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RESUMO
O ângulo Q é uma medida importante do alinhamento de membros inferiores; sendo formado pelo encontro de duas linhas, a
primeiro tem sua origem na Crista Ilíaca Superior Anterior (CISA) e vai até o centro da patela, e a segunda que vai da tuberosidade
tibial até o centro da patela. Objetivo: Comparar os valores do ângulo Q de membros inferiores dominantes e não dominantes
de universitários. Métodos: Participaram do estudo 330 estudantes do curso de Educação Física de um centro universitário
em Campinas, sendo, 177 homens e 153 mulheres, com idade entre 18 a 30 anos. Os voluntários foram solicitados a realizar
chutes com três bolas de futebol, sendo, um chute em cada bola para determinar a perna dominante, após esse procedimento
foi dado início a coleta de dados. Os ângulos Q foram medidos a partir de fotos obtidas com câmera Sony Cybershot DSC
6MP, estando o eixo ótico da mesma perpendicular ao plano frontal dos sujeitos que estavam na posição ortostática, descalços,
com os pés direcionados no sentido ântero-posterior. O eixo óptico da câmera estava direcionado ao ponto médio da coxa dos
mesmos. Os ângulos foram medidos em ferramenta disponível no software Adobe Photoshop CS3, sendo aferidos em graus.
Foram obtidos os ângulos Q para a perna dominante e não-dominante. Resultados: A média do ângulo Q para homens com
membro dominante e não dominante foram respectivamente 14,85° e 15,28°. Para as mulheres a média foi de 19,51° em membro
dominante e 19,91° em membro não dominante. Quando realizado o teste de Wilcoxon para comparar pernas dominantes e não
dominantes para homens e mulheres foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, sendo que, para os homens
3752,00 para p<0,001 e para as mulheres foi 1,000 para p<0,001 entre pernas dominante e não dominante. A única correlação
significante foi encontrada entre membro dominante e não dominante para homens. Conclusão: A avaliação de desvios posturais
de membros inferiores e especialmente do ângulo Q, através da filmografia pode ser realizada para sujeitos eutróficos e para
amostras maiores, dada a inviabilidade de se utilizar técnicas como imagens de RX. Houve diferenças significantes para ambos os
sexos em relação ao ângulo Q de membros dominantes e não dominantes. Tal fato, pode ser consequência da eventual perda do
equilíbrio biomecânico funcional entre os segmentos. Mais estudos precisam ser realizados para a compreensão da complexa rede
de variáveis que podem interferir nestes desvios.
Palavras-chave: ângulo quadricipital; análise postural; biomecânica
ABSTRACT
The Q angle is an important measure of lower limb alignment; being formed by the meeting of two lines, the first has its origin in
the Superior Anterior Iliac Crest (CISA) and goes to the center of the patella, and the second that goes from the tibial tuberosity
to the center of the patella. Objective: To compare the Q angle values of dominant and non-dominant lower limbs in college
students. Methods: 330 students of the Physical Education course from a college in Campinas participated in the study, 177 men
and 153 women, aged between 18 and 30 years. The volunteers were asked to perform kicks with three soccer balls, with one
kick in each ball to determine the dominant leg, after this procedure, data collection was started. Q angles were measured from
photos taken with a Sony Cybershot DSC 6MP camera, with its optical axis perpendicular to the frontal plane of the subjects
who were in the standing position, barefoot, with their feet facing anteroposteriorly. The optical axis of the camera was directed
to the midpoint of their thigh. The angles were measured using a tool available in the Adobe Photoshop CS3 software, being
measured in degrees. Q angles for the dominant and non-dominant leg were obtained. Results: The mean Q angle for men with
dominant and non-dominant limbs were respectively 14.85° and 15.28°. For women, the mean was 19.51° in the dominant limb
and 19.91° in the non-dominant limb. When the Wilcoxon test was performed to compare dominant and non-dominant legs
for men and women, statistically significant differences were found, with 3752.00 for men for p<0.001 and for women it was
1.000 for p<0.001 between dominant and non-dominant. The only significant correlation was found between dominant and
non-dominant limb for men. Conclusion: The evaluation of postural deviations of the lower limbs, and especially of the Q angle,
through filmography can be carried out for eutrophic subjects and for larger samples, given the infeasibility of using techniques
such as X-ray images. There were significant differences for both sexes regarding the Q angle of dominant and non-dominant
limbs. This fact may be a consequence of the eventual loss of the functional biomechanical balance between the segments. More
studies need to be carried out to understand the complex network of variables that can interfere with these deviations.
Keywords: quadriceps angle; posture analysis; biomechanics
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Comparação do ângulo quadricipital de membros inferiores

INTRODUÇÃO

aumentando o Ângulo Q. Também, o valgum

O Ângulo do Quadríceps (Ângulo Q) foi
descrito pela primeira vez por Brattstroem . Este
(1)

ângulo é formado pelo encontro de duas linhas, a
primeiro tem sua origem na Crista Ilíaca Superior
Anterior (CISA) e vai até o centro da patela, e a
segunda que vai da tuberosidade tibial até o centro
da patela

.

