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Antes de apresentar o II FISIOMEC, eu gostaria de resgatar brevemente o nosso percurso até 
aqui. Quando digo nosso, me refiro a trajetória de um grupo de pesquisa que começou em 
meados de 2007. Fui a primeira mestranda do grupo de pesquisa Locomotion sob a orientação 
do professor Leonardo Alexandre Peyré-Tartaruga no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nestes mais de 10 anos 
fomos nos fortalecendo, errando, aprendendo, e conquistando nossos espaços em várias 
universidades brasileiras e estrangeiras. O Segundo Simpósio de Fisiomecânica da Locomoção 
Terrestre é mais uma conquista do grupo, resultado da formação sólida que nos foi passada.  
 
 
O II FISIOMEC tem como objetivo propiciar um fórum de debate científico de alto nível nacional 
e internacional. Dos minicursos às mesas redondas, serão discutidos temas inovadores e 
impactantes da locomoção humana no contexto da saúde e do desempenho. O II FISIOMEC 
também pretende consolidar-se como um evento científico comprometido com a criação de 
oportunidades para a disseminação de trabalhos científicos na área da mecânica e energética 
da locomoção.  
 
 
A primeira edição do evento ocorreu em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 
Porto alegre. O evento também marcou a celebração dos 10 anos do grupo de pesquisa 
Locomotion. O II FISIOMEC almeja dar continuidade à história de sucesso do evento e do grupo! 
Esperamos que o ambiente da nossa belíssima ilha e da UFSC contagie cada um de vocês e 
que o evento seja um momento de interação, de troca de conhecimentos e de frutíferas futuras 
colaborações.  
 
 
Sejam bem-vindos a Florianópolis e ao Segundo Simpósio de Fisiomecânica da Locomoção 
Terrestre. 
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CARATERIZAÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO NAS PARAPARESIAS ESPÁSTICAS 

HEREDITÁRIAS 
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INTRODUÇÃO 

As paraparesias espásticas hereditárias é um conjunto de 

doenças neurogenéticas que degeneram os axônios do trato 

corticoespinhal [1]. Caracterizam-se pelos sintomas de 

espasticidade com tônus muscular aumentado, rigidez e 

fraqueza muscular comprometendo a locomoção, o controle 

postural, o equilíbrio estático e maior risco de quedas. 

O equilíbrio estático é geralmente avaliado através do centro 

de pressão (COP), amplitude de movimento (ADM) e o Root 

mean square (RMS) da velocidade e/ou da posição ântero-

posterior e médio-lateral [2].     

O objetivo é caracterizar e comparar o comportamento do 

equilíbrio em cada um dos estágios. Hipotetizamos que o 

equilíbrio estático estará prejudicado em pacientes com 

estadiamento mais avançado da doença.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

24 pacientes com paraparesias espásticas hereditárias (42 ± 

4,94 idade; 68 ± 23 kg; 161 ± 17 cm) participaram de um 

estudo transversal para analisar o equilíbrio estático sobre 

uma plataforma de força (AMTI, 1000Hz) em duas 

condições, olhos fechados e olhos abertos, durante 30s. 

Foram excluídos os primeiros e últimos segundos para 

analisar os 20s intermediários restantes.  

O RMS e a amplitude de movimento (ADM) foram 

determinados por algoritmos construídos no software 

LabView. A estatística utilizada foi a de modelo linear 

generalizado (GLzM). Esta é uma estatística robusta que 

estabelece a relação entre a variável resposta e as variáveis 

preditoras em estudos transversais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os pacientes no estágio 1 obtiveram valores menores de RMS 

e ADM no plano ântero-posterior nas duas condições (olhos 

abertos e olhos fechados) do que os pacientes no estágio 4 da 

doença (p=0,001). Para as demais variáveis não houve 

diferença significativa. 

 

 

 
Figura 1. Valores médios root mean square (RMS) e amplitude de 

movimento (ADM) no eixo ântero-posterior (AP) com olhos abertos 

(OA) e fechados (OF). 

Os pacientes com paraparesias espásticas hereditárias 

apresentaram valores mais baixos de equilíbrio, indicando 

uma instabilidade estática, com prejuízo predominantemente 

no eixo ântero-posterior, mais do que no eixo médio-lateral. 

Em geral, nossos dados coincidem com o resultado de 

Marsden e Stevenson [3]. Os prejuízos parecem ser 

linearmente relacionados com o estadiamento (Figura 1). 

Deste modo, as alterações parecem ser detectadas em grupos 

heterogêneos e, no presente estudo, observadas entre os 

estágios 1 e 4. 

 

CONCLUSÃO 

A instabilidade estática e o risco de queda em pacientes com 

paraparesia espástica hereditária acontece no eixo ântero-

posterior, sem diferença significativa entre estágios 1, 2 e 3 e 

afetando os três sistemas que mantem o corpo equilíbrio. 
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Tabela 1: Valores de parâmetros do centro de pressão - media (95% do intervalo de confiança). 

  RMS da Posição ML (mm) RMS da posição AP (mm) ADM ML (mean-mm) ADM AP (mean-mm) 

Estágio AO OF AO OF AO OF AO OF 

1 6 ± 4,2 10,4 ± 6.1 5,8 ± 1.4 11,5 ± 1.9 5,1 ± 4 8,1 ± 4.4 5,8 ± 3.4 7,6 ± 1.4 

2 15,1 ± 4 18,8 ± 13.5 13,9 ± 6.8 14,9 ± 9 9 ± 1.8 11,1 ± 6.6 9,2 ± 5.2 11 ± 4.8 
3 13,7 ± 8,2 24,7 ± 15.8 13,5 ± 2.8 18,4 ± 9.3 10,2 ± 6.6 16,1 ± 11.7 7,8 ± 1.9 13,8 ± 5.5 

4 16,3 ± 9,9 21,6 ± 10 16,6 ± 6.3 25,1 ± 25.1 10,3 ± 12.4 14,1 ± 7 11,5 ± 4 17 ± 8.3 

Nota: RMS = root mean square; AP = ântero-posterior; ML = médio-lateral; ADM = Amplitude de movimento 
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EFFECTS OF EXERCISE ON ANTICIPATORY POSTURAL ADJUSTMENTS DURING GAIT 

INITIATION IN PARKINSON'S DISEASE: A PILOT STUDY 

Marcela Zimmermann Casal1, Ana Paula Janner Zanardi1, André Ivaniski Mello1, Ivan Oliveira dos Santos1, Paolo Cavallari2, 

Flavia Gomes Martinez1, Leonardo Alexandre Peyré-Tartaruga1 
1Research Laboratory of Exercise, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil 

2Università degli Studi di Milano, Milan, Italy 
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INTRODUCTION 

Alterations in the motor control system related to postural 

control and locomotion dysfunctions are commonly observed 

in Parkinson’s disease (PD), affecting quality of life and 

functional independence [1]. In view of these, knowledge of 

the mechanisms of postural automatisms during motor tasks, 

as gait initiation, and therapeutic strategies to improve these 

motor behavior become important. Thus, the aim of this study 

was to analyze the strategies of anticipatory postural 

adjustments (APA) related to the gait initiation of people with 

PD and determine the effects of exercises programs on these 

parameters.  

METHODS 

In this longitudinal pilot study, we evaluated people with 

Parkinson's disease before and after 12 weeks of guided 

exercise. The evaluations included the acquisition of kinetic 

and kinematic data during the initiation of free walking, 

starting from a force platform. The kinetic variables obtained 

through the force platform were acquired at 1000 Hz and 

filtered using the 2nd order Butterworth low pass filter, with 

anteroposterior and mediolateral center of pressure (COP) 

displacement during the APA period (-150ms at +50ms from 

start of movement)[2]. The kinematic variables were obtained 

through a VICON capture system (Plug in gait full body 

model, 6 infrared cameras, 100 Hz) from which we 

determined the first step length of each lower limb. 

Descriptive statistics were performed with mean and standard 

deviation for sample characterization. To verify the normality 

of the data, Shapiro-Wilk test was used. Student's t-test was 

used to compare pre and post moments. The level of 

significance was α = 0.05, and the Statistical Package for 

Social Science (SPSS) software was used. 

