade, data de nascimento e dominância de membros (obtida através 

de questionamento oral sobre a preferência ao realizar uma tarefa como chutar 

uma bola (89, 90).  Em seguida, foi realizada a coleta dos dados antropométricos 

referentes a massa corpórea, estatura, índice de massa corpórea (IMC) e 

mensurações necessárias para aplicação do modelo biomecânico Plug-in-Gait 

Vicon®, composto pelas medidas de distância entre as espinhas ilíacas ântero-

superiores, comprimento dos membros inferiores, diâmetros dos joelhos e 

tornozelos e a mensuração da torção tibial (ANEXO 5). 

As voluntárias responderam ainda questões sobre o tempo dos 

sintomas, por meio da ENVD (91, 92), escala pontuada de 0 (sem dor) a 10 (pior 

dor imaginável), e ao questionário de dor anterior no joelho (anterior knee pain 

scale – AKPS) (87, 92), composto por 13 itens de avaliação, que pode gerar 

pontuação máxima igual a 100, sendo que pontuações mais altas indicam 

melhores índices funcionais. 

 

3.12.2  Preparação dos Sujeitos 

Todos as participantes usaram shorts, top e permaneceram descalças 

para facilitar a colocação dos marcadores e a leitura dos mesmos pelas 

câmeras. A opção pela não utilização de tênis também se deu por possíveis 

diferenças entre os diversos modelos e materiais de solado e amortecimento, 

além de problemas referentes a incompatibilidade do calçado com o tipo de 

pisada. 

A pele foi limpa com algodão e álcool 70% para melhor fixação dos 

marcadores. Para colocação dos eletrodos da sEMG, foi realizada a tricotomia 

prévia do local seguido de limpeza e abrasão da pele com algodão e álcool 

70%. 
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A elevação da frequência cardíaca e preparação do sistema locomotor 

para um melhor desempenho durante a CIVM e a tarefa foi obtida através da 

solicitação de um aquecimento em esteira rolante a uma velocidade de 1,5 m/s 

durante 10 minutos.  

 

3.12.3  Contração Isométrica Voluntária Máxima  

Para a obtenção do valor da contração isométrica voluntária máxima 

(CIVM) foram solicitadas a realização de 4 coletas (com duração da contração 

de 5 segundos e 2 minutos de intervalo entre contrações) para cada músculo. 

A primeira execução teve como finalidade a familiarização com a tarefa (Figura 

5). 

Para obtenção da CIVM do GM (figura 5-A) a voluntária foi posicionada 

em decúbito ventral com quadril direito e esquerdo estendidos e o joelho do 

lado a ser testado flexionado a 90°. O avaliador, com uma cinta inelástica, 

estabilizou a região do cíngulo dos MMII e solicitou à voluntária uma extensão 

de quadril, contra uma resistência manual fixa na região distal e posterior do 

fêmur. 

Para a CIVM do GMed (figura 5-B), a voluntária foi posicionada em 

decúbito lateral, com o membro inferior a ser avaliado acima, joelho estendido 

e quadril em ligeira extensão e abdução, uma resistência manual fixa foi 

aplicada contra a abdução do quadril na região distal e lateral da tíbia. Em 

seguida, com o quadril repousando sobre a maca e numa leve rotação lateral, o 

joelho foi posicionado em 60° de flexão, uma resistência manual fixa foi 

aplicada na região distal e posterior da tíbia contra o movimento de flexão do 

joelho, para a obtenção da CIVM do BF (figura 5-C). 

Com a voluntária em sedestação, joelho posicionado em 60° de flexão, 

imprimiu-se uma resistência manual fixa na região distal e anterior da tíbia 

contra a extensão do joelho, para se obter a CIVM do VL (figura 5-D). 
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Figura 5. Coleta da contração isométrica voluntária máxima (CIVM) 

 

3.12.4  Colocação dos Marcadores 

Vinte e cinco marcadores esféricos retro-reflexivos (12 mm de diâmetro) 

foram fixados com dupla face (3M®) em pontos anatômicos específicos, que 

serviram de referência para o sistema de captura de análise do movimento. A 

colocação dos marcadores foi realizada pelo mesmo avaliador em todas as 

voluntárias.  

Foram posicionados sobre o manúbrio (CLAV), processo xifóide (STR), 

escápula direita (RBACK), acrômios (RSHO e LSHO), sétimo processo 

espinhoso cervical (C7), décimo processo espinhoso torácico (T10), espinhas 

ilíacas antero-superiores (RASI e LASI), nas espinhas ilíacas póstero-

superiores (RPSI, LPSI), região lateral da coxa (RTHI1 e LTHI1), face lateral da 

base da patela (RTHI e LTHI), epicôndilo femoral lateral (RKNE e LKNE), terço 
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médio lateral da perna (RTIB e LTIB), maléolo lateral (RANK e LANK), terço 

médio entre o 2º e 3º metatarsos (RTOE e LTOE) e calcâneo (RHEE e LHEE) 

(Figura 6). Este conjunto de marcadores foi baseado no modelo biomecânico 

Vicon Plug-in Gait® (VICON®, 2002), usado para estimar a posição dos centros 

articulares, e calcular a cinemática tridimensional das articulações do tronco, 

pelve, quadril, joelho e tornozelo (93, 94). 

 

Figura 6. Identificação e localização dos marcadores 

 

3.12.5  Familiarização dos Voluntários com a Tarefa e Equipamentos 

As voluntárias foram instruídas para a execução do teste, orientadas 

durante as tentativas e corrigidas quando necessário. A todas as participantes 

foi solicitado a realização de uma série de 3 saltos unipodais, consecutivos, 

com objetivo de atingir a máxima distância possível. Foi orientado que os 

braços ficassem cruzados na frente do tórax, a fim de padronizar a execução 

da tarefa e não obstruir os marcadores de coleta.  

Ao demonstrarem entendimento sobre as atividades, as voluntárias 

realizaram a tarefa de forma simulada, como treino, saltando na pista de coleta. 
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As voluntárias executaram o SLTHT até sentirem-se confortáveis para a 

realização das coletas efetivas. 

 

3.12.6  Descrição da Tarefa 

Todas as voluntárias foram posicionadas no centro da área de coleta e 

orientadas a permanecer em posição bipodal estática por um período de 5 

segundos para que pudesse ser realizada a leitura e o reconhecimento dos 

marcadores. 

Em seguida, as voluntárias foram posicionadas na área de coleta, 

exatamente sobre a plataforma de força, onde a tarefa deveria ser iniciada. 

Todas iniciaram os três saltos em progressão com membro inferior direito (MID) 

e, em seguida, o membro inferior esquerdo (MIE) (95) sendo utilizado para o 

processamento dos dados apenas o lado sintomático no caso das voluntárias 

do GSDFP e o lado dominante para as voluntárias do GC.  

 

3.13 Processamento dos Dados 

Nesse estudo foi considerado a atividade eletromiográfica dos músculos 

GM, GMed, BF e VL somente durante a fase de apoio do segundo salto do 

SLTHT. A primeira fase do SLTHT foi descartada devido à dificuldade de 

padronização entre os indivíduos em relação a fase de preparação que 

antecede a propulsão do teste (angulo articular, posicionamento do tronco e da 

cabeça). A terceira fase do SLTHT demonstrou ser menos motivadora para 

muitos dos indivíduos e sendo assim, os resultados dessa fase, poderiam 

proporcionar respostas menos confiáveis em relação ao segundo salto. Dessa 

forma, a fase de apoio utilizada para análise foi definida a partir do primeiro e 

do último contato do pé durante a aterrissagem e saída do solo 

respectivamente (Figura 7). 
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Figura 7. Análise dos dados:  = Toque do pé no solo; = Saída do pé do 

solo;   =  Pico de flexão do joelho; STP (stance phase) = fase de apoio; 

Linha tracejada = instante do início da pré ativação muscular (100m/s antes do 
contato inicial do pé contra o solo). 