(2-4)

A figura 1 mostra, esquematicamente, o
ângulo Q médio para homens (A) e mulheres (B).
Figura 1 – Ângulo Q Médio para homens
(A) e mulheres(B).

pode resultar na adução femoral, que dispõe a
patela medialmente em relação à CISA, da abdução
tibial, que desloca lateralmente a tuberosidade
tibial ou de uma junção destes fatores.
A avaliação do Ângulo Q vem sendo
analisada por diversos pesquisadores

(2-4, 6, 7)

em

estudos sobre biomecânica, clínica e cirurgia do
joelho. Esse ângulo contribui para determinar o
vetor força que atua na patela e na articulação
patelofemoral, identificando assim, preditores de
risco de lesão.
O ângulo Q passou a ser aceito como um
fator importante na avaliação da função articular
do joelho (7). Segundo Devan et al., (8) alterações
no ângulo Q em valgum alteram a biomecânica
e

prejudicam

as

alavancas

musculares

e,

consequentemente, suas funções. Neste sentido,
análise da relação entre Índice de Massa Corporal
com o Ângulo Quadricipital faz-se necessário para
se obter parâmetros biomecânicos, contribuindo
assim, com o desempenho esportivo e prevenção
de lesões.
Powers (5) indica que o Ângulo Q pode ser
influenciado por três movimentos de membros
inferiores, sendo eles: a rotação femoral, a rotação
tibial e o desvio valgum. O aumento dessa rotação
femoral pode resultar em um ângulo aumentado,
logo que, a patela possui sua movimentação
medialmente em relação à CISA. A rotação tibial
em relação ao fêmur, tem a rotação lateral da tíbia
deslocando a tuberosidade tibial para os lados,

Segundo Vilela Junior

(9)

o ângulo Q

funcional para homens na posição ortostática
com os pés posicionados para frente e na largura
dos ombros oscila entre 11° e 17°; ao passo que
para as mulheres o mesmo está entre 14° e 20°.
Devido à grande importância clínica e
biomecânica da avaliação do ângulo Q, o objetivo
deste estudo foi comparar os valores do ângulo
Q de membros inferiores dominantes e não
dominantes de universitários.
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MÉTODOS
DESENHO DO ESTUDO
Trata-se de um estudo transversal
observacional conduzido em Campinas, SP. Este
trabalho foi submetido ao de Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Metodista de Piracicaba
– UNIMEP, via Plataforma Brasil, aprovado com
o protocolo 4.138.110, de acordo com a resolução
466/12.
AMOSTRA
Participaram do estudo 330 estudantes
do curso de Educação Física de um centro
universitário em Campinas, sendo, 177 homens
e 153 mulheres, com idade entre 18 a 30 anos.
A faixa etária foi escolhida de forma a excluir
possíveis alterações degenerativas do joelho e
quadril

. Os participantes foram recrutados

(10)

por meio de comunicação pessoal, nas disciplinas
de Cinesiologia, Fundamentos da Biomecânica e
Biomecânica dos Esportes.
Critérios de inclusão: graduandos com
idades ≥ 18 anos de ambos os sexos; fisicamente
normal; fisicamente ativos segundo critérios da
Organização Mundial da Saúde.
Critérios de exclusão: graduandos que
foram submetidos a cirurgia anterior nos joelhos,
quadris, tornozelos e / ou coluna vertebral;
histórias de luxação patelar; lesões meniscais
ou outras lesões intra-articulares; evidência de
edema; osteoartrite; anormalidades estruturais na
coluna; discrepância de comprimento da perna de
2 cm, avaliada por meio de medida real e aparente;

envolvimento neurológico que comprometia a
capacidade de andar; ou lesões musculares ou
articulares no quadril.
Antes de iniciar o estudo, todos os sujeitos
foram informados sobre os procedimentos da
pesquisa, responderam a uma anamnese pessoal
e assinaram um Termo de Consentimento, Livre
e Esclarecido (TCLE).
DELINEAMENTO ESPERIMENTAL