RESULTS 

The sample included 15 participants with PD, 12 male and 3 

female, mean age 66.4±8.8 years, body mass 74.9±12.7 kg, 

height 1.72±0.11 m, BMI 25.2±2.7 kg/m², time of diagnosis 

6.4±4.5 years, H&Y scale [3] 1.6±0.4. The pre and post 

intervention results for kinetic data in the APA period are 

shown in Figure 1.  

Data collection related to the first step showed that at baseline 

the mean was 0.34±0.07 m, with no significant improvement 

of this parameter after 12 weeks of exercise with mean 

0.36±0.05 m (p = 0.217). 

 

 

 

Figure 1. Pre and post intervention results for kinetic data in 

the APA period: A) Peak COPx (mediolateral), p=0.003; B) 

Peak Velocity of COPx (mediolateral), p=0.580; C) Peak 

COPy (anteroposterior), p=0.335; and D) Peak Velocity of 

COPy (anteroposterior), p=0.916. 

 

DISCUSSION 

Parkinsonian gait initiation is characterized by short steps and 

deficit in posture control during the execution of this task, 

with a tendency to freezing episodes [4]. In this study, we 

show that people with PD produce short first-step lengths and 

COP variability in the APA period. We also observed that 

physical exercise may be beneficial in improving these 

parameters or maintaining it, as this is a progressive disease.  

CONCLUSION 

Our results suggest that exercise can maintain or improve the 

strategies of anticipatory postural automatisms in gait 

initiation and first step length of people with PD, making this 

task more efficient. More research is needed, such as more 

participants, analysis of other variables such as muscle 

activity and assessing the effects of each type of intervention. 
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ANÁLISE DO INCREMENTO DE CARGAS EM MOCHILA SOBRE VARIÁVEIS 

CINEMÁTICAS DA CORRIDA DE AVENTURA: RESULTADOS PRELIMINARES 

Carlos R. Castilhos; Leonardo L. Bloedow; Alex O. Fagundes; Leonardo P. Tartaruga 

Laboratório de Pesquisa do Exercício, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. 

 E-mail: carlos.r.castilhos@gmail.com 

INTRODUÇÃO 

A corrida de aventura (CA) é um esporte que exige dos atletas 

a capacidade de superar provas de longa duração em terrenos 

irregulares, utilizando mochilas com suprimentos alimentares 

e equipamentos. Com o aumento da competitividade do 

esporte [3], é de grande relevância que se aprofunde o 

conhecimento sobre as variáveis envolvidas no desempenho 

dos atletas. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o 

efeito do incremento de carga em mochila sobre variáveis 

biomecânicas da corrida. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram 4 sujeitos, homens, com 31.3±7.7 anos, estatura 

1,81±0,05m e massa corporal 75,5±9, 1kg, todos atletas 

experientes em Corridas de Aventura. O experimento foi 

realizado em uma esteira à velocidade de 15km/h, com o 

incremento de uma carga extra, em uma mochila devidamente 

fixada ao sujeito, correspondente a 7% e 15% da massa 

corporal (MC) de cada participante, além do teste sem carga. 

Os testes ocorreram em dias diferentes após familiarização 

com a mochila. Através da cinemetria, as variáveis espaço-

temporais avaliadas foram: Tempos de contato (TC), Passada 

(TP), Balanço (TB), Comprimento da Passada (CP), Duty 

Factor (DF) e Frequência de Passada (FP). Para análise da 

biomecânica da corrida foi identificado o contato e a 

despregue do pé com o solo [1]. Para análise estatística foi 

utilizada a média e desvio padrão, teste de Shapiro-Wilk para 

a normalidade e tamanho de efeito [2] do incremento de 

carga, através no software SPSS v.21.0 (α = 0,05). 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

O incremento de carga não provocou diferenças nas variáveis 

medidas, contudo, foram observados os tamanhos de efeito 

médio e pequeno sobre TC para 7% e 15%, respectivamente, 

médio e grande sobre TB, grande e médio sobre TP, pequeno 

para ambas sobre FP, médio e insignificante para DF e grande 

e médio sobre CP. Autores[1] apresentam relação direta entre 

CP e Economia de Corrida (ECO). Pode-se sugerir, de acordo 

com o comportamento da curva do CP sob diferentes 

implementos de carga, que a diminuição do CP poderia gerar 

uma diminuição na ECO. A literatura apresenta resultados 

que apontam que o aumento da carga implica em um aumento 

do TC [1]. 

 

Figura 1. comprimento da passada para diferentes cargas. 

 

Figura 2.  tempo de passada, tempo de balanço e tempo de 

contato com diferentes cargas.  

CONCLUSÃO 

Não observamos diferenças no comportamento das variáveis 

mecânicas da corrida com incremento de 7 e 15% da MC na 

velocidade de 15km/h. Novos estudos com diferentes cargas, 

velocidades e maior número de sujeitos são necessários para 

aprofundar o conhecimento sobre o efeito da sobrecarga na 

biomecânica da corrida.  

REFERÊNCIA 
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Tabela 1. Coeficientes D Cohen. 
 

 TC(s) TB(s) TP(s) FP(hz) DF(%) CP(m) 

0% vs. 7%  0.50 0.68 0.97 0.15 0.72 0.83 

0% vs. 15%  0.39 0.83 0.74 0.35 0.14 0.79 

Nota: RMS = root mean square; AP = ântero-posterior; ML = médio-lateral; ADM = Amplitude de movimento 
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INTRODUÇÃO 

A dor patelofemoral (DPF) é definida como uma condição 

musculoesquelética crônica caracterizada por dor retro ou 

peripatelar, sentida durante atividades como subir/descer 

escadas, saltar, correr, agachar-se ou manter-se sentado por 

período prolongado, impactando diretamente a 

funcionalidade dos indivíduos. Uma das hipóteses etiológicas 

da DPF é a diminuição da ativação dos músculos extensores, 

rotadores externos e abdutores do quadril e o padrão ouro para 

tratamento da DPF é a realização de exercícios [1]. 

Considerando o impacto da DPF sobra a funcionalidade e as 

possíveis alterações na atividade muscular, o objetivo desse 

estudo foi avaliar a eficácia de um protocolo de exercícios de 

fortalecimento de quadríceps em mulheres com DPF. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do estudo 14 mulheres com DPF (60,5±1,8 kg; 

1,64±0,0 m; 22,7±0,6 anos). Durante 12 semanas, 3 vezes por 

semana, as participantes realizaram o protocolo de tratamento 

constituído por exercícios de agachamento com progressão 

calculada no percentual de peso corporal. A fim de normalizar 

as condições de estresse articular, todas as voluntárias foram 

submetidas ao mesmo protocolo pré coleta (Figura 1). Para 

avaliar a funcionalidade foi aplicada a Escala Anterior para 

dor no Joelho (EDAJ-AKPS) [2] com pontuação entre 0-100 

pontos, na qual uma pontuação ≤ 82 sugere tendência para 

limitações funcionais características de DPF. A atividade 

muscular de glúteo médio (GM), vasto medial (VM) e vasto 

lateral (VL) foi verificada utilizando um condicionador de 

sinais (Miotol 400), com filtro passa-banda de 20 a 400 Hz, 

frequência de aquisição de 2000 Hz, durante um agachamento 

livre. A localização dos eletrodos e os procedimentos de 

coleta foram realizados conforme normas da SENIAM [3]. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi verificada diferença entre avaliação pré e pós protocolo 

de tratamento tanto para o escore médio de funcionalidade 

quanto para atividade muscular do VM. Houve um aumento 

de ativação muscular de VL e GM, porém este não foi 

suficiente para representar mudança na análise estatística 

(Tabela 1). 

 
Figura 1. Protocolo de estresse articular (A); Avaliação da 

Atividade Muscular durante Agachamento (B); Agachamento 

realizado durante tratamento (C). 