 

3.13.1  Cinemática 

Para reconstrução tridimensional do modelo biomecânico os dados das 

coordenadas dos marcadores fixados aos segmentos do tronco, pelve, coxa, 

perna e pé foram importados e processados por meio do software Vicon® 

Nexus, em concordância com as recomendações da Sociedade Internacional 

de Biomecânica (International Society of Biomechanics - ISB). A reconstrução 

da imagem 3D dos marcadores foi realizada através da aplicação do modelo 

biomecânico Vicon Plug-in Gait® e de diversos algoritmos matemáticos 

(VICON®, 2002) (Figura 8). 
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Figura 8. Imagem tridimensional - modelo biomecânico 

 

Após reconstrução do modelo biomecânico foi feita a marcação do 

intervalo de interesse do estudo, e identificação dos instantes relevantes para a 

determinação dos momentos de ativação muscular. Os dados processados 

exportados para uma planilha do programa Excel® (Microsoft).  

O pico de flexão do quadril e joelho, bem como os momentos exatos (em 

frames) do toque e da saída do pé do solo foram obtidos a partir dos dados 

cinemáticos. 

As coordenadas dos dados cinemáticos foram então suavizadas com 

uma rotina de filtragem Woltring, com frequência de corte de 10 Hz (Vicon 

Nexus software). 

 

3.13.2  Eletromiografia 

Todos os dados brutos EMG coletados durante a contração isométrica 

voluntária máxima (CIVM) e o SLTHT foram retificados por envelope linear 

obtido por um filtro passa-baixa Butterworth de 4ª ordem, com frequência de 10 

Hz. A amplitude do sinal EMG de cada músculo foi estimado pelo cálculo da 

área abaixo da curva, usando a integração trapezoidal (iEMG). Para a 

normalização do sinal, o iEMG coletado durante o SLTHT foi expresso como 

porcentagem da contração isométrica voluntária máxima (%CIVM). 
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Figura 9: Sinal EMG (bruto) dos músculos GM (glúteo máximo), GMed (glúteo 
médio), BF (biceps femoral) e VL (vasto lateral) durante o salto completo. 

 

 

Figura 10: Sinal EMG retificado por envelope linear obtido por um filtro passa-
baixa Butterworth de 4ª ordem, com frequência de 10 Hz. 
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De acordo com estudos anteriores, os músculos gastrocnêmio medial, 

reto femoral e vasto lateral estão ativos aproximadamente 100 m/s antes da 

aterrissagem durante o salto (96, 97). Sendo assim, para esse estudo foi 

calculada a iEMG durante os 100 m/s antes do contato inicial do pé contra o 

solo, sendo esse sinal denominado de pré-ativação (PRE-iEMG) e o sinal 

obtido durante toda a fase de apoio foi denominado stance phase (STP-iEMG). 

O momento em que ocorreu pico de flexão do joelho (valores 

cinemáticos) foi utilizado para dividir a fase de apoio do salto, possibilitando a 

identificação e o cálculo iEMG da fase excêntrica (EXC-iEMG) e concêntrica 

(CON-iEMG) da atividade muscular (Figure 7). 

O intervalo de tempo (m/s) entre o toque do pé no solo e o pico de 

atividade muscular foi denominado como Time of Peak do sinal iEMG (TOP-

iEMG). Os sinais EMG foram processados através de rotinas específicas 

realizadas no software Matlab, R2010b (MathWorks Inc., Natick, 

Massachusetts, United States). 

 

Figura 11: Amplitude do Sinal EMG obtido por integração trapezoidal. 
Seta para baixo indica o início do movimento de preparação; a linha tracejada 
azul representa o pico de flexão do joelho; a linha contínua azul representa a 
saída do pé do solo; e a linha contínua vermelha representa o contato do pé 
com o solo após a fase aérea. 
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3.14 Variáveis de Desfecho 

O Desfecho primário desse estudo foi a atividade EMG dos músculos 

GM, GMed, BF e VL; e o secundário foi o angulo de flexão do quadril e do 

joelho durante a fase de apoio na transição entre o primeiro e o segundo salto. 

 

3.15 Análise Estatística 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Todos os 

dados foram apresentados em média e desvio padrão (DP). Os que 

apresentaram distribuição simétrica, foram comparados pelo teste t 

independente e aqueles com distribuição assimétrica, pelo teste de Mann-

Whitney, com valor considerado de p < 0,05. 

Para essas comparações foi utilizado o software de estatística SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. 
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4. Resultados  

Os dados antropométricos idade, estatura, massa corporal e índice de 

massa corpórea foram semelhantes entre os indivíduos saudáveis e com PFPS 

(p > 0,05).  Diferenças em relação as características clínicas entre os grupos 

foram registradas através da Escala Numérica Verbal de Dor (ENVD) e Escala 

de Dor Anterior no Joelho (AKPS) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características dos participantes 

    Grupo Controle   Grupo SDFP   p 

N  14  14   

Idade (anos)  23,14 ± 3,35  23,50 ± 2,02  0,73 

Estatura (m)  1,62 ± 0,06  1,66 ± 0,05  0,09 

Massa (Kg)  55,93 ± 7,15  56,00 ± 5,23  0,97 

IMC (Kg/m²)  21,33 ± 2,71  20,47± 1,98  0,34 

Escala dor ENVD (0 – 10)  0  5,05 ± 1,63  < 0,001 * 

AKPS (score 0 - 100)   99,50 ± 1,29   80,43 ± 4,78   < 0,001 * 

 

IMC: Índice de Massa Corporal. ENVD: Escala Numérica Verbal de Dor. 
AKPS: Escala de dor anterior no joelho (anterior knee pain scale). 
* Diferença significativa, p < 0,05. 

 

Os valores apresentados para as variáveis PRE-iEMG, STP-iEMG, EXC-

iEMG, CON-iEMG dos músculos GM, GMed, BF e VL foram expressos em % 

CIVM (Tabela 2). Para a variável TOP-iEMG os valores foram apresentados em 

milissegundos (m/s) (Tabela 3), e as variáveis pico de flexão de joelho e quadril 

foram apresentados em graus (Tabela 4). 
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Tabela 2. Media e desvio padrão da atividade eletromiográfica representados 

como porcentagem da contração isométrica voluntária máxima (%CIVM). 

    

Grupo 

Controle   Grupo SDFP   p 

Glúteo Máximo 
      

PRE-iEMG (%CIVM)  2,33 ± 1,23  2,35 ± 0,89  0,96 

STP-iEMG (%CIVM)   12,81 ± 8,65  12,59 ± 5,16  0,69 

EXC-iEMG (%CIVM)  8,56 ± 4,41  8,81 ± 4,36  0,92 

CON-iEMG (%CIVM)  5,10 ± 4,82  5,51 ± 4,20  0,50 

Glúteo Médio 
      

PRE-iEMG (%CIVM)  2,49 ± 1,40  2,29 ± 1,10  0,62 

STP-iEMG (%CIVM)   10,99 ± 5,27  11,69 ± 5,27  0,72 

EXC-iEMG (%CIVM)  7,39 ± 3,24  8,26 ± 4,00  0,52 

CON-iEMG (%CIVM)  4,86 ± 2,74  5,54 ± 3,13  0,54 

Bíceps femoral 
      

PRE-iEMG (%CIVM)  2,17 ± 1,23  2,90 ± 1,46  0,04* 

STP-iEMG (%CIVM)   6,96 ± 2,53  10,34 ± 5,01  0,04* 

EXC-iEMG (%CIVM)  4,48 ± 2,51  6,48 ± 3,17  0,07 

CON-iEMG (%CIVM)  2,90 ± 1,35  3,67 ± 2,88  0,37 

Vasto Lateral 
      

PRE-iEMG (%CIVM)  2,75 ± 1,89  3,61 ± 1,20  0,02* 

STP-iEMG (%CIVM)   13,40 ± 5,75  18,52 ± 7,01  0,04* 

EXC-iEMG (%CIVM)  9,82 ± 5,65  13,54 ± 4,66  0,04* 

CON-iEMG (%CIVM)   7,10 ± 5,44   8,07 ± 5,59   0,53 

SDFP: Síndrome da Dor Femoropatelar. PRE-iEMG: pré-ativação. STP-iEMG: 
fase de apoio. EXC-iEMG: fase excêntrica. CON-iEMG: fase concêntrica.  