Os voluntários foram solicitados a realizar
chutes com três bolas de futebol, sendo, um chute
em cada bola para determinar a perna dominante,
após esse procedimento foi dado início a coleta
de dados.
Para determinação do IMC foram
coletados dados referentes a estatura utilizandose um estadiômetro da marca Sanny® graduado
em centímetros. Para obtenção da massa corporal
foi utilizado uma balança da marca Filizola® com
precisão de 100g. Para o cálculo do IMC foi
utilizado a formula: IMC = (Massa corporal) /
(Estatura)2.
MEDIÇÃO DO ÂNGULO Q
Os ângulos Q foram medidos a partir
de fotos obtidas com câmera Cybershot Sony,
estando o eixo ótico da mesma perpendicular ao
plano frontal dos sujeitos que estavam na posição
ortostática, descalços, com os pés direcionados
no sentido ântero-posterior. O eixo óptico da
câmera estava direcionado ao ponto médio da
coxa dos mesmos. Para obtenção de cada foto
os sujeitos foram orientados a trajarem roupas
adequadas para a natação com a marcação
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dos pontos anatômicos de interesse (CISA.

Smirnov para testar a distribuição dos dados. As

Ponto central da patela e tuberosidade tibial).

distribuições encontradas não foram normais,

Posteriormente, os ângulos foram medidos

portanto, as comparações foram realizadas

em ferramenta disponível no software Adobe

através do teste não paramétrico de Wilcoxon

Photoshop CS3, sendo aferidos em graus. Foram

e a correlação de Spearman. Foram calculados

obtidos os ângulos Q para a perna dominante e

o tamanho do efeito pela formula de Cohen.

não-dominante.

A significância adotada para este estudo foi de

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados coletados alimentaram uma
planilha no programa Microsoft Office Excel
2019® e analisados por meio do programa
estatístico Statistical Package for the Social
Sciences – SPSS, versão 25 para Windows,
utilizando os seguintes testes: Kolmogorov-

p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir será apresentado os resultados
referentes ao estudo e suas implicações no
cotidiano.

O ângulo Q é a medida de alinhamento

de um melhor desenvolvimento muscular e

patelar global, sendo seu valor normal, em média,

articular decorrentes de uma predominância em

de 13° nos homens e 18° nas mulheres (11-14).

tarefas cotidianas e esportivas. Para as mulheres

Neste estudo a média do ângulo Q para homens

os resultados encontrados não estão dentro

com membro dominante e não dominante foram

dos considerados “ângulos normais” e destaca-

respectivamente 14,85° e 15,28°, nota-se que o

se uma grande variação o mínimo e o máximo,

membro dominante está mais próximo do ângulo

especialmente, e membros não dominantes.

considerado normal, isso pode ser consequência
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Quando realizado o teste de Wilcoxon

de 3752,00 para p<0,001 e para as mulheres foi

para comparar pernas dominantes e não

de 1,000 para p<0,001 entre pernas dominante e

dominantes para homens e mulheres foram

não dominante.

encontradas

diferenças

estatisticamente

A seguir serão apresentadas as correlações

significantes para ambos os sexos, sendo que,

de Spearman entre membro inferior dominante e

para os homens o resultado do referido teste foi

não dominante de homens e mulheres.

Na tabela 3, nota-se que há correlação

entre os grupos de atletas e não atletas. Da mesma

estatisticamente significante entre a perna

forma, foi encontrada diferença estatisticamente

dominante com a perna não dominante de

significante no ângulo Q entre os membros

homens, para as variáveis idade e IMC não teve

inferiores em relação à dominância (p <0,05).

correlação.

Não foram encontradas correlações significantes

Os resultados do presente estudo
corroboram com os achados por Maha et al.,

(3)

entre as pernas dominante e não dominante em
relação ao IMC e Idade.

onde, os autores buscaram comparar o ângulo

Em relação as mulheres não foram

Q entre os membros inferiores com relação a

encontradas correlações significantes entre perna

dominância, medindo a diferença entre os ângulos

dominante e não dominante; o mesmo ocorrendo

atléticos e não atléticos, explorando as variações

com o IMC e Idade.

dessas características em diferentes esportes. O

A determinação do ângulo Q ainda

estudo identificou uma diferença significante

é controversa na comunidade cientifica, uma
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vez que, não existe um método que possa ser

autores buscaram avaliar o ângulo Q e a incidência

considerado “padrão ouro”, tal fato pode ser

de dor em praticantes de spinning em academias

explicado pelas dificuldades de se obter imagens

na cidade de Ubá – MG. Os resultados obtidos

de RX de sujeitos em posição ortostática que

não demonstraram evidências significantes de

consigam mostrar a CISA, a patela e a tuberosidade

dor e alterações no ângulo Q das praticantes de

tibial na mesma imagem. Por outro lado, a

spinning, as mesmas não apresentaram alterações

determinação do ângulo Q por fotogrametria por

do ângulo Q e incidência de dor nos joelhos.

