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Resumo: Os modelos matemáticos que estimam o valor da força de um músculo específico utilizam parâmetros de
arquitetura muscular medidos diretamente, entre os quais o ângulo de penação e o comprimento do fascículo dos
músculos, em que a ultra-sonografia vem sendo uma das técnicas mais empregadas neste tipo de análise. O propósito
deste trabalho foi medir o ângulo de penação e o comprimento do fascículo do músculo gastrocnêmio lateral, por ultrasonografia, em repouso e em contração voluntária máxima (CVM), estando o tornozelo a 90˚ e o joelho em extensão. O
ângulo de penação médio foi de 15,8º (±1,6) em repouso e 22,5º (±2,9) em CVM e o comprimento médio do fascículo
de 57,0 mm (±7,3) em repouso e de 43,7 mm (±4,6) em CVM, ratificando a literatura. Estes resultados demonstram a
redução do comprimento do fascículo e um aumento do ângulo de penação como estratégia de reestruturação interna
durante a contração.
Palavras Chave: ângulo de penação, comprimento do fascículo, Ultra-som, Gastrocnêmio lateral
Abstract: The mathematical models that estimate the muscle strength use muscle architecture parameters directlymeasured as the pennation angle and the fascicle length of the muscles. Currently, the ultrasonography is one of the
most used techniques in this type of analysis. The purpose of this work was to measure the pennation angle and the
fascicle length of the lateral gastrocnemius by ultrasonography, at rest and maximal voluntary contraction (MVC), with
the ankle at 90º and the knee at 0º (full extension). The pennation angle measured was 15,8º (±1,6) at rest and 22,5º
(±2,9) at MVC. The fascicle length had the average value of 57,0mm (±7,3) at rest and 43,7 mm (±4,6) at MVC,
ractifying the literature. These demosntrated the fascicule length reduction and the pennation angle increasing as an
internal muscle reconfiguration during contraction.
Keywords: pennation angle, fascicle length, ultrasonography, lateral gastrocnemius.

apresenta

INTRODUÇÃO
Modelos

matemáticos

têm

sido

largamente utilizados para estimar a contribuição
de cada músculo na produção do torque muscular
[1]. Os primeiros modelos descritos utilizavam
parâmetros arquitetônicos do músculo derivados
de medições feitas em cadáveres [2,3], o que
introduzia erros nos valores preditos.
Posteriormente, com a aplicação das
técnicas de imagem como a MRI (Magnetic
Ressonance Image), o Raio-X, a Tomografia
computadorizada e o Ultra-som por imagem (US),
tem sido possível medir os parâmetros musculares
in vivo, proporcionando maior acurácia nos
resultados da modelagem. Dentre tais técnicas, a
ultra-sonografia tem adquirido importância, pois

baixo

custo

relativo,

boa

reprodutibilidade e é de fácil manuseio [4,5].
Dentre os parâmetros da arquitetura
muscular mais estudados estão o ângulo de
penação, definido como o ângulo formado entre o
fascículo e a aponeurose interna do músculo e o
comprimento do fascículo, como sendo a distância
do ponto da junção deste fascículo com a
aponeurose interna, até a aponeurose externa
(epimísio). Estes parâmetros têm sido descritos na
literatura, derivados de imagens por US para
vários

grupamentos

extensores

e

flexores

musculares
do

como

cotovelo

os

[6,7,8],

extensores do joelho [9,10], dorsiflexores [11,12]
e flexores plantares [13,14,15,16,17]
Os flexores plantares são muito utilizados
neste tipo de análise devido às vantagens

metodológicas, como a facilidade na visualização

superfície

das estruturas e no manuseio do transdutor do US

manuseou o aparelho durante todo o período de

[1]. Além disso, o tríceps sural tem relevância

coleta dos dados. As imagens de ultra-som foram

funcional já que é fundamental na compreensão

digitalizadas

de importantes características do corpo humano,

quadros/segundo. Uma filmadora digital Sony

como a marcha e o equillíbrio.

(DCR-HC42) gravou as imagens, acoplada ao

da

pele.

com

O

uma

mesmo

pesquisador

freqüência

de

30

Os estudos neste contexto apresentam

Ultra-som e ao computador. Os filmes produzidos

diferenças metodológicas, como a padronização

foram editados posteriormente em um computador

do local da medida, a característica do grupo

portátil (Pentium 4 – Microsoft Windows XP).

estudado e o nível de expertise do avaliador. A

O

protocolo

consistiu

em

medir

o

condição muscular em que estes parâmetros são

comprimento da perna direita (distância entre a

medidos também variam nos estudos, como

fossa poplítea e o maléolo lateral), do indivíduo

análises em repouso e em contrações isométricas

em decúbito ventral sobre uma maca fixa ao solo,

máximas e submáximas [14,18,19,20,21]. Estes

e acoplar longitudinalmente o transdutor do US, a

aspectos contribuem para a alta variabilidade dos

30% proximal desta distância [14]. Neste ponto

resultados da literatura.

foram captadas as imagens do ângulo de penação

O objetivo deste estudo foi quantificar o

e do comprimento do fascículo em repouso.