* Diferença significativa (p < 0,05) 

 
  



45 

 

 

 

Tabela 3. Media e desvio padrão do tempo do pico em metros por segundo 
(m/s) de atividade (TOP-iEMG). 

    Grupo Controle   Grupo SDFP   p* 

 
            

Glúteo Máximo 
 

81,43 ± 48,74 
 

87,89 ± 34 
 

0,70 

       
Glúteo Médio 

 
89,81 ± 55,74 

 
95,41 ± 54,02 

 
0,80 

       
Bíceps Femoral 

 
105,67 ± 41,35 

 
109,52 ± 47,55 

 
0,83 

       
Vasto Lateral   79,21 ± 44,94   70,94 ± 40,5   0,29 

       * Teste-t independente 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

Tabela 4. Média e desvio padrão do pico do movimento articular (em graus)  
 

  Grupo Controle   Grupo SDFP   p* 

Flexão do quadril  63,84 ± 11,84  58,35 ± 7,70  0,16 

Flexão do joelho 54,91 ± 7,65  51,22 ± 6,49  0,18 

Flexão de quadril e joelho  118,75 ± 15,86   109,57 ± 12,53   0,10 

 
* Teste-t independente  
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4.1 Atividade muscular (EMG) 

Na PRE-iEMG e STP-iEMG o grupo com dor (GSDFP) apresentou 

aumento significativo (p < 0,05) do sinal EMG dos músculos VL e BF em 

comparação com o grupo controle. Esse mesmo resultado também foi 

encontrado para o músculo VL (p < 0,05) durante a fase excêntrica (EXC-

iEMG) da fase de apoio. 

 

Figura 12. Atividade eletromiográfica dos músculos glúteo máximo (GM), 
glúteo médio (GMed), bíceps femoral (BF) e vasto lateral (VL) durante o 
período de pré-ativação, considerando o tempo do sinal EMG de 100 m/s antes 
do contato do pé com o solo. * Demonstra diferença significativa. 
 

 

Figura 13. Atividade eletromiográfica observada na stance phase (STP-iEMG) 
dos músculos glúteo máximo (GM), glúteo médio (GMed), bíceps femoral (BF) 
e vasto lateral (VL) durante a fase de apoio do primeiro salto do SLTHT entre 
indivíduos do grupo controle (GC) e grupo com dor femoropatelar (GSDFP). 
*Demonstra diferença significativa. 
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Figura 14. Atividade eletromiográfica observada na fase excêntrica (EXC-
iEMG) dos músculos glúteo máximo (GM), glúteo médio (GMed), bíceps 
femoral (BF) e vasto lateral (VL) durante a desaceleração da stance phase do 
primeiro salto do SLTHT entre indivíduos do grupo controle (GC) e grupo com 
dor femoropatelar (GSDFP). * Demonstra diferença significativa. 

 

 

 

Figura 15. Atividade eletromiográfica observada na fase concêntrica (CON-
iEMG) dos músculos glúteo máximo (GM), glúteo médio (GMed), bíceps 
femoral (BF) e vasto lateral (VL) durante a propulsão da stance phase do 
primeiro salto do SLTHT entre indivíduos do grupo controle (GC) e grupo com 
dor femoropatelar (GSDFP). 
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4.2 Tempo do pico de atividade muscular - Time of Peak (TOP-iEMG) 

O TOP-iEMG dos músculos GM, GMed, BF e VL, obtidos através da 

análise cinemática e EMG foram comparados entre os grupos e nenhuma 

diferença significativa foi encontrada (p > 0,05) 

 

 

Figura 16. Intervalo de tempo em milissegundos (m/s) entre o toque do pé no 
solo e o momento de maior atividade EMG observada na stance phase (STP-
iEMG) dos músculos glúteo máximo (GM), glúteo médio (GMed), bíceps 
femoral (BF) e vasto lateral (VL) entre indivíduos do grupo controle (GC) e 
grupo com dor femoropatelar (GSDFP). 
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4.3 Análise Cinemática 

O pico de flexão do joelho e quadril obtidos da análise cinemática e a 

somatória dos ângulos de flexão dessas duas articulações foram comparados 

entre os grupos e nenhuma diferença significativa foi encontrada (p > 0,05). 

 

Figura 17. Pico de flexão (em graus) do joelho, quadril e a somatória de joelho 
e quadril obtidos pela análise cinemática durante a stance phase do SLTHT 
entre indivíduos do grupo controle (GC) e grupo com dor femoropatelar 
(GSDFP). 
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5. Discussão 

A hipótese inicial de que o SLTHT pudesse tornar mais evidente as 

possíveis alterações na atividade muscular de indivíduos com SDFP em 

relação aos indivíduos saudáveis, foi confirmada pelos resultados desse 

estudo. Somente os músculos envolvidos com o movimento e estabilização 

articular do joelho (BF e VL) apresentaram alterações em suas atividades 

enquanto que, a atividade dos músculos que atuam na articulação do quadril 

(GM e GMed) foram semelhantes entre os grupos analisados. 

Esses resultados não suportam a possibilidade de que a SDFP seja 

decorrente de uma deficiência no controle dos músculos do quadril durante 

atividades isométricas e dinâmicas como descrito em estudos anteriores (27, 29, 

38, 98).  

Em estudos prévios, já foi demonstrado diferenças significativas entre 

indivíduos com SDFP e saudáveis, no padrão de atividade (início e duração de 

ativação) do músculo GMed durante a realização de tarefas como a subida e 

descida de escadas (43, 99, 100) e a corrida (45). Entretanto, quando o mesmo 

músculo foi avaliado durante a realização de atividades de maior demanda 

muscular, tais como o single leg vertical jump (80) e o drop jump (81) nenhuma 

diferença foi encontrada.  

Esse mesmo conflito também pode ser observado no músculo GM. 

Durante a realização das tarefas como step down e corrida, a atividade do 

músculo GM foi maior para os indivíduos com SDFP enquanto que, para os 

testes de drop jump nenhuma diferença foi encontrada (81). 

Essas observações indicam que a presença ou não de diferenças na 

atividade dos músculos GM e GMed entre indivíduos com SDFP e saudáveis 

podem estar relacionadas à intensidade da tarefa na qual o comportamento 

eletromiográfico desses músculos é analisado. Em condições de menor 

demanda de exigência do controle muscular e articular como corrida, subida e 

descida de escadas essas diferenças são significativas, ao contrário do que 

acontece nas tarefas de maior intensidade como single leg vertical jump e drop 

jump assim como no SLTHT de acordo com os resultados obtidos nesse 

estudo.  



51 

 

 

As diferenças encontradas para os músculos BF e VL, entre os grupos 

analisados nesse estudo, indicam que pode existir uma associação entre a 

atividade dos músculos que atuam na articulação do joelho e a SDFP durante 

atividades de alta intensidade, como acontece no SLTHT.  

O aumento significativo da pré-ativação e atividade dos músculos BF e 

VL encontrados nesse estudo em mulheres com SDFP, pode ter sido 

decorrente de uma compensação ou mecanismo de proteção relacionada ao 

sintoma de dor presentes em pacientes com essa disfunção. De forma geral, 

esses músculos auxiliam no controle da posição do membro inferior e na 

estabilização dinâmica do joelho, propriedades que antecedem um evento de 

alta intensidade (101). Sendo assim, a maior atividade desses músculos pode 

estar relacionada à necessidade de uma maior estabilização e proteção 

articular em relação ao impacto proporcionado pelo SLTHT.   

A atividade muscular de BF durante a STP-iEMG também se mostrou 

aumentada no GSDFP em comparação com os indivíduos saudáveis. Essa 

diferença já foi demonstrada em ciclistas com SDFP (102), que demonstraram 

maior ativação de isquiotibiais (BF e semitendíneo) em relação aos ciclistas 

sem dor. Esse aumento na atividade talvez possa gerar a um aumento da 

carga imposta pelo músculo na articulação e assim contribuir para o mal 

alinhamento patelar e consequente aumento da pressão articular (103).  

