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RESUMO
O estudo tem por objetivo de analisar a eficiência de um programa cinesioterapêutico no tratamento do valgo dinâmico
em mulheres que praticam corrida de rua. Serão selecionadas mulheres praticantes de corrida de rua, amadoras, com
histórico de dor ou lesão no joelho, as quais serão avaliadas pelo questionário da escala da dor (EVA). Após, serão
realizados testes dinâmicos e estáticos para identificação de valgo dinâmico. As voluntárias serão divididas
aleatoriamente em um grupo controle e um tratamento, sendo aplicado tratamento fisioterapêutico no grupo tratamento
com ênfase em fortalecimento de rotadores externos de quadril. Espera-se melhora das lesões e da dor, ao final do
tratamento, melhorando assim a biomecânica do joelho devido ao déficit em músculos rotadores de quadril.
PALAVRAS-CHAVE: glúteo médio, síndrome femoropatelar, valgo dinâmico, síndrome do trato iliotibial.
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INTRODUÇÃO

A corrida de rua vem se tornando nos últimos anos uma das modalidades esportivas com
maior número de adeptos, principalmente pela facilidade da prática e o baixo custo. No Brasil a
corrida de rua foi tornando-se mais frequentemente praticada após o ano de 1970. Atualmente,
estima-se que a cada ano tem um aumento de 25% de praticantes (BALBINOTTI, et al. 2015).
Após este crescimento abundante ao ano, este tipo de esporte vem sendo estudado como um
meio de melhora cardiovascular, metabólica, e psicossocial, visto que promove o relacionamento
com outros indivíduos e aumento da autoestima (GARBER et al., 2011).
Devido à grande popularidade da modalidade, aumentam a exposição a diversos riscos de
lesões, tanto em praticantes do âmbito competitivo quanto recreativo, principalmente em joelho
(FERREIRA, et al. 2012; ISHIDA et al., 2013).
As ocorrências de lesões no joelho estão associadas a fatores externos, que estão
relacionados à carga de treinamento, ambiente e o tipo de tênis adequado e fatores internos como
idade, sexo e outros aspectos. Neste sentido, as mulheres parecem apresentar maiores incidências
de lesões no joelho por valgo dinâmico devido às estruturas anatômicas (BALDON, et al. 2011).
O valgo dinâmico de joelho é basicamente uma disfunção biomecânica relacionada à posição
do joelho no plano frontal impedindo o alinhamento adequado da articulação durante um
movimento, que pode ser causado por vários fatores, tais como o pé plano e a fraqueza ou
desequilíbrio muscular nos rotadores do quadril (MARONEZE, 2015).
As consequências do valgo dinâmico podem acarretar na Síndrome do Trato Iliotibial e na
Síndrome femoropatelar, dentre outras patologias envolvendo diretamente as estruturas do joelho
devido à alteração na anatomia do mesmo. Sendo assim, ao ser realizado algum movimento que
não seja considerado fisiológico da articulação ou um movimento exacerbado, podem ocorrer
disfunções nas estruturas ali presentes (ERBST E PALLA, 2015).
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MATERIAL E MÉTODOS
A abordagem desta pesquisa será do tipo experimental.
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O trabalho será encaminhado para aceite do Comitê de Ética e Pesquisa e após aprovação
serão selecionados os voluntários para participar do estudo. A população a ser estudada será de
atletas amadores de corrida de rua, do sexo feminino, que praticam esta atividade na cidade de
Maringá-PR.
A seleção destas voluntárias ocorrerá através de divulgação por cartazes em lugares públicos
e em grupos de corrida.
A amostra será composta por 40 pessoas, que serão subdivididas aleatoriamente em dois
grupos de 20 pessoas, sendo um grupo tratamento (GT) e outro grupo controle (GC). Os critérios de
inclusão ao estudo serão praticar corrida de rua há pelo menos 6 meses, ser do sexo feminino e ter
idade entre 18 e 45 anos. Serão excluídas do estudo as voluntárias que tiverem diabetes,
hipertensão arterial, histórico de câncer, de cirurgias ortopédicas ou que forem gestantes.
Inicialmente será preenchida uma ficha com dados pessoais, antropométricos e históricos de
lesões e/ou presença de dor no joelho, quantificada através da Escala Visual Analógica da Dor
(EVA). Após a coleta destas informações, serão aplicados testes dinâmicos e/ou funcionais para
avaliação do valgo dinâmico dos joelhos, os quais serão registrados por meio de fotos.
Será realizado testes de agachamento sendo ele bipodal e o unipodal, o step down, subir
escadas, saltos, onde antes será tirado uma foto para que no fim da sessão e após o fim do
tratamento seja comparada a angulação do joelho para analisar se o tratamento teve significância
para a melhora do valgo dinâmico e em decorrência disso teve menor índice de lesões de joelho.
As participantes do GT realizarão 10 sessões de fisioterapia na clínica de Fisioterapia da
Unicesumar, direcionadas à correção do erro biomecânico identificado, com exercícios de
alongamento e fortalecimento de acordo com as às necessidades das pacientes, e em especial
voltados à melhora de força muscular em rotadores de quadril.
Após os atendimentos, os dois grupos (GT e GC) serão reavaliados com os mesmos critérios
iniciais.
Os resultados obtidos serão comparados com os dados da avaliação inicial.
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RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos que esta pesquisa traga ao indivíduo melhora no quadro doloroso, melhora na
biomecânica da articulação do joelho ao realizar o movimento de marcha na corrida, e comprovação
da influência da diminuição de força muscular em glúteo médio no valgo dinâmico e
consequentemente identifica-la como fator de risco para dor ou lesões de joelho.
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