CONCLUSÃO 

Os achados demonstraram efeito do protocolo a ativação dos 

músculos avaliados, com significativa melhora de VM e da 

capacidade funcional. 
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Tabela 1. Resultados de funcionalidade e ativação muscular pré e pós 12 semanas de tratamento 

 PRÉ PÓS 

EDAJ - AKPS 72,35±1,91 89,78±2,71* 

ATIVAÇÃO (un) 

VM 

 

0,33±0,01 

 

0,46±0,03# 

VL 0,36±0,01 0,43±0,03 

GM 0,15±0,00 0,15±0,00 

Escala para Dor Anterior no Joelho (EDAJ – AKPS). *(p < 0,05); Ativação Muscular Vasto Medial (VM), Vasto Lateral 

(VL) e Glúteo médio (GM);  #(p=0,006); un (unidade normalizada). 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os fatores associados às lesões em corredores, pode-

se destacar a baixa capacidade de produção de torque 

muscular dos membros inferior e as alterações cinemáticas 

durante a corrida [1,2]. A queda pélvica contralateral e a 

abdução do joelho estão normalmente presentes em 

indivíduos sintomáticos para disfunções dos membros 

inferiores durante atividades com demandas unilaterais [3], e 

por isso a análise do desempenho dos músculos abdutores do 

quadril tem sido foco de investigação. Este estudo objetivou 

comparar a cinemática da corrida no plano frontal entre 

indivíduos com baixa e alta capacidade de produção de torque 

dos abdutores do quadril; e associar a amplitude de 

movimento de quadril e pelve da corrida e o pico de torque 

dos abdutores do quadril dentro de cada subgrupo.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Vinte e nove indivíduos (16 homens, 30±5 anos; 22,9±2,5 

kg/m²) com e sem experiência prévia de corrida foram 

submetidos a uma avaliação cinemática 2D da corrida (210 

Hz) em esteira na velocidade auto-selecionada (10,8±2,0 

km/h); e a uma avaliação isocinética dos abdutores do quadril 

(modo concêntrico, 30º/s). Analisou-se a amplitude de 

movimento (ADM) da pelve e joelho no plano frontal (do 

contato inicial até o pico de flexão do joelho na fase de apoio) 

e o pico de torque dos abdutores do quadril (PTAQ, Nm/kg). 

Os participantes foram divididos em dois grupos: baixa 

(n=14) e alta capacidade de produção de torque (n=15), 

considerando-se a mediana do PTAQ. A comparação da 

cinemática da corrida entre os grupos foi realizada por meio 

da ANCOVA, com a velocidade de corrida como covariável. 

A correlação parcial de Pearson foi utilizada para associar a 

cinemática da corrida com o PTAQ dentro de cada subgrupo, 

utilizando a velocidade como variável de controle. O nível de 

significância adotado foi de α = 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foram identificadas diferenças significativas entre os 

grupos para a cinemática da corrida (Tabela 1). Observou-se 

uma associação significativa positiva entre o PTAQ e a ADM 

do joelho no plano frontal (r=0,56; p=0,047) para o grupo 

com baixa capacidade de produção de torque (Figura 1).  

 
Figura 1. ADM do joelho (+abdução; -adução) versus PTAQ 

para o subgrupo com baixa capacidade de produção de torque.  

Cashman [4], concluiu que as análises associando o PTAQ e 

cinemática do joelho no plano frontal se mostram escassas e 

com resultados divergentes. Neste cenário, Brund et al. [5] 

identificaram que, aqueles participantes que realizaram maior 

PTAQ, de maneira excêntrica, apresentaram menores valores 

de ADM para abdução do joelho durante a corrida. Embora 

nossos resultados tenham sidos diferentes ao deste estudo [5], 

uma explicação pode ser devido ao tipo de avaliação 

(concêntrica vs. excêntrica). Diante disso, percebe-se que a 

capacidade de produção de torque concêntrica dos abdutores 

do quadril não parece ser uma condição determinante da 

ADM da pelve e do joelho durante a corrida. 

CONCLUSÕES 

A cinemática da pelve e do joelho no plano frontal durante a 

corrida é semelhante entre indivíduos com baixa e alta 

capacidade de produção de torque dos abdutores do quadril. 

Dentre os indivíduos com baixa produção de torque, maiores 

valores do PTAQ foram associados a maiores valores de 

abdução do joelho.  
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Tabela 1: Média (desvio padrão) da amplitude de movimento (ADM) do joelho e da pelve no plano frontal durante a corrida em 

velocidade auto selecionada para os grupos de baixa e alta capacidade de produção de torque. 

ADM (graus) 
Baixa capacidade de 

produção de torque (n=14) 

Alta capacidade de 

produção de torque (n=15) 

Diferença 

média (IC95%) 
p-valor 

Joelho (+ abdução) -0,7 ± 2,9 -0,8 ± 3,1 0,1 (-2,2 – 2,4) 0,19 

Pelve (+ queda contralateral) 2,6 ± 2,4 2,5 ± 2,4 0,1 (-1,7 – 2,0) 0,28 
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INTRODUÇÃO 

O futsal é caracterizado como uma modalidade intermitente 

de alta intensidade, com acelerações, desacelerações, saltos, 

chutes e mudanças de direção. O acúmulo dessas ações 

durante jogos e treinos costumam gerar um estado de fadiga 

nos atletas. Este estado causa um decréscimo nos níveis de 

produção de força muscular, diminuindo a performance 

física. Além disso, a fadiga pode estar associada a 

mecanismos de lesões em função dos acúmulos de cargas. 

Sendo assim, o monitoramento das cargas é fundamental para 

verificar a recuperação de atletas e no planejamento de novas 

aplicações de cargas, otimizando o controle do desempenho 

físico e na prevenção de lesões. Dessa forma, o objetivo do 

estudo foi verificar os efeitos agudos e subagudos de um 

protocolo de corrida intermitente específico para simular as 

demandas físicas do futsal sobre a produção de força 

neuromuscular. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram sujeitos do estudo 15 atletas amadores de futsal 

(18,3±3,8 anos, 66,8±10,5 kg, 172,5±5,2 cm). O protocolo foi 

desenvolvido para reproduzir as demandas neuromusculares 

e fisiológicas, assim como a característica intermitente e de 

corrida multidirecional do futsal.  O design contou com 

avaliações nos momentos pré, durante o intervalo, logo após 

e 24 e 48h após o protocolo. Foi avaliado o torque isocinético 

concêntrico e excêntrico dos músculos extensores e flexores 

do joelho a uma velocidade de 180os-1 no dinamômetro 

isocinético (BIODEX). A análise estatística utilizada foi a 

ANOVA medidas repetidas e o post-hoc de Bonferroni 

(identificação de diferenças, sendo p ≤ 0,05). As medidas 

PRÉ1 e PRÉ2 foram testadas quanto ao coeficiente de 

correlação intraclasse (CCI). 

 
Figura 1. Design do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados demonstraram que as variáveis obtiveram 

classificações excelentes e boas quanto ao CCI (PCEXT = 0,92, 

PEFLEX = 0,93, PCEXT = 0,83 e PEFLEX = 0,89).  

A ANOVA indicou diferenças significativas no pico de 

torque e o post-hoc indicou uma diminuição significativa do 

PEEXT nos momentos P1, P24 e P48 em relação ao PRÉ 

(p=0,005, p=0,052 e p=0,001, respectivamente). Além disso, 

houve uma diminuição significativa no PEFLEX nos momentos 

P1, P24 e P48 em relação ao PRÉ (p≤0,001, p=0,008 e 

p=0,046, respectivamente) e por fim diminuição do PCFLEX 

no momento P1 em relação ao PRÉ (p=0,004).  

Os resultados do presente estudo foram semelhantes com 

estudo prévio que avaliou os efeitos agudos da fadiga 

específica do futsal [1], onde houve uma diminuição na 

produção de força durante e logo após o mesmo protocolo do 

presente estudo. Contudo, este é o primeiro estudo a 

investigar os efeitos subagudos. A força muscular diminuída 

pode alterar parâmetros de desempenho físico e também 

aumentar a incidência de lesões, principalmente em ações 

excêntricas [2]. 