A maior ativação de VL na STP-iEMG e EXC-iEMG encontrada no grupo 

de mulheres com SDFP, pode estar associada a um menor ângulo de flexão de 

quadril e joelho em relação às mulheres saudáveis. Mesmo que a diferença 

encontrada nesse estudo não tenha sido significativa, essa relação já foi 

demonstrada durante a execução do drop landing task (104, 105). 

 Em relação ao tempo em que cada músculo avaliado leva para atingir o 

pico máximo de atividade muscular (TOP-iEMG), foi observada uma alteração 

entre os grupos estudados. Embora sem diferenças significativas, o VL 

demonstrou antecipação em seu pico de ativação no GSDFP em relação ao 

grupo controle, alterando inclusive a ordem de atividade exigida para execução 

da tarefa. Essa antecipação é uma informação importante na investigação da 

disfunção, uma vez que pode ter relação com a maior atividade do músculo VL 

e exercer alguma influência no sinal durante os momentos analisados (STP-

iEMG e EXC-iEMG), como demonstrado nos resultados desse estudo. A 
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antecipação do VL pode ser decorrente do sintoma de dor presente nos 

indivíduos do GSDFP, atuando como mecanismo de proteção e limitação da 

amplitude de movimento, semelhante a hipótese levantada durante a PRE-

iEMG. 

Por fim, nesse estudo foi possível verificar que em atividades de alta 

intensidade, como a proporcionada pelo SLTHT, os músculos que atuam 

diretamente no joelho como o BF e VL, são mais ativos nos pacientes com 

SDFP. Esses resultados, embora ainda insuficientes para que serem utilizados 

dentro de uma abordagem terapêutica, indicam que os músculos responsáveis 

pelo movimento e estabilização do joelho não devem ser negligenciados 

durante a avaliação e o tratamento dos pacientes com SDFP. 

A análise de apenas quatro músculos, devido à constituição do 

eletromiógrafo utilizado, foi um fator de limitação do estudo. Dessa maneira, 

sugere-se que em estudos futuros, também sejam gravadas a atividade dos 

músculos vasto medial, reto femoral e o semitendíneo, além dos músculos 

analisados nesse estudo. A informação sobre a atividade conjunta desses 

músculos, deverá permitir uma análise biomecânica mais clara sobre as 

diferentes estratégias adotadas entre indivíduos saudáveis e com SDFP na 

stance phase do SLTHT. 

  

6. Considerações finais 

Em tarefas de alta demanda de exigência do controle muscular como o 

single leg triplo hop test, os músculos que atuam diretamente da articulação do 

joelho como o bíceps femoral e vasto lateral são mais ativos em mulheres com 

a síndrome da dor femoropatelar em relação às mulheres saudáveis. Para os 

músculos que atuam no quadril como o glúteo máximo e glúteo médio, essas 

diferenças não foram observadas. 
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Abstract 

 

Background. Possible delays in pre-activation or deficiencies in the activity of the 

dynamic muscle stabilizers of the knee and hip joints are the most common causes of 

the Patellofemoral pain syndrome (PFPS). The aim of the study was to compare 

kinematic variables and electromyographic activity of the vastus lateralis, biceps 

femoris, gluteus maximus and gluteus medius muscles between patients with PFPS and 

health subjects during the single leg triple hop test (SLTHT). 

Methods. This cross-sectional study included 14 female with PFPS (PFPS group) and 

14 female healthy with no history of knee pain (Healthy group). Kinematic and EMG 

data were collected through participants performed a single session of the SLTHT.  

Findings. The PFPS group exhibited a significant increase (P < 0.05) in the EMG 

activity of the biceps femoris and vastus lateralis muscles, when compared with the 

healthy group. This same result was also found for the vastus lateralis muscle (P <0.05) 

when analyzing the EMG activity during the eccentric phase (EXC-iEMG) of the stance 

phase. In kinematic analysis, no significant differences were found between the groups. 

Interpretation. In tasks that involve a high muscular demand such as the single leg 

triple hop test, the muscles that act directly on the knee joint (biceps femoris and vastus 

lateralis) are more active among women with patellofemoral pain syndrome than among 

healthy women. These differences were not observed for the muscles that act on the hip 

(gluteus maximus and gluteus medius). 

 

 

 

Keywords. Patellofemoral Pain Syndrome; Electromyography; Hop Test; Kinematics. 
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Introduction  

Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is a common disorder of the knee joint 

complex. It is mainly characterized by retro or peripatellar pain (Crossley et al., 2001) 

and an absence of any other type of associated injury (example: chondromalacia, 

cartilage fissures, osteoarthritis or arthritis). The clinical issue can worsen in the 

following situations: climbing and descending stairs; performing squats; jumping; 

remaining seated for a long time or palpating the lateral facet of the patella (Reid, 1993; 

Thomee et al., 1995). 

PFPS is the most common knee injury among active women (Taunton et al., 

2002) aged between 18 and 35 years, regardless of whether they are athletes or not. It is 

more common among women than among men with similar characteristics (Boling et 

al., 2010; DeHaven and Lintner, 1986; Witvrouw et al., 2000). Although the cause of 

PFPS is multi-factorial, biomechanical abnormalities are considered to play a role in the 

worsening of this joint disorder.   

Compensatory kinematic abnormalities of the lower limbs, known as medial 

collapse, is one of the most common of the abovementioned biomechanical factors 

(Powers, 2003). This condition is characterized by internal rotation and excessive 

adduction of the femur, contralateral pelvic drop and knee abduction, which can lead to 

poor alignment and diminish the congruence between the patella and the femoral 

trochlea, reducing the area of contact through lateral patellar displacement and 

increasing patellofemoral pressure (Collado and Fredericson, 2010; Escamilla et al., 

1998; Fulkerson, 1997; Grabiner et al., 1994) 

Possible delays in pre-activation or deficiencies in the activity of the dynamic 

muscle stabilizers of the knee and hip joints are the most common causes of PFPS 

(Aminaka et al., 2011; Brindle et al., 2003; Cowan et al., 2009; Willson et al., 2011). 

However, these factors are not considered definitive, given that controversial results 

have been previously reported in several studies.   

Delays in muscle activation, differences in the time of activation and different 

gluteus medius muscle activity have been previously proven during the ascent and 

descent of stairs (Brindle et al., 2003), weight bearing tasks (Cowan et al., 2009) and 

running tests (Willson et al., 2011), based on comparisons of healthy women and 

women with PFPS. However, these results have not been confirmed in studies with 

similar tasks (Esculier et al., 2015; Nakagawa et al., 2011; O’Sullivan et al., 2012; 
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Souza and Powers, 2009). Controversial results have also been found in relation to the 

activity of the gluteus maximus muscle in both healthy individuals and those with PFPS 

while running and descending steps (Esculier et al., 2015; Souza and Powers, 2009; 

Willson et al., 2011). 

When comparing healthy individuals to those with PFPS, greater activity of the 

patella stabilizer muscles was only observed among healthy individuals during tests that 

involved descending steps (Saad et al., 2011). No differences were recorded for the 

same tests in a similar study (Brindle et al., 2003) and during sprint (Esculier et al., 

2015). 

Therefore, the influence of the neuromuscular control of hip and knee stabilizers 

in the genesis and worsening of PFPS remains inconclusive, since these results could be 

associated with the type of tasks performed during the tests. Very few studies 

(Blackburn and Padua, 2009; Nakagawa et al., 2011; O’Sullivan et al., 2012; Pollard et 

al., 2010) have investigated the biomechanical behavior of lower limbs during tasks of 

high-intensity, such as the single leg vertical jump, the drop landing task and the 

unilateral squat. However, no studies have been found addressing the activity of the 

stabilizer muscles of the hip and knee during the single leg triple hop test (SLTHT). 