apresentar limitações decorrentes da dificuldade

Estudos envolvendo assimetria postural

da localização adequada dos pontos anatômicos

são necessários para identificar alterações no

de interesse, especialmente em sujeitos com IMC

ângulo Q, outras pesquisas em biomecânica

> 25,00 Kg/m².

do esporte corroboram para prevenção e

No estudo de Santos et al., (15) avaliaram
a confiabilidade das medidas angulares obtidas

desempenho esportivo a partir de indicadores
mecânicos.

a partir da fotogrametria computadorizada e a

No estudo de Sanchez et al.,

goniometria. Os autores tiveram como resultado

como objetivo comparar o valor do ângulo Q

que ambos os instrumentos são confiáveis e

em diferentes posições, nas rotações externa e

aceitáveis, porém, a confiabilidade das medições

interna dos membros inferiores. Os resultados das

depende principalmente da uniformização dos

comparações mostraram diferença significante

procedimentos. Considerações metodológicas

entre a posição ortostática com pés paralelos e

relativas ao estabelecimento de confiabilidade e

ortostática com pés abduzidos do lado esquerdo

padronização da colocação dos marcadores se

para ambos os sexos (p = 0,000). Também

fazem necessárias, de modo a oferecer opções

encontraram diferença significante entre a posição

de avaliação ainda mais confiáveis para a prática

supina e ortostática com os pés abduzidos e com

clínica.

os pés paralelos à esquerda (p = 0,046) no sexo

(17)

teve

A utilização mecânica de membro

feminino. A partir desses resultados, os autores

inferior dominante foi evidenciada neste estudo

concluíram que existem diferenças significantes

como um indicador de ângulo Q próximo do

na posição ortostática com os pés abduzidos e

considerado normal, outro fator importante

paralelos à perna esquerda, e simetria entre os

é o equilíbrio biomecânico funcional entre

membros inferiores independente da rotação dos

capacidades de força de músculos dos membros

membros na postura supina.

inferiores,

tensionamento

otimizado

dos

Leite e Cavalcanti Neto

, realizaram

(18)

ligamentos, especialmente os colaterais do joelho.

um estudo com atletas de futebol de campo

Na pesquisa de Marangon e Damázio (16), onde os

feminino, observou-se durante jogos e treinos
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em um período de seis meses que a entorse de
tornozelo foi o trauma mais frequente, e que
as atletas lesionadas apresentavam alterações
posturais como, genu-varo ou valgo, anomalias
do pé, aumento do ângulo Q e assimetria de
membros inferiores. Desta forma, acredita-se
que, alterações posturais podem aumentar o risco
de lesões traumato-ortopédicas nesta prática
esportiva.
Em estudo realizado por Belchior et
al.,

(11)

teve como objetivo verificar a diferença

entre o ângulo quadricipital em indivíduos
sintomáticos e assintomáticos em duas situações,
com o quadríceps relaxado e em contração
isométrica voluntária máxima, afim de contribuir
na avaliação de pacientes com disfunção
fêmur-patelar. Os resultados obtidos mostram
diferenças significantes nos indivíduos em estado
de relaxamento entre os grupos, logo em estado
de contração isométrica voluntária do musculo
quadríceps não houve diferenças significantes,
ocorrendo redução do ângulo Q em ambos os
grupos.
O aumento do ângulo Q é multifatorial,
podendo estar associado ao valgum femoral, ao
ângulo de anteversão do fêmur acentuado, ao
desvio medial da patela, debilidade do músculo
vasto medial, dentre outros, o que atesta a
complexidade da variação do mesmo.

CONCLUSÃO
No escopo desta pesquisa foi utilizada a
fotogrametria, uma vez que, todos os sujeitos eram
eutróficos. Outro aspecto decisivo na escolha na
mesma foi a impossibilidade da obtenção de 330
imagens de RX na posição ortostática.
As

diferenças

entre

os

ângulos

quadricipitais da perna dominante e não
dominante

podem

ser

consequência

do

desequilíbrio biomecânico funcional que pode
acometer o membro não dominante; não
obstante, estudos com outras populações devem
ser replicados para uma eventual corroboração
desta tese.
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OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não existir
conﬂitos de interesse de qualquer natureza.
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