 

 
 

Figura 2. Picos de torque (concêntrico e excêntrico) dos 

músculos extensores (PCext e PEext – A) e flexores (PCflex e 

PEflex – B) do joelho nos diferentes momentos. *diferente em 

relação a PRÉ, #diferente em relação a P1. 

CONCLUSÃO 

O protocolo ocasionou uma fadiga acentuada na produção de 

força excêntrica em até 48h, fato que deve ser levado em 

consideração no momento de prescrição do treinamento. 
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Legenda: PCext – pico de torque concêntrico dos extensores, PEext – pico de 

torque excêntrico dos extensores, PCflex – pico de torque concêntrico dos 

flexores, PEflex – pico de torque excêntrico dos flexores 
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INTRODUÇÃO 

A utilização e procura, na atualidade, da corrida como uma 

atividade para fins de recreação e competição está mais 

presente no cotidiano das pessoas. Contudo, precisa-se 

atentar para os aspectos biomecânicos e fisiológicos, afinal, 

quanto melhor a técnica de corrida e o condicionamento, 

melhor será o desempenho [1]. Corredores bem treinados têm 

melhores adaptações biomecânicas (menor tempo de contato, 

maior rigidez e maior oscilação vertical) [2] e fisiológicas, 

induzindo a uma melhor economia de corrida. Entretanto, 

como respondem essas variáveis em corredores iniciantes? O 

objetivo deste estudo é verificar a correlação entre o 

comportamento das variáveis fisiológicas / antropométricas 

(FC no 2º LV, massa corporal e % de gordura) e biomecânicas 

(força máxima aplicada ao solo; velocidades associadas ao 2º 

LV; variáveis espaço-temporais da corrida e parâmetros do 

sistema massa mola) de corredores recreacionais.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do presente estudo 16 corredores recreacionais 

(idade = 31,0 ± 7,2 anos; massa corporal = 68,3 ± 11,5 kg; 

estatura = 167,6 ± 7,9 cm; gordura = 21,5 ± 6,4 %), sendo 7 

homens e 9 mulheres. Foram coletados os dados 

antropométricos: somatório das dobras cutâneas e perímetros, 

para o cálculo do percentual de gordura corporal. Após, 

iniciou-se o teste de esforço máximo em esteira [3]. Esse 

protocolo consistiu em um aquecimento de 5 minutos com 

velocidade de 10 km.h-1 e inclinação fixa de 1%, sendo 

filmada a corrida durante os 30 segundos finais com uma 

câmera digital de 60 Hz. Na sequência, os sujeitos iniciaram 

o teste a 6 km.h-1, com a FC sendo registrada a cada 10 

segundos, aumentando a velocidade em 1 km.h-1 a cada 

minuto. Foram identificados o contato e a despregue do pé 

com o solo para o cálculo das variáveis de interesse, e o ponto 

de deflexão da FC para a estimativa do 2º limiar ventilatório 

(LV). Para análise estatística foi utilizada a média e desvio 

padrão. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para a 

normalidade dos dados e teste de correlação de Pearson no 

software SPSS v.21.0 (α = 0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto maior a massa corporal, menor a FC no 2° LV (r = -

0,520; p=0,039) (figura A) e uma maior força máxima é 

aplicada ao solo (r=0,875; p=0,001). Além disso, os 

corredores com maiores % gordura corporal apresentaram 

menores velocidades máximas de corrida (r=-0,595; p=0,015) 

e menores velocidades associadas ao 2° LV (r=-0,632; 

p=0,009) no teste de esforço máximo. Em relação às variáveis 

mecânicas, uma maior frequência de passada reduziu a 

oscilação vertical (r=-0,784; p=0,001), e um menor tempo de 

contato se correlacionou com aumento de rigidez vertical (r=-

0,818; p=0,001) (figura B) e de rigidez de perna (r=-0,818; 

p=0,001).  

 

 

Figura 1. Dados individuais representando a correlação entre 

FC 2° LV e massa corporal (A), e rigidez vertical com tempo 

de contato (B). 

O condicionamento físico menor representado pela maior 

massa corporal e % de gordura prejudica as variáveis 

correlacionadas ao teste máximo em esteira. Um sistema 

elástico otimizado é encontrado em corredores mais rígidos, 

com menores tempos de contato e mais oscilantes [2], em 

linha com nossos achados. 

CONCLUSÃO 

O menor condicionamento físico influencia negativamente 

nas variáveis fisiológicas e aumenta a força máxima aplicada 

contra o solo. Como aplicação prática, intervenções que 

reduzam o tempo de contato e a frequência de passada podem 

aumentar a rigidez e a oscilação vertical. 
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INTRODUÇÃO 

A rigidez pode ser definida como a capacidade de 

resistência de um dado material quando exposto à uma 

carga mecânica. No movimento humano, esta pode ser 

mensurada desde uma única fibra muscular até um modelo 

de corpo inteiro, conhecida como a rigidez vertical (Kvert). 

A Kvert é a razão entre a força de reação do solo e o 

deslocamento vertical do centro de massa e comumente é 

medida na corrida e em saltos [1], sendo correlacionada de 

forma positiva com o desempenho [2,3]. Da mesma forma, 

valores de Kvert muito altos são relacionados com lesões 

ósseas, enquanto valores muito baixos são relacionados 

com lesões em tecidos moles [4]. O Foam Rolling (FR) é 

um procedimento terapêutico realizado antes, ou após o 

treinamento, e consiste em uma aplicação de força em um 

rolo de EVA, realizando uma excursão em toda a estrutura 

musculotendínea. Desta forma, os efeitos da aplicação de 

FR provocam aumento da amplitude de movimento [5], 

redução da rigidez muscular [6], sem prejuízos na força e na 

potência [7], porém, ainda não está claro na literatura quais 

os efeitos da aplicação de FR sobre a Kvert. Portanto, o 

objetivo deste estudo foi verificar o efeito agudo do FR nos 

flexores plantares sobre a Kvert e tempo de contato durante 

saltos verticais contínuos em corredores. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Oito corredores recreacionais participaram do presente 

estudo, com idade de 28,2±9,1 anos, massa corporal de 

71,1±10,9 kg, estatura 173,7±8,0 cm e volume semanal de 

treino de 51,8±22,3 km. O estudo foi composto de duas 

visitas, uma com o uso do FR e outra controle (CON), sendo 

estas de ordem randomizada. As visitas tiveram a seguinte 

sequência: medidas antropométricas, aquecimento de 5 

minutos em um cicloergômetro e 2 séries de 10 segundos de 

saltos contínuos. Após isto, foi realizada a condição FR ou 

CON, e os sujeitos realizaram 2 séries de 10 segundos de 

saltos contínuos sobre a plataforma de

 força uniaxial. A rigidez vertical foi calculada pela razão a 

força máxima pelo deslocamento do centro de massa, 

ambos no eixo Y, este último obtido pela a dupla integração 

da aceleração, analisado no software MatLab. Os tempos de 

contato foram obtidos através da plataforma 

unidimensional. A análise estatística foi realizada com os 

testes de Shapiro-Wilk, para normalidade dos dados, teste T 

pareado, para comparação entre condições (p<0,05), 

juntamente com o teste de effect size (ES), considerando 

trivial (ES<0,2); fraco (ES>0,2); moderado (ES>0,6); forte 

(ES>1,2) e muito forte (ES>2,0)[8]. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas condições FR, tanto a rigidez vertical quanto os tempos 

de contato, não foram observadas diferenças significativas 

quando comparada à condição CON. Os dados Kvert e Tc em 

ambas as condições estão representados na Tabela 1. O 

presente estudo demonstraram que ao realizar o FR os 

sujeitos aumentam o tempo de contato, ΔYCOM e reduziram 

a FRSV. A partir disto, especula-se que os mesmos adotaram 

uma estratégia menos reativa nos saltos contínuos. 

Possivelmente, a redução da rigidez muscular, o qual foi 

previamente documentada por Morales-Artacho et al. [3], 

pode não ser sensível quando se analisa o modelo de rigidez 

de corpo inteiro.   
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Tabela 1. Resultados (Média± desvio padrão) das variáveis mecânicas durante os saltos verticais entre condições. 