The SLTHT is an important functional test that is used to determine if patients 

who have undergone therapy for their lower limbs may be released (Daniel, 1982). The 

test assesses the dynamic stabilization of the knee joint (Fukuda et al., 2012), as well as 

the strength, power and balance of the lower limbs of patients and athletes (Augustsson 

et al., 2006; Barber et al., 1990; Daniel, 1982; Hamilton et al., 2008; Noyes et al., 1991; 

Swearingen et al., 2011). The speed and intensity of the movements requested in the 

execution of the SLTHT can generate increased muscle activity, as is the case with 

sprints of different intensities (Bartlett et al., 2014; Wall-Scheffler et al., 2010), in 

relation to tasks of less intensity, such as climbing and descending stairs, walking and 

the step down test. This can be clearly seen in the differences between the muscle 

activity of healthy individuals and those with PFPS.  

The aim of the study was to compare kinematic variables and electromyographic 

activity of the vastus lateralis, biceps femoris, gluteus maximus and gluteus medius 

muscles between patients with PFPS and health subjects during the single leg triple hop 

test (SLTHT). 
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Methods 

 

Subjects 

This cross-sectional study included 14 individuals with PFPS (PFPS group) and 

14 healthy individuals (Healthy group). The participants were recruited from the 

surrounding community and the university by an experienced physiotherapist (Boling et 

al., 2010). All participants signed an informed statement of consent prior to the start of 

the experiment. The present study was approved by the local Human Research Ethics 

Committee under protocol number CAAE: 02290412.0.0000.5511.  

The Numerical Rating Scale for Pain (NRS) and the Anterior Knee Pain Scale 

(AKPS) were used as the diagnostic criteria of PFPS. The NRS is an 11-point scale, 

ranging from 0 (absence of pain) to 10 (worst possible pain), which has been previously 

used to assess the pain intensity of PFPS subjects (Costa et al., 2008). The AKPS is a 

self-report questionnaire consisting of 13 questions for which items are differentially 

weighted for a maximum score of 100, with higher scores indicating better function. 

This scale has previously been used to assess the severity of pain and disability (Kujala 

et al., 1993). 

The PFPS group contained individuals aged 18–35 years (Blackburn and Padua, 

2009) with at least three months of  retropatellar pain and a score of between 3 and 6 

points on the NRS in the previous three months. These individuals also exhibited a clear 

increase in symptoms during at least two of the following activities (Thomeé et al., 

1999): climbing and descending stairs; squatting; jumping; remaining seated for a long 

time; maximal voluntary isometric force of the quadriceps at 60 degrees of knee flexion; 

or pain on palpation of the lateral facet of the patella. The inclusion criteria for the 

healthy group were as follows: physically active women in the same age range as the 

PFPS group, with no history of knee pain (Table 1). 

Women with any of the following were excluded from the present study: any 

neurological disorder; pain in the lower back, sacrum, hip or ankle; cardiac 

abnormalities; a history of surgical procedures on the lower limbs, or other associated 

pathologies, such as patellofemoral luxation or subluxation; tendinitis, ligament injuries; 

discrepancies of more than 1 cm in the length of lower limbs. Pregnant women and 

former practitioners of a high performance sport were also excluded. Instruments 
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The EMG signal was digitalized by a 16-bit A/D converter and synchronized 

with the kinematic data. A 4-channel telemeterized surface EMG system (FREE EMG, 

BTS Bioengineering, Milan, Italy) recorded muscle activity at 1kHz per channel. This 

activity was detected using disposable, self-adhesive, differential, bipolar, Ag/AgCl 

surface electrodes measuring 1 cm in diameter (Medi-Trace 200 Kendall 

Healthcare/Tyco, Canada), with a center-to-center inter-electrode distance of 2 cm, 

connected to a portable amplifier with a common-mode rejection ratio greater than 100 

dB, an output impedance exceeding 10 M, a cutoff frequency of 20 to 500 Hz and a 

gain of 1000x. The surface electrodes were positioned based on the mid-point between 

the following: the sacrum and the greater trochanter for the gluteus maximus muscle 

(GM); the iliac crest and the greater trochanter for the gluteus medius muscle (GMed); 

the head of the fibula and the ischial tuberosity for the biceps femoris muscle (BF). For 

the vastus lateralis muscle (VL), the lower third between the base of the patella and the 

anterosuperior iliac spine was considered (Hermens et al., 2000) (FIGURE 1). 

An infrared camera passive marker system (SMART-D BTS®, Milan Italy) 

recorded the participant’s trunk and lower limb movements, with sampling at 100 Hz. 

Twenty-five spherical markers were attached to the skin with double-faced adhesive 

tape, based on the Vicon Plug-in Gait biomechanical model (Davis et al., 1991; Kadaba 

et al., 1990). The marker locations were the following: CLAV: over the manubrium; 

STR: xiphoid process; RBACK: right scapula; RSHO and LSHO: acromions; C7: 7th 

cervical vertebra; T10: 10th thoracic vertebra; RASI and LASI anterosuperior iliac 

spines; RPSI and LPSI: posterosuperior iliac spine; RTHI1 and LTHI1: side of thigh; 

RTHI and LTHI: lateral face of the base of the patella; RKNE and LKNE: lateral 

femoral epicondyle; RTIB and LTIB: side of shin; RANK and LANK: lateral malleolus; 

RTOE and LTOE: middle third of the foot between the 2nd and 3rd metatarsals; RHEE 

and LHEE: calcaneus (FIGURE 2).  

 

Procedure   

The participants performed a single session of the test. The first procedures 

adopted involved the collection of anthropometric data, as well as the NRS and AKPS 

scores. The affected limb (or most affected limb) was tested in the PFPS group. The 

dominant limb of the participants in the healthy group was analyzed. Prior to the 
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kinematic and EMG data collection, a warm-up exercise was performed on a treadmill 

for 10 minutes at 1.5 m/s. After an interval of one minute, three surface electrodes were 

fixed to the surface to determine the muscle activity. Each individual initially performed 

three maximal isometric voluntary contractions (MIVC) for each muscle (duration of 5 

seconds), with two-minute intervals between the collections. Based on the data 

collected, the first and last second of the EMG signal recorded were disregarded (total 

3-s) and the highest value observed among the three contractions (after signal 

processing) was used to normalize the data obtained during the jumps. The following 

tests were used to obtain the MVIC: GM: patient in the prone position, with the lower 

limb to be tested at 90º knee flexion, resistance on the distal region of the thigh and the 

pelvis in a stabilized position; GMed: patient lying on her side, the knee was extended 

and the hip was placed in slight extension and abduction, with resistance on the shin 

distal region; BF: the hip was positioned in slight lateral rotation and the knee was 

flexed at 60º, with resistance on the distal region of the shin; VL: patient in sitting 

position with the knee flexed at 60º and resistance on the shin distal region (Figure 1). 

Verbal encouragement was given during all MVIC´s. The order of the MVIC´s was 

counterbalanced to avoid any potential bias.  

After these procedures, the volunteers were familiarized with the SLTHT, which 

consists of three consecutive one-leg hops, the aim of which is to reach the maximum 

possible distance (Fitzgerald et al., 2001). The reflective markers were fixed in the 

previously described locations. All of the participants wore shorts and tops and 

performed the test barefoot in order to prevent different models of sneakers, as well as 

the different materials used to make them, from distorting the results. For the SLTHT, 

the volunteers were positioned in the collection area and the helped to perform the test 

from a one-leg static standing position. The SLTHT was repeated 3 times, with a one-

minute rest period between tests.  

 

Processing  

The present study only considered the electromyographic activity of the GM, 

GMed, BF and VL muscles during the stance phase of the second jump in the SLTHT. 