ângulo de penação e o comprimento do fascículo

O pé direito foi firmemente fixado a um

do músculo gastrocnêmio lateral de indivíduos

pedal por meio de tiras de velcro, com o tornozelo

jovens, em repouso e em contração voluntária

a 90˚ para o teste de CVM, mantendo o joelho em

máxima (CVM), utilizando a técnica de ultra-

extensão completa e os membros inferiores

sonografia.

fixados à maca através de tiras contensoras. O
transdutor recolocado sobre a marcação anterior
buscando a melhor imagem.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a CVM o indivíduo foi encorajado a
O grupo foi composto por 15 homens,

realizar a flexão plantar máxima em rampa de 4

estudantes do Curso de Educação Física, idade

segundos, permanecendo por mais 4 segundos e

média de 23,87 (±2,85) anos, massa corporal

retornando ao repouso no mesmo tempo, como

77,54 (± 9,45) kg e estatura de 175,1 (± 4,86) cm.

descrito por Kubo e cols [22]. O teste de CVM foi

Os indivíduos assinaram termo de consentimento

realizado duas vezes, com um intervalo de três

livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética

minutos.

em Pesquisa da UFRJ.
A

instrumentação

Após inspeção visual, os quadros relativos
consistiu

de

um

às condições de repouso e de CVM foram

aparelho de ultra-som (modelo EUB-405, Hitachi

selecionados de acordo com a qualidade da

Medical Corporation), com um transdutor linear

imagem. Utilizando recursos básicos do aplicativo

(freqüência fundamental de 7.5 MHz). Foi

de editor de imagem, o ângulo de penação e o

utilizado um gel (Ultrex-gel, Farmativa Indústria e

comprimento do fascículo foram medidos e

Comércio Ltda.) para o acoplamento acústico na

escalonados (Figura 1).

DISCUSSÃO
Os valores encontrados neste estudo
foram comparados com relatados na literatura,
sumarizados na tabela 2.
Tabela 2: Estudos anteriores com metodologia
similar à adotada neste estudo
L fascículo (mm)

Figura 1: Medidas do ângulo de penação e
comprimento do fascículo em repouso
Para análise estatística foi aplicado o teste
não paramétrico de Wilcoxon para comparação
das variáveis: ângulo de penação (âng.pen) e o
comprimento do fascículo (Lfasc), em repouso e
em CVM e entre as medidas consecutivas. O nível
de significância (α) adotado foi de 0,05 (5%).

repouso

valores obtidos nas duas medidas consecutivas
dos parâmetros, tanto em repouso quanto em
CVM. Portanto, na análise das diferenças foi
adotada a média de ambas as medidas.

CVM

56±8

38±6

13±1

24±4

74±3,4

35±3

11,3±1,2

35±2,4

Chow [18]

44,6±8,4

-

15,5±3

-

Maganaris [16]

-

41±6

-

27±4

Maganaris[1]

56±4

33±2

-

24±4

Os valores do comprimento do fascículo
em repouso obtidos ratificam os estudos com
metodologia similar, como os de Kawakami e cols
[14], Chow e cols [18] e Maganaris [1]. O
de

Maganaris

e

diferente,

cols

[16]

foi

em

que

os

indivíduos apresentavam o joelho com flexão de
90°. Neste caso, o músculo já estaria em condição
encurtada, favorecendo um aumento do ângulo de
penação para um rearranjo da unidade músculotendínea. Além disso, o cálculo do ângulo de
penação também foi diferente, definido por ele,

A Tabela 1 apresenta os resultados médios dos
parâmetros analisados.

neste estudo, como o ponto de interseção do
fascículo com a aponeurose externa e não com a
interna como neste e nos demais trabalhos. Esta

Tabela 1: Valores médios (±dp) dos parâmetros,
em repouso e em CVM

abordagem pode ter resultado em maiores valores
do ângulo de penação em CVM.
O comportamento do comprimento do

Parâmetro

repouso

CVM

Ang pen(˚)

15,8 (±1,6)

22,5 (±2,9)*

L fasc. (mm)

57,0(±7,3)

43,7(±4,6)**

**p=0,000805

repouso

Maganris[20]

metodologicamente

Não houve diferença significativa entre os

CVM

Kawakami [14]

trabalho

RESULTADOS

*p =0,000655

Autores

Âng_penação (˚)

fascículo em CVM encontrado ratifica os outros
trabalhos. A redução de aproximadamente 23,3%
foi menor do que os reportados com metodologia
similar (32% para Kawakami e cols [14] e 41%

para

Maganaris

remontam

à

[1]).

questão

Possíveis

explicações

metodológica.

Alguns

indivíduos do grupo estudado relataram incômodo

medição destes parâmetros biomecânicos in vivo,
proporcionando um maior acurácia dos valores
estimados nos modelos matemáticos.

na fixação do pé ao pedal, fato que poderia ter
interferido na realização da força máxima A falha

AGRADECIMENTOS

em atingir a CVM caracterizaria uma menor
Este estudo foi parcialmente financiado

diminuição do comprimento do fascículo. A
fixação do tornozelo durante a CVM é um

com

recursos

do

problema relatado em vários estudos. Durante a

Desenvolvimento

CVM, mesmo sendo uma contração isométrica, há

(CNPq).

Conselho

Científico

Nacional
e

de

Tecnológico

movimentação interna na articulação do tornozelo.
Caso não seja firmemente fixado ao pedal, durante
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