 CON FR ES Classificação 

KVERT (kN.m -1) 42,8 ± 11,8 41,8 ± 12,3 0,07 Trivial 

Tempo de contato 

(ms) 
207,6 ± 35,6 221,3 ± 27,0 0,43 Fraco 

FRSV (N.kg-1) 48,4 ± 7,9 42,1 ± 6,8 0,83 Moderado 

ΔyCOM (m) 0,08 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,50 Fraco 

CON: controle; FR: foam rolling; KVERT: rigidez vertical; FRSV: força de reação do solo vertical; kN: quilonewton; kg: quilo; 

N: newton; m: metro, ms: milissegundos; ΔyCOM: deslocamento do centro de massa no eixo y. 
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INTRODUÇÃO 

O Aquathlon é uma prova que combina natação e corrida, de 

maneira ininterrupta e sucessiva, tendo uma transição entre as 

duas modalidades. O tempo gasto em cada etapa é afetado por 

diferentes aspectos [1]. Existem poucos estudos sobre o 

Aquathlon, sendo relevante descobrir qual etapa é decisiva 

nas provas, a fim de buscar estratégias para melhorar o 

desempenho, direcionar o treinamento e reduzir o tempo total 

de prova. O objetivo do estudo foi verificar qual a etapa mais 

importante para o desempenho final da prova.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado através de duas provas de Aquathlon 

ocorridas na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança 

(ESEFID), na UFRGS. Os participantes são 12 atletas 

treinados (2 mulheres e 10 homens), com idade entre 24 e 43 

anos. A distância percorrida na natação foi de 1 km em uma 

piscina térmica, com 29°C, tendo 25 metros de comprimento, 

com 6 raias e 1,95m de profundidade, localizada no centro 

natatório. Já a corrida teve um percurso de 5 km no anel 

viário, totalizando 4 voltas de 1250 metros. O teste de 

Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos 

dados. Para análise estatística foi utilizada uma análise 

descritiva com média e desvio padrão. O teste de correlação 

de Pearson foi utilizado para correlação entre os tempos finais 

e os tempos parciais no software SPSS v.21.0 (α = 0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tempo total de prova foi em média 39,5 ± 4,8 minutos, 

sendo 15,8 ± 1,7 minutos de natação, 1,7 ± 0,6 minutos de 

transição e 21,9 ± 3,6 minutos de corrida. Com relação a 

contribuição do tempo de cada modalidade, cerca de 40,2% 

do tempo total de prova foi usado para natação, 4,4% para 

transição, e 55,4% para a corrida (figura 1). O tempo total de 

prova correlacionou-se moderadamente com o tempo de 

natação (r=0,593; p=0,042), moderadamente com o tempo de 

transição (r=0,644; p=0,024) e forte com o tempo de corrida 

(r=0,826; p=0,001). Na figura 2 pode ser observada a 

importância da corrida durante a prova. Estudos que 

avaliaram a contribuição de cada etapa do Triathlon (natação, 

ciclismo e corrida) mostraram correlação entre a etapa de 

corrida e o tempo total de prova de triatletas [2]. Deste modo, 

os atletas que demonstraram um melhor desempenho na 

corrida conquistaram as melhores colocações [3].  

 
Figura 1. Representa a participação das etapas do Aquathlon 

em % do tempo total, em azul a natação, em vermelho a 

corrida e em verde a transição. 

 
Figura 2. Representa as estratégias de prova individuais dos 

atletas do 1° ao 12° colocado. A cor azul representa a natação, 

vermelho a corrida e verde a transição. 

CONCLUSÕES 

Concluímos que o desempenho na corrida é mais relevante 

para o resultado final da prova de Aquathlon. 
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INTRODUÇÃO 

A força e a potência muscular têm se mostrado determinantes 

nas reduções de função durante o envelhecimento [1], pois 

estão ligadas à limitação funcional e declínio de capacidade 

de realizar atividades da vida diária (AVD’s), apresentando 

uma forte correlação com a capacidade funcional de idosos 

[2]. A capacidade funcional é comumente avaliada com testes 

práticos, sendo um dos mais utilizados o Timed Up and Go 

(TUG) [3], o qual representa movimentos funcionais do dia a 

dia como o sentar, levantar e caminhar [4]. Como a 

manutenção da força muscular é determinante para realizar 

AVDs com independência, a avaliação da força muscular de 

membros inferiores vem sendo realizada por meio de saltos 

verticais, comumente avaliados em plataforma de força e de 

salto. Por causa de questões logísticas e de segurança, testes 

de carga máxima em exercícios relacionados com as AVDs 

(e.g. agachamento) são pouco viáveis. Entretanto, 

recentemente surgiram formas de se estimar a carga máxima 

baseada na relação carga x velocidade durante a ação 

concêntrica. Dessa maneira, é possível estimar a carga 

máxima de exercícios utilizando cargas submáximas e 

velocidades máximas. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

verificar a correlação entre a capacidade funcional de idosos 

com a performance em testes que envolvem cadeia cinética 

fechada e movimentos de agachamento, como o salto vertical 

e a força máxima estimada pela relação carga x velocidade do 

exercício agachamento.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Vinte idosos saudáveis (67,4 ±1,2 anos; 166 ±2,3 cm e 74,4 

± 3,7 kg) realizaram três visitas ao laboratório. Na primeira 

foram realizadas familiarização com o TUG, salto vertical 

[Counter Moviment Jump (CMJ)] na plataforma de forca e 

com o agachamento na barra guiada. Na segunda e terceira 

visitas foram realizados os testes e retestes do TUG, CMJ e 

avaliação de força máxima através do teste de 1-repetição 

máxima (1–RM) estimado pela velocidade do movimento no 

agachamento guiado. Para o TUG e altura do salto foi 

selecionado a média das 3 tentativas em cada teste. Para o 

teste de 1-RM foram realizadas três tentativas de três 

repetições com cargas diferentes, e então uma regressão 

linear baseada na relação carga velocidade foi realizada para 

estimar o 1-RM de cada participante. O teste de normalidade 

de Shapiro-Wilk e o Teste de correlação de Pearson foram 

aplicados para as variáveis obtidas (α=5%). Este projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética da UFSC 

(04027718.2.0000.0121). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios dos testes TUG, CMJ e 1-RM foram, 

respectivamente (5,90 ±0,56; 24,7 ±4,0; 62,1 ±26,7). O teste 

TUG apresentou correlação negativa moderada com a carga 

do 1-RM do agachamento (p= 0,017) (r= -0,528). Ou seja, 

participantes com maiores níveis de forca realizaram o TUG 

em menor tempo, o que representa elevada capacidade 

funcional. A altura do CMJ não apresentou correlação com o 

TUG (p= 0,088) (r= -0,391), muito provavelmente devido ao 

número reduzido de sujeitos. 

O movimento realizado durante o exercício agachamento 

também é observado em atividades básicas do dia a dia, como 

ao sentar e levantar de uma cadeira. Além disso esse exercício 

é realizado em cadeia cinética fechada, o que se assemelha a 

movimentos de caminhada. Ambas ações são observadas nos 

movimentos realizados pelo TUG, que inclui levantar, 

caminhar e sentar.  

 
Figura 1. Correlação entre o TUG e a carga do 1–RM no 

exercício agachamento guiado. 