The first phase of the SLTHT was disregarded due to the difficulty of standardization in 

relation to the preparation phase that proceeds the propulsion of the test (joint angle, 

position of the trunk and head). The third phase of the SLTHT was shown to be less 

motivating for many individuals and thus, the results of this phase could have provided 
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less reliable results than the second phase. Therefore, the stance phase used in the 

analysis was defined as the first and last contact of the foot during the landing and take-

off of the sole, respectively (FIGURE 3). The peak knee and hip flexion values were 

obtained from the kinematic data. The coordinates of the kinematic data were then 

smoothed with a Woltring filtering routine, using a 10 Hz cut-off frequency (Vicon 

Nexus software).  

All raw EMG data recorded during the MIVC and SLTHT were linear 

enveloped by rectifying and low-pass filtering (4th order Butterworth, 10Hz cut-off). 

The amplitude (intensity) of the EMG signal (iEMG) for each muscle was estimated by 

calculating the area below the curve, using trapezoidal integration. For the 

normalization of the EMG signal, the iEMG recorded during the SLTHT was expressed 

as the percentage of the MIVC (%MIVC). Previous studies have shown that during 

jumping, the medial gastrocnemius, rectos femoris and vastus lateralis muscles are 

activated approximately 100 m/s before landing (Hobara et al., 2008; Jones and Watt, 

1971). Thus, the iEMG was calculated during the 100 m/s before the initial foot contact, 

labeled “pre-activity” (PRE-iEMG), and during the stance phase (STP-iEMG). The peak 

knee flexion (kinematic values) was used to divide the stance phase in order to calculate 

the iEMG of the eccentric (EXC-iEMG) and concentric phases (CON-iEMG) (FIGURE 

3). EMG signals were processed by performing specific routines with Matlab software 

(MathWorks Inc., Natick, Massachusetts, United States).  

 

Statistical analysis 

The Shapiro–Wilk test confirmed that the data were normally distributed. The 

independent t-test or the Mann-Whitney test were used for intergroup comparisons. The 

level of significance was set at 5% (P< 0.05). All data were analyzed using the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 20.0.  

 

Results 

The anthropometric data (age, stature, body mass and BMI) were similar in the 

healthy volunteers and those with PFPS (P > 0.05).  Differences between the groups 

related to clinical characteristics were recorded using the Numerical Rating Scale for 

Pain (NRS) and the Anterior Knee Pain Scale (AKPS) (Table 1). 
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The values recorded for the variables PRE-iEMG, STP-iEMG, EXC-iEMG, 

CON-iEMG of the GM, GMed, BF and VL muscles were expressed as %CIVM. The 

peak knee flexion and peak hip flexion variables were displayed in degrees (Table 2). 

 

Muscle activation data (EMG) 

Table 2 displays the results of the EMG data. For PRE-iEMG and STP-iEMG, 

the PFPS group exhibited a significant increase (p < 0.05) in the EMG signal of the BF 

and VL muscles, when compared with the healthy group. This same result was also 

found for the VL muscle (p<0.05) when analyzing the EMG activity during the 

eccentric phase (EXC-iEMG) of the stance phase.  

   

Kinematic data 

The peak knee and hip flexion values obtained from the kinematic analysis, as 

well as the combination of flexion angles of these joints, were compared between the 

groups, with no significant differences recorded (p>0.05). 

 

Discussion 

The initial hypothesis was that the SLTHT would highlight any possible 

abnormalities in muscle activity among individuals with PFPS, when compared to 

healthy individuals. This hypothesis was partially confirmed by the results of the 

present study. Only the muscles involved in the movement of the knee (BF and VL) 

exhibited abnormal activity. The activity of the muscles that are associated with the hip 

(GM and GMed) was similar in both groups.  

These results do not support the possibility that PFPS is caused by a deficiency 

in the control of hip muscles during isometric and dynamic activities, as described in 

previous studies (Magalhães et al., 2010; Mascal et al., 2003; Powers, 2003; Powers et 

al., 2003).  

Previous studies have reported significant differences between healthy 

individuals and those with PFPS, in terms of activity patterns (beginning and duration 

of activation) of the GMed muscle while climbing and descending stairs (Aminaka et 

al., 2011; Brindle et al., 2003; Cowan et al., 2009) and running (Willson et al., 2011). 

However, when the same muscle was assessed during activities that demand a greater 
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muscular effort, such as the single leg vertical jump (Nakagawa et al., 2011) and the 

drop jump (Souza and Powers, 2009), no differences were found between the groups.   

This same controversy can also be applied to the GM muscle. During the 

performance of tasks such as the step down test and sprinting, the activity of the GM 

muscle was greater among individuals with PFPS. No differences were noted in the 

drop jump tests (Souza and Powers, 2009). 

These observations indicate that differences between the activity of the GM and 

GMed muscles in healthy individuals and those with PFPS could be associated with the 

intensity of the task in which the activity of these muscles is being assessed. In 

conditions of less muscle demand, such as walking or climbing and descending stairs, 

these differences are significant. The opposite is true when a task of greater intensity, 

such as the single leg vertical jump, the drop jump or the SLTHT, are applied, as can be 

seen in the results obtained in the present study.   

The differences found in the two groups analyzed for the BF and VL muscles 

indicate that there could be an association between the activity of the muscles involved 

in the articulation of the knee and PFPS during activities of high intensity, such as the 

SLTHT.  

In the present study, the significant increase in the pre-activation and activity of 

the BF and VL muscles found among women with PFPS may have been caused by a 

compensation or protection mechanism associated with the pain felt by individuals with 

this disorder. In general, these muscles help to control the lower limb and the dynamic 

stabilization of the knee prior to an event of high intensity (DeMont and Lephart, 2004). 

Therefore, the greater activity of these muscles could be associated with the need for a 

greater stability and protection of the joint, due to the impact that occurs during the 

SLTHT.   

The activity of the BF muscle during the STP-iEMG also increased in the PFPS 

group when compared with the healthy group. This difference has previously been 

demonstrated among cyclists with PFPS (Dieter et al., 2014), who exhibited a greater 

activation of the hamstrings (BF and semitendinosus) than cyclists without pain. This 

increase in activity may have generated an increase in the load imposed by the muscle 

on the joint, thereby contributing to the poor patellar alignment and consequent increase 

in joint pressure (Elias et al., 2011).  

The greater activation of the VL muscle in the STP-iEMG and EXC-iEMG in 

the PFPS group could be associated with the decreased angle of hip and knee flexion, 
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when compared with the healthy women. Although this difference was not significant in 

the present study, this association has previously been demonstrated during the 

execution of the drop landing task (Blackburn and Padua, 2009; Pollard et al., 2010).

  

In the present study, it was possible to confirm that during activities of high 

intensity, such as the SLTHT, the muscles that act directly on the knee (BF and VL) are 

more active among individuals with PFPS. These results, although insufficient to form a 

therapeutic approach, indicate that the muscles responsible for the movement and 

stabilization of the knee should not be neglected during the assessment and treatment of 

PFPS patients. 

The analysis of only four muscles, due to the specifics of the electromyography 

used, was a limitation of the present study. It is suggested that further studies should 

also record the activity of the medial vastus, rectus femoris and semitendinosus 

muscles, as well as those assessed in the present study. The data concerning the joint 

activity of these muscles should enable more accurate biomechanical analysis of the 

different strategies adopted by healthy individuals and those with PFPS in the stance 

phase of the SLTHT. 

 

Conclusions 

In tasks that involve a high muscular demand such as the single leg triple hop 

test, the muscles that act directly on the knee joint (biceps femoris and vastus lateralis) 

are more active among women with patellofemoral pain syndrome than among healthy 

women. These differences were not observed for the muscles that act on the hip (gluteus 

maximus and gluteus medius).  
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Tables 

 

Table 1.  

    Health group   PFPS group   p-Value 

Age (years)  23.14 ± 3.35  23.50 ± 2.02  0.73 

Heigth (m)  1.62 ± 0.06  1.66 ± 0.05  0.09 

Body mass (Kg)  55.93 ± 7.15  56.00 ± 5.23  0.97 

BMI (Kg/m²)  21.33 ± 2.71  20.47± 1.98  0.34 

Pain score (NRS)   0  5.05 ± 1.63  < 0.001 * 

AKPS (score)   99.50 ± 1.29   80.43 ± 4.78   < 0.001 * 

 

BMI: Body mass index. NRS: numerical rate scale of pain. AKPS: anterior knee pain 

scale. PFPS: patellofemoral pain syndrome. 