CONCLUSÃO 

Os resultados do estudo mostram que a carga máxima 

estimada do exercício agachamento guiado está associada a 

um menor tempo de execução do teste TUG. Tais achados 

destacam a importância de se apresentar elevados níveis de 

força em atividades relacionadas com atividades funcionais 

da vida diária. Implementar exercícios de força com 

movimentos relacionados às AVDs pode ser uma estratégia 

eficiente para atenuar as perdas de funcionalidade observadas 

durante o período de envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

A propulsão da bicicleta é realizada a partir de forças 

desenvolvidas por músculos que cruzam as articulações dos 

membros inferiores [1], e como consequência gerando 

torques nos pedivelas [2]. Entretanto, ainda não está claro 

qual a influência de diferentes propriedades musculares 

(tamanho e qualidade) na capacidade de produção de torque 

isométrico máximo (TIM), e torque submáximo nos 

pedivelas (TSP). Neste sentido, este estudo teve como 

objetivo relacionar as propriedades musculares com a 

capacidade de produzir TIM e TSP de ciclistas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram deste estudo 20 atletas de ciclismo. No 

primeiro dia de testes, foi realizado teste incremental 

máximo com uma bicicleta de estrada acoplada 

aociclossimulador Computrainer. O teste incremental 

iniciou a 150W, e foiadicionado 25W/min até à exaustão 

(~95rpm). No segundo dia foram avaliadas imagens 

transversais dos músculos quadríceps direito e esquerdo 

pelo ecográfo Aloka. O TIM do quadríceps foi avaliado a 

70º de flexão do joelho com o dinamômetro isocinético 

Biodex. O teste de exaustão foi realizado com carga 

correspondente à potência aeróbia máxima (POMÁX) com a 

bicicleta de estrada acoplada ao ciclossimulador e 

instrumentada por pedivelas para medir o TSP. As imagens 

foram analisadas no software ImageJ, em que foram 

extraídas as informações de: área transversal (AST), 

ecointensidade (ECO) dos músculos reto femoral (RF), 

vasto intermédio (VI) e vasto lateral (VL), bem como a 

espessura muscular (EM) dos músculos RF e VI para 

calcular o volume muscular (VM), além do cálculo da AST 

(RF + VI + VL), e a média dos valores de ECO [(RF + VI 

+VL)/3]. Uma análise de regressão linear múltipla, foi 

utilizada para verificar a relação entre as propriedades 

musculares (AST, ECO e VM) com as variáveis 

dependentes TIM e TSP (α = 0,05). 

 

RESULTADOS 

Os resultados demonstraram que o VM foi a única variável 

avaliada que apresentou relação entre a capacidade de 

produção TIM (53 e 52%) e TSP (57 e 49%) em ambos os 

membros inferiores (direito e esquerdo) de ciclistas, 

respectivamente (p≤0,03). Estes resultados sugerem queo 

VM do quadríceps é preditor do desempenho de ciclistas em 

testes de exaustão. Assim, o quadríceps que é principal 

grupo muscular para produção de torque na pedalada e, 

portanto, o seu VM possui forte relação com o desempenho 

de ciclistas (TSP), bem como durante o TIM (3). Entretanto, 

as outras variáveis analisadas (AST e ECO), não entraram 

no modelo de regressão como preditoras do TIM e TSP 

(p>0,05). Uma limitação do estudo foi somente ter abordado 

a influência de propriedades musculares como preditoras do 

TIM e TSP de ciclistas, desprezando a influência de 

variáveis fisiológicas nesta relação.  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que apenas o VM teve relação 

com desempenho do TIM e TSP. Entretanto, AST e a ECO 

não apresentaram relação significativa com TIM e TSP.  
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Tabela 1. Relação entre as propriedades musculares e parâmetros de produção de torque máximo e submáximo de ciclistas.  

  TIM TSP 

  Direito Esquerdo Valor de p Direito Esquerdo Valor de p 

AST 
Direito r = 0,288  0,960 r = 0,397  0,960 

Esquerdo  r = 0,156 0,783  r = 0,055 0,975 

ECO 
Direito r = 0,012  0,962 r = 0,262  0,962 

Esquerdo  r = 0,055 0,975  r = 0,433 0,783 

VM 
Direito r = 0,527  0,017 r = 0,572  0,008 

Esquerdo  r = 0,525 0,017  r = 0,485 0,030 

TIM: Torque isométrico máximo; TSP = Torque submáximo nos pedivelas; AST: Área de secção transversa; ECO: Eco 

intensidade; VM: Volume muscular. 
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INTRODUÇÃO 

 A corrida contínua (CC) e intervalada (CI) são métodos de 

treinamento para melhorar o desempenho, sendo o treino de 

alta intensidade o mais efetivo para o aumento do consumo 

de oxigênio em adaptações centrais [1], com possíveis 

alcance às adaptações periféricas em menor impacto.  O gasto 

energético é atenuado pelo mecanismo elástico na corrida, 

sendo o massa-mola [2] um modelo físico-matemático 

associado com esse mecanismo. As variáveis mecânicas do 

modelo [3] avaliadas neste estudo são: tempos de contato 

(Tc), contato efetivo (Tce), aéreo (Ta), aéreo efetivo (Tae) 

propulsão (Tpush), frenagem (Tbrake). Nas variáveis 

efetivas, Tce (Tbrake + Tpsuh) e Tae, são esperadas 

alterações que indiquem mudança no comportamento do 

modelo com o aumento da fadiga. O comportamento de suas 

assimetrias [3] ainda precisa ser melhor investigado, 

especialmente em situação de fadiga. O objetivo deste estudo 

foi analisar as respostas mecânicas durante a CC e CI até a 

exaustão, em velocidade associada ao consumo máximo de 

oxigênio (vVO2máx). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram 12 sujeitos, homens, entre 20 e 50 anos. A 

avaliação do consumo de oxigênio foi realizada por coleta de 

gases (K5 - Cosmed - Roma, Itália) em teste incremental de 

esteira (INBRAMED Super ATL- Inbrasport, Brasil) até a 

exaustão. Após, foi executado o teste em vVO2máx: CC até 

exaustão e CI de 400m com recuperação igual a metade do 

tempo de execução; ambos randomizados e com intervalo 

mínimo de 72h.  Os dados de força, de onde o conjunto das 

variáveis do massa-mola são obtidas, foram coletados por 

sensores integrados a esteira (1000 Hz) e processados em 

LabView (National Instruments, Austin, EUA). Foi realizado 

GEE para comparar os valores das variáveis nos estágios de 

execução de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% em cada protocolo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas variáveis Tc e Ta não foi encontrada diferença 

significativa entre os protocolos (p>0,05). No entanto, entre 

Tce e Tae, que parecem ser mais sensíveis [4], essa diferença 

é existente (p<0,01). O comportamento de Tae se mantém em 

ambos os testes, e Tce aumenta progressivamente e com valor 

maior na CC. Este aumento é associado, principalmente, ao 

aumento do Tpush que teve um aumento em 25% e depois 

estabiliza seu valor até 75%, com uma redução no final do 

teste. Tbrake aumenta progressivamente até chegar à 

exaustão em ambos testes. Essas alterações dos sujeitos 

podem ser associadas a um aumento de fadiga, tornando-os 

menos reativos e eficientes na liberação da energia 

armazenada [5], ocasionando, assim, a diferença em Tpush e 

o Tbrake. O aumento dessas variáveis leva a uma mudança 

no comportamento do sistema massa-mola em ambos 

protocolos. A distância percorrida é maior para CI (2,4x), o 

que indica uma maior carga de treinamento. 

 
Figura 1. Dados mecânicos analisados durante os testes 

contínuo (linha contínua) e intervalado (linha tracejada). Tc – 

Tempo de Contato. Ta – Tempo Aéreo. Tce – Tempo de 

Contato Efetivo. Tae – Tempo Aéreo Efetivo. Tpush – Tempo 

de Propulsão. Tbrake – Tempo de Frenagem. 

CONCLUSÃO 

No presente estudo é observado que há diferenças 

significativas no comportamento das variáveis mecânicas 

efetivas, ao contrário das tradicionais, na comparação dos 

dois métodos CC e CI. O processo de fadiga deteriorou o 

mecanismo elástico, aumentando o Tce, devido ao aumento 

de Tpush e Tbrake. Em vista ao treinamento a CI possibilita 

maiores distâncias para a mesma intensidade em relação a 

CC, possibilitando maiores cargas de treinamento. 
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INTRODUÇÃO 

A dor lombar crônica (DLC) é uma síndrome com alta 

prevalência e etiologia multifatorial [1]. Pelo questionário 

STarT Back Screening Tool (SBST) [2] pode-se identificar 

se este paciente tem alto, médio ou baixo risco para 

desenvolver mau prognóstico. Sendo que pacientes com DLC 

apresentaram redução na velocidade de caminhada 

proporcional ao grau de risco de mau prognóstico [1], 

hipotetizou-se que quanto mais alto o risco de mau 

prognóstico, menor será a quantificação dacarga de impulso 

de treinamento (TRIMP) durante a caminhada. O objetivo foi 

verificar a influência do risco de mau prognóstico na DLC e 

da velocidade de caminhada na quantificação da carga de 

exercício.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo observacional transversal, aprovado pelo CEP (nº 

2625847). Participaram 74 voluntários divididos em 4 

grupos: controle (GC/n= 20; 30,6±8 anos), baixo risco (GBr/ 

n= 21; 34,6±9,3 anos), médio risco (GMr/ n= 22; 46,5±9,5 

anos), e alto risco de mau prognóstico (GAr/ n= 11; 48±8,2 

anos). 

Os critérios de inclusão foram: 

• Grupos de DLC - dor lombarpersistente há mais de 

três meses;  

• no GC - sem histórico de dor ou lesões 

osteomusculares na coluna ou membros inferiores.  

O risco de desenvolver mau prognóstico foi determinado pelo 

SBST (2).  

O voluntário compareceu ao laboratório 5 vezes em dias 

diferentes:  

• visita 1) triagem, determinação da velocidade 

autosselecionada (VAS) em solo e predição da 

velocidade ótima de caminhada (VOC);  

• visitas 2 a 5) após sorteio da ordem das velocidades 

alvos (VAS, VOC, 3 e 4 km∙h-1)o voluntário 

caminhou em esteira por 30 min em um protocolo de 

transição de onda quadrada, com blocos de 5 min 

alternando entre caminhada lenta (1,8 km∙h-1) e 

caminhada acelerada (velocidade alvo).  

Quantificou-se as cargas fisiológicas dos testes de esteira por 

meio do TRIMP, segundo equação proposta na literatura (3). 

As comparações foram feitas pela GEE com post-hoc de 

Sidak (alfa=0,05). Determinou-se o erro padrão de medida 

(EPM) e a mínima mudança detectável (MMD). 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se efeito do grupo (risco) e da velocidade como 

pode ser observado na Figura 1. Entretanto, observou-se alta 

variabilidade nos dados, com o EPM médio em torno de 

12,4% da média e com diferença média das medidas abaixo 

da MMD, o que revela que a diferença estatística se deve mais 

à variabilidade da medida do que a uma mudança real do 

TRIMP.  

 
Figura 1:Efeito principal do risco de mau prognóstico 

(grupo) e da velocidade de caminhada sobre o TRIMP. Letras 

diferentes indicam diferença estatística.  

CONCLUSÃO 

Houve efeito do risco de mau prognóstico e da velocidade no 

TRIMP, porém as diferenças encontradas foram atribuídas à 

variabilidade de medida e não à mudança real. 
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INTRODUÇÃO 

A caminhada nórdica (CN) melhora mobilidade funcional e 

padrões de marcha em pessoas saudáveis e com distúrbios de 

movimento. O uso de bastões aumenta as oscilações de 

energia mecânica do centro de massa (CM) através de ações 

propulsivas adicionais, resultando em maior mecanismo 

pendular [1]. Contudo, estes achados são limitados à 

condição de esteira, e modificações são esperadas em 

avaliações no solo [2,3]. Com isso, o objetivo do estudo foi 

avaliar o Mecanismo Pendular (Recovery) e Trabalho 

Mecânico Externo, Vertical e Forward da caminhada com e 

sem bastão de um sujeito saudável. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo piloto foi realizado no LAPAFI/PUCRS, Brasil. 

Após familiarização, o sujeito foi orientado a caminhar por 

4,88 metros na velocidade autosselecionada (VAS) sobre 

uma passarela composta por oito plataformas de força (1000 

Hz, INFINI-T, BTS, Itália). Foram realizadas duas tentativas 

sem bastão (baseline) e duas com bastão de CN (EXEL 

Nordic, UK). As variáveis mecânicas foram calculadas em 

uma planilha customizada (Excel, Office 2016). A análise 

descritiva dos resultados foi realizada através da média e 

desvio padrão das duas tentativas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trata-se de um indivíduo saudável, ativo e com 27 anos de 

idade, 74 kg, 1,75 m de estatura, 1 m de comprimento de 

membro inferior, VAS 1,38± 0,06 m.s-1 sem bastões e 1,63± 

0,02m.s-1 com bastões. Os resultados demonstraram que a 

caminhada com bastões produziu maiores trocas de energia 

cinética e potencial em relação centro de massa. Além disso, 

apresentou maior trabalho mecânico vertical, trabalho 

mecânico forward e VAS em relação a caminhada sem 

bastões corroborando com a literatura [1]. 

Contudo, a caminhada com bastões apresentou menor valor 

de Recovery, o que não era esperado pois a literatura reporta 

que o uso dos bastões aumenta esses valores em relação a 

caminhada convencional [1]. Possivelmente a superfície 

escorregadia das plataformas de força gerou menor adesão 

dos bastões com o solo causando aumento da instabilidade, o 

que pode ter gerado um mecanismo pendular prejudicado. 

Embora este achado seja baseado em um sujeito, observa-se 

a associação entre a produção de força e trabalho mecânico 

de membros superiores e mecanismo pendular com bastões. 

 

Figura 1.Variações da energia cinética em joules (EK) e 

potencial (EP) do centro de massa durante a caminhada. EP 

(com): com bastão e EP (sem): sem bastão. 

CONCLUSÃO 

Durante a caminhada com bastões ocorreram maiores 

oscilações de energias EP e KE, maior trabalho mecânico, 

porém, com menor mecanismo pendular (Recovery) em 

relação a caminhada sem bastões. No entanto, são necessários 

estudos com maior número de sujeitos e controle das 

condições do ambiente de coleta para confirmação dos 

achados. 
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Tabela 1: Resultados de Trabalho Mecânica Externo (Wext), Vertical (Wv), Forward (Wf), Recovery (R) e Velocidade. 
Grupos Wext (J.kg-1.m-1) Wf (J.kg-1.m-1) Wv (J.kg-1.m-1) Recovery (R) Velocidade (m.s-1) 

Sem bastões 31,1 ± 1,7 46,3 ± 1,2 52,3 ± 7,8 68,2 ± 1,2% 1,4 ± 0,1 

Com bastões 50,6 ± 6,5 62,6 ± 3,0 69,4 ± 12,2 61,8 ± 2,3% 1,63 ± 0,0 
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INTRODUÇÃO 

A Caminhada Nórdica (CN) é uma atividade físicaem que se 

utiliza bastões nos membros superiores, e possui potencial 

para melhorar parâmetros da locomoção e do equilíbrio. A 

biomecânica da marcha de idosos tendem a diminuir a 

velocidade e o tamanho da passada, aumentar a base de 

suporte, o tempo de duplo apoio [1]. Nesse sentido, o objetivo 

do presente estudo foi verificar os efeitos de um treino de 12 

semanas de Caminhada Nórdica sobre o desempenho no teste 

de Time Up and Go (TUG) e sobre o Índice de Reabilitação 

Locomotor (IRL) em idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram 8 sujeitos (4 homens e 4 mulheres), com idade 

de 72,8±6,6 anos (média e desvio padrão). A intervenção 

consistiu em 24 sessões com frequência de 2 vezes por 

semana de CN. Foram realizadas avaliações do TUG e do IRL 

nos momentos pré e pós intervenção. Para o cálculo do IRL 

[2] foi determinada a velocidade autosselecionada (VAS) por 

meio do teste de caminhada de 10 metros (TC10). O TC10 foi 

realizado três vezes e foi calculada a média dos valores. O 

IRL foi calculado pela razão entre a VAS e a velocidade 

ótima de caminhada estimada. Foi utilizado o Modelo Linear 

Geral com fator tempo para comparação dos valores do TUG 

e IRL nos momentos pré e pós com α ≤ 0,05. A análise 

estatística foi realizada no SPSS 20.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados apresentaram distribuição paramétrica conforme o 

teste de Shapiro-Wilk. Não foram detectadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os momentos pré e pós 

para os valores do TUG (F(1) = 1,855, p = 0,222) e de IRL 

(F(1) = 0,155, p = 0,710). 