* Statistically significant difference (p < 0.05: Independent t test). 
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Table 2. Muscle activation data (EMG) 

    Health group   PFPS group   p-Value 

Gluteus maximus muscle 
      

PRE-iEMG (%MIVC)  2.33 ± 1.23  2.35 ± 0.89  0.96 

STP-iEMG (%MIVC)   12.81 ± 8.65  12.59 ± 5.16  0.69 

EXC-iEMG (%MIVC)  8.56 ± 4.41  8.81 ± 4.36  0.92 

CON-iEMG (%MIVC)  5.10 ± 4.82  5.51 ± 4.20  0.50 

       

Gluteus medius muscle 
      

PRE-iEMG (%MIVC)  2.49 ± 1.40  2.29 ± 1.10  0.62 

STP-iEMG (%MIVC)   10.99 ± 5.27  11.69 ± 5.27  0.72 

EXC-iEMG (%MIVC)  7.39 ± 3.24  8.26 ± 4.00  0.52 

CON-iEMG (%MIVC)  4.86 ± 2.74  5.54 ± 3.13  0.54 

       

Biceps femoris muscle 
      

PRE-iEMG (%MIVC)  2.17 ± 1.23  2.90 ± 1.46  0.04* 

STP-iEMG (%MIVC)   6.96 ± 2.53  10.34 ± 5.01  0.04* 

EXC-iEMG (%MIVC)  4.48 ± 2.51  6.48 ± 3.17  0.07 

CON-iEMG (%MIVC)  2.90 ± 1.35  3.67 ± 2.88  0.37 

       

Vastus lateralis muscle 
      

PRE-iEMG (%MIVC)  2.75 ± 1.89  3.61 ± 1.20  0.02* 

STP-iEMG (%MIVC)   13.40 ± 5.75  18.52 ± 7.01  0.04* 

EXC-iEMG (%MIVC)  9.82 ± 5.65  13.54 ± 4.66  0.04* 

CON-iEMG (%MIVC)   7.10 ± 5.44   8.07 ± 5.59   0.53 

Abbreviations: PFPS, patellofemoral pain syndrome; PRE-iEMG, pre-activation; STP-

iEMG, stance phase; EXC-iEMG, eccentric phase; CON-iEMG, concentric phase; 

MIVC, maximal isometric voluntary contraction.  

Integral signal (iEMG) of each muscle. EMGs normalized utilizing the maximally 

voluntary contraction (%MVC). 
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* Statistically significant difference (p < 0.05: Independent t test and Mann-Whitney 

test, used for parametric and non-parametric data, respectively). 

 

Table 3. Mean and standard deviation (SD) of the kinematics data 

    Health group   PFPS group   P-Value 

Peak hip flexion (degrees)  

 
 63.84 ± 11.84  58.35 ± 7.70  0.16 

Peak knee flexion (degrees)  

 
 54.91 ± 7.65  51.22 ± 6.49  0.18 

Peak hip/knee flexion (degrees)  

 
 118.75 ± 15.86  109.57 ± 12.53  0.10 

Independent t test were used for intergroup comparisons. 
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Figures 

 

Figure 1. Maximum voluntary isometric contraction (MVIC) test and placement of 

surface electromyographic electrodes 

 

 

 

MVIC test position for the gluteus maximus (A), gluteus medius (B), biceps femoris (C) 

and vastus lateralis (D), against a fixed resistance. In smaller windows, detail of 

placement of surface electrodes for the gluteus maximus (a), gluteus medius (b), biceps 

femoris (c) and vastus lateralis (d). 
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Figure 2. Kinematic marker locations 

 

 

 

CLAV: over the manubrium; STR: xiphoid process; RBACK: right scapula; RSHO and 

LSHO: acromions, C7: 7th cervical vertebra; T10: 10th thoracic vertebra; RASI and 

LASI anterosuperior iliac spines; RPSI and LPSI: posterosuperior iliac spine; RTHI1 

and LTHI1: side of thigh; RTHI and LTHI: lateral face of the base of the patella; RKNE 

and LKNE: lateral femoral epicondyle; RTIB and LTIB: side of shin; RANK and 

LANK: lateral malleolus; RTOE and LTOE: middle third of the foot between the 2nd 

and 3rd metatarsals; RHEE and LHEE: calcaneus.  
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Figure 3. Time course during single leg triple hop test 

 

 

 Foot strikes the ground;  Foot leaves the ground;  Peak knee flexion; STP: 

stance phase. 
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9. Anexos 

9.1 Anexo 1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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9.2 Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Universidade Nove de Julho 

 

Nome: 

_______________________________________________________________

_ 

Endereço:__________________________________________Complemento:_

______________Cidade:_________________________CEP:______________

_Telefone:___________________E-mail: 

____________________________________ 

              As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas por 

Marcelo Martins Kalytczak (Aluno do Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho - UNINOVE) sob 

orientação do prof. Dr. Fabiano Politti e co-orientação do prof. Dr. Paulo 

Roberto Garcia Lucareli, objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o 

participante da pesquisa autoriza sua participação com pleno conhecimento da 

natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com a capacidade 

de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

1. Título do Trabalho Experimental: “Análise cinemática e da atividade 

muscular entre mulheres saudáveis e com síndrome da dor femoropatelar 

durante o single leg triple hop test”.  

2. Objetivo: Analisar e comparar parâmetros cinemáticos e a atividade 

muscular entre mulheres saudáveis e com síndrome da dor femoropatelar 

durante a execução do single leg triplo hop test. 

3. Justificativa: A avaliação dos movimentos e das solicitações musculares 

envolvidos durante a execução de um teste de salto pode refletir melhor o 

comportamento motor dos membros inferiores durante as atividades diárias de 

alta demanda. Esse teste tem sido amplamente utilizado para 

acompanhamento e critério de retorno seguro as atividades desportivas e 

pouco se encontra a utilização deste teste para pessoas sedentárias e com dor 

anterior do joelho. Alguns estudos demonstram que pessoas com SDFP (com 

dor anterior no joelho) apresentam compensações nos movimentos do tronco, 

pelve, quadril, joelho e tornozelo. 
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Sendo assim, o estudo destas alterações e de seu entendimento se faz 

necessário no intuito de contribuir para melhores processos de avaliação e de 

elaboração de programas de tratamentos da SDFP mais confiáveis e eficientes.  

4. Material e métodos: Será selecionado um mínimo de 30 mulheres, com 

idades entre 18 e 30 anos, sedentárias ou que não pratiquem atividade física 

regular nos últimos 6 meses. As participantes serão divididas em 2 grupos de 

igual número; grupo síndrome da dor femoropatelar (GSDFP), composta de 

mulheres sintomáticas, e grupo controle (GC): composta de mulheres 

saudáveis. O GSDFP deverá apresentar dor anterior no joelho, sendo no joelho 

dominante (membro inferior determinado pela preferência por chutar uma bola) 

ou nos dois, por um período mínimo de 3 meses em pelo menos duas das 

seguintes atividades: ficar sentado por tempo prolongado, subir ou descer 

escadas, agachar, ajoelhar, correr e saltar. Apresentar dor de intensidade 

mínima em 3 centímetros, numa escala visual pontuada entre 0 e 10 

centímetros e a dor não ter relação com traumas anteriores. Nenhuma outra 

patologia, lesão ou cirurgia prévia pode ser relatada pelo voluntário nos 

membros inferiores e/ou tronco, inclusive doenças cardíacas ou fazendo uso de 

medicamentos. As voluntarias deverão ainda responder um questionário com 

13 perguntas sobre o estado funcional do joelho, o qual determina através de 

uma pontuação de 0 a 100 o estado de função que o joelho se encontra diante 

da patologia em questão. O GC deve ser constituído de pessoas saudáveis, 

sem referência a qualquer sintoma, patologia, lesão ou cirurgias prévias. O uso 

de medicamentos em até quinze dias antes das avaliações e uma diferença de 

até 1 centímetro no comprimento dos membros inferiores exclui o participante 

do estudo. 

As voluntárias deverão utilizar short e top para colocação, sobre a pele, de 

pequenas esferas de plástico recobertas de uma fita reflexiva, os quais serão 

afixados com fita adesiva dupla-face hipoalergênica em 18 pontos ósseos no 

corpo (nos ombros, nuca, coluna, culotes, parte anterior dos quadris, coxa, 

joelho, perna e pés, em ambos lados). Os eletrodos para captação dos sinais 

elétricos no músculo serão fixados na pele, na parte interna da coxa, culotes, 

glúteos e parte anterior da coxa, após prévia retirada dos pelos e limpeza do 

local com álcool 70% e algodão. 
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Previamente a coleta de dados, as voluntárias deverão andar sobre o local de 

avaliação numa distância de aproximadamente 5 metros, indo e voltando numa 

área determinada pelo avaliador. Também serão realizadas 3 contrações 

musculares máximas dos 4 músculos avaliados, sob resistência manual do 

avaliador, durante 10 segundos, com descanso de 60 segundos entre cada 

contração, com a avaliadora deitada e também sentada numa maca. Esses 

procedimentos fazem parte da calibração do sistema de análise para coleta dos 

dados. As voluntárias serão familiarizadas ao teste de salto triplo com uma 

perna só, orientadas a realizar 3 saltos com apenas uma perna 

consecutivamente, na maior distância possível, com os braços cruzados no 

peito, primeiramente com o membro dominante e depois com o outro membro. 

Este procedimento será repetido 3 vezes, com descanso de 1 minuto entre 

cada teste. Todos os dados serão captados pelo computador e armazenados 

para posterior análise.  

5. Desconforto ou Riscos Esperados: As voluntárias do estudo serão 

submetidas a riscos mínimos durante o período experimental, podendo ocorrer 

desconforto no momento dos saltos. A pesquisa será interrompida e a 

voluntária será excluída do estudo caso ocorra qualquer sensação de dor ou 

desconforto anormal durante os saltos, com aumento dos sintomas maior que 2 

pontos quando avaliados na escala visual analógica de dor, e, neste caso, a 

voluntária será encaminhada para tratamento na clínica de fisioterapia desta 

mesma instituição.  Os dados serão coletados através de eletrodos e esferas 

fixados à pele por fita adesiva, sendo esta antialérgica. Caso ocorra qualquer 

tipo de reação alérgica, a coleta será interrompida e a voluntária será 

encaminhada a um serviço médico mais próximo. A colocação dos eletrodos na 

parte externa da coxa, culotes e glúteo (bumbum) será realizada por uma 

avaliadora (do sexo feminino) previamente treinada. Caso a voluntária, ainda 

assim, venha a se sentir constrangida, ela poderá deixar de realizar o estudo 

sem qualquer prejuízo pessoal ou moral. O risco de queda durante os saltos 

não deve ser descartado, sendo que na ocorrência desta, a coleta será 

interrompida e a voluntária será encaminhada a um serviço médico mais 

próximo para avaliação de eventuais lesões e, então será encaminhada para 

um serviço médico especializado. 
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6. Informações: A participante tem garantia que receberá respostas a qualquer 

pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. Também os 

pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar 

informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a 

vontade do indivíduo em continuar participando. 

7. Métodos Alternativos Existentes: Não serão aplicados. 

8. Retirada do Consentimento: A participante tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem 

qualquer prejuízo pessoal ou moral. 

9. Aspecto Legal: Este estudo foi elaborado de acordo com as diretrizes e 

normas regulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à 

Resolução n.º 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde 

do Ministério de Saúde – Brasília – DF. 

10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos 

voluntários quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

11. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação 

na Pesquisa: Serão ressarcidas despesas com eventuais deslocamentos. 

12. Local da Pesquisa: Laboratório Integrado de Análise de Movimento do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade 

Nove de Julho - UNINOVE, localizado na Rua Vergueiro, n. 235/249, 

Liberdade, São Paulo – SP, telefone: (11) 33859122.  

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da Uninove: Rua Vergueiro nº 

235/249 - 1º andar – Liberdade – 01504-001/ tel.: 3385-9059. 

13. Telefones dos Pesquisadores para Contato: Marcelo Martins Kalytczak 

(11) 26339329 / 26339301 / 33859122 e Prof. Dr. Paulo R. G. Lucareli (11) 

33859122. 

14. Consentimento Pós-Informação:  

 

Eu, ________________________________________________, após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que a 

minha participação é voluntária, e que poderei sair a qualquer momento do 

estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia deste termo de 
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consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação 

dos dados obtidos neste estudo no meio científico. 

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

São Paulo,____de_____________________de 201_. 

 

Nome do responsável (por extenso): 

 

 

_______________________________________________________________

______ 

 

Assinatura:  

 

_____________________________________________________________ 

1ª via: Instituição - 2ª via: Voluntário 
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9.3 Anexo 3 - Escala Numérica Verbal de Dor (ENVD) 
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9.4 Anexo 4 - Anterior Knee Pain Scale (AKPS) 
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9.5 Anexo 5 - Ficha antropométrica 

 

(  )  Grupo Controle – GC     (  ) Grupo Experimental - GSDFP  

 

Nome:__________________________________________________________ 

Idade (anos): ________Massa Corporal (Kg): _________Altura 

(m):__________ IMC:_______ 

Membro Inferior Dominante:                                                             D (  )   E (  ) 

 

Distância EIAS: _______________ 

Comprimento MMII:  _________________ (D) __________________ (E) 

Diâmetro do Joelho:  _________________ (D) __________________ (E) 

Diâmetro Tornozelo:  _________________ (D) __________________ (E) 

Torção Tibial (°):       _________________ (D) __________________ (E) 

 

Apresenta dor no joelho:                                                            não (   ) sim (   ); 

Em qual lado:                                                                                 D (   )   E (   ); 

Se bilateral, qual é pior:                                                                 D (   )   E (   ); 

 

Baseado na última semana, EVA:___________AKPS:____________ 

Apresenta outro tipo de disfunção musculoesquelética ou dor: sim (   )   não (   

); 

Qual/ onde? 

 ____________________________________________________________ 

Apresenta algum tipo de alteração cardiovascular?                  sim (   )   não (   ) 

Está grávida ou amamentando?                                                sim (   )   não (   ) 

Faz uso de medicamentos?                                                       sim (   )   não (   

): 

Qual / para que? 

_____________________________________________________________ 

Já realizou alguma cirurgia:                                                      sim (   )   não (   ); 

Qual? 

______________________________________________________________ 
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Anexo 6 - Descrição do protocolo de medidas antropométricas 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

Espinha ilíaca antero-superior 

 

Voluntário em decúbito dorsal. Com a 
utilização do paquímetro, verifica-se a 
distância horizontal entre as espinhas 
ilíacas antero-superiores. 
 

Comprimento do membro inferior Voluntário em decúbito dorsal. Com a 
utilização de uma trena, verifica-se a 
distância vertical entre a espinha ilíaca 
Antero-superior e o maléolo medial. 
 

Diâmetro do joelho Voluntário em decúbito dorsal. Com a 
utilização do paquímetro, verifica-se a 
largura máxima do joelho fornecida através 
da distância entre os epicôndilos femorais. 
 

Diâmetro do tornozelo Voluntário em decúbito dorsal. Com a 
utilização do paquímetro, verifica-se a 
distância máxima entre o maléolo medial e 
lateral. 
 

Torção Tibial Voluntário em decúbito ventral. Com a 
utilização do goniômetro, posiciona-se uma 
das hastes alinhada ao eixo transmaleolar, 
apoiando à planta do pé. A outra haste deve 
ser alinhada ao eixo axial do fêmur, que 
interliga a cabeça do fêmur ao centro 
articular do joelho – ponto médio entre os 
epicôndilos. 

 

 

 