 

Tabela 1. Valores pré e pós (média e desvio padrão) no Time 

Up and Go e do Índice de Reabilitação Locomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente estudo não encontrou alterações no desempenho 

durante o teste TUG e no IRL em idosos, quando avaliados 

antes e após 12 semanas de CN. O teste TUG é dependente 

de diversas variáveis tais como tempo de reação, força 

muscular dos membrosinferiores, equilíbrio e facilidade para 

desenvolver a marcha e também pode ser influenciada pelo 

treinamento [3, 4]. O IRL é um índice que demonstra o quão 

aproximada esta a VAS da velocidade ótima [2, 5]. 

Considerando que com o processo de envelhecimento ocorre 

uma perda natural das capacidades físicas de equilíbrio, 

redução da velocidade de caminhada, a CN parece ser uma 

alternativa de atividade física interessante para manutenção 

dos parâmetros de equilíbrio e de VAS. 

 

CONCLUSÃO 

Após a intervenção de 12 semanas de CN, os idosos 

mantiveram constantes seus desempenhos em teste de 

equilíbrio e no valor do IRL. Dessa maneira, a CN pode ser 

uma alternativa de atividade física para evitar a perda de 

capacidade funcional decorrente do processo de 

envelhecimento. 
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Variável Pré Pós 

TUG (s) 9,28 ± 1,88 9,78 ± 1,70 

IRL (%) 93,20 ± 14,47 92,13 ± 16,12 
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INTRODUÇÃO 

Corredores mais econômicos apresentam um menor custo 

metabólico (C) a uma determinada velocidade submáxima 

de corrida. Contudo, devido ao impacto mecânico e aos 

intervalos relativamente curtos entre as sessões de 

treinamento, o C pode ser prejudicado pós-exercício. Dessa 

forma, estratégias de recuperação são utilizadas para 

melhorar o desempenho e reduzir o C. Dentre elas, a terapia 

de Fotobiomodulação (TFB) acelera a resposta da 

recuperação muscular de modo agudo.Entretanto, pouco se 

sabe sobre os efeitos da TFB sobre o C após exercícios de 

esforços máximos. O objetivo do estudo foi verificar o 

efeito da TFB sobre o C pré, pós e após 24 horas do teste 

máximo de 3.000 m de corrida. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi aprovado pelo CEP da UFRGS (2437.616).A 

amostra foi composta por 20 homens corredores (idade 34 

± 7 anos; massa corporal 67 ± 6 kg; estatura 173 ± 6 cm). O 

protocolo de Economia consistiuinicialmente coletar o 

consumo de oxigênio durante 5 min em repouso (posição 

ortostática) e 5 min em exercício (esteira ergométrica) em 

duas velocidades de corrida (12 e 16 km.h-1). Os testes de 

economia de corrida em esteira ergométricaforam 

realizados pré, pós e após 24 horas do teste de 3.000 m em 

uma pista de 400 m, em quatro dias de coletas. A velocidade 

16 km.h-1 foi realizada somente pré e pós 24 horas do teste 

de 3.000 m. A aplicação de TFB ou placebo (PLA) foi 

realizada em 5 pontos nos músculos quadríceps (2), 

isquiotibiais (1), gastrocnêmios (1) e glúteo máximo (1), 

com uma malha de LED (LEAP Sports Pod, Cliffside 

Group Inc., EUA) com uma dosagem total de 1.500 J por 

membro inferior durante 1 minuto pré e pós 3.000 m. Os 

testes Shapiro-Wilk e Mauchly foram utilizados para 

verificar a normalidade e a esfericidade dos dados. A análise 

estatística foi realizada por meio de cálculos de média e 

desvio padrão. O teste ANOVA para medidas repetidas de 

dois fatores (situação e tempo) foi utilizado para verificar as 

diferenças com o post-hoc LSD para identificar os efeitos 

principais (α = 0,05) no software SPSS 20.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença significativa do C entre as condições 

pré e pós 3.000m – TFB x PLA. Entretanto, 24h após a 

realização do teste de 3.000m, a condição TFB apresentou 

valores menores de C em 12e 16 km.h-1 quando comparado 

à situação PLA (p < 0,05), como ilustrados na figura 1. 

A

B 

 
Figura 1.As imagens A e B representam o C a 12 e 16 km.h-

1, respectivamente. * Variação significativa entre as 

condições (p < 0,05). 

 

O retorno dos valores de C após 24h sugere-se pelo menor 

dano muscular ocasionado durante a corrida com a 

aplicação de TFB [1], além de melhor economia 

neuromuscular [2] e uma melhora na função mitocondrial 

[3] devido à aplicação da TFB. Assim, um menor C pode 

repercutirem um melhor desempenho de corrida. 

CONCLUSÃO 

A aplicação de TFB, pré e pós-teste de 3.000 m, propicia 

melhoria do C em corredores fundistas 24 horas após um 

teste de 3.000 m, quando comparada a situação placebo. 

Portanto, a TBF pode ser utilizada como um agente 

ergogênico eficaz para a melhoria do C de corredores. 
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INTRODUÇÃO 

A corrida é um esporte conhecido pela alta ocorrência de 

lesões entre os praticantes [1], as quais são frequentemente 

discutidas se dependentes ou não de características dos 

calçados usados por corredores.A corrida descalça vem sendo 

sugerida como uma estratégia para diminuir forças de 

impacto e isso poderia ajudar a reduzir o risco de lesões [2]. 

No entanto, efeitos agudos da corrida descalça geram 

mudanças no padrão cinemático, que aumentam a sobrecarga 

no tríceps sural. Com isso, o aumento da participação de 

ações musculares excêntricas pode resultar em dor muscular 

de início tardio (DMIT).O objetivo deste estudo foi 

determinar as respostas agudas à corrida descalça em um 

grupo de corredores recreacionais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do estudo 13 homens adultos com idade de 29 

(3) anos, massa corporal de 76 (4) kg e estatura de 1,77 (0,02 

m). Eles deveriam ser acostumados a correr em esteira e 

praticar corrida recreacional (média de 35 km por semana, 3 

dias por semana por 3 anos). Os participantes não poderiam 

ter sofrido lesões nos membros inferiores nos últimos 6 meses 

e não ter experiência com a corrida descalça. Eles visitaram o 

laboratório duas vezes, e, em cadavisita correram 5 km em 

uma esteira, em velocidade preferida, um dia usando seu tênis 

habitual para prática esportiva e outro dia descalço, condições 

que foram randomizadas. Marcadores reflexivos foram 

posicionados em pontos anatômicos de referência para avaliar 

a cinemática 2D e determinar os ângulos do quadril, joelho e 

tornozelo no plano sagital usando o aplicativo Kinovea. Os 

dados foram gravados durante 30 segundos nos quilômetros 

1, 3 e 5. A DMIT foi quantificada 48h depois do exercício 

com uma escala visual de dor.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No contato inicial observamos maior flexão de quadril para a 

condição calçado nos quilômetros 1 (p=0.02) e 5 (p=0.01), e 

menor no quilômetro 3 (p=0.01) quando comparado à  

 

condição descalço. Uma maior extensão de joelho para 

condição descalça foi observada em todos os quilômetros 

avaliados (p<0.05). O tornozelo mostrou maior flexão plantar 

na condição descalça nos quilômetros 3 (p=0.04) e 5 

(p<0.01). Esses diferentes ângulos sugerem diferentes 

estratégias de aterrisagem na condição descalça que podem 

afetar a absorção de impacto com uma pisada que inicia pelo 

médio pé e antepé. Esse padrão está associado a um maior 

recrutamento dos flexores plantares de maneira excêntrica 

[8]. A DMIT se apresentou maior na condição descalça 

(Figura 1, p<0.01), provavelmente resultado da maior 

participação de ações excêntricas na aterrisagem [3]. 

 

 
Figura 1.Dor muscular de início tardio após as diferentes 

condições de corrida. EVA: escala visual analógica. 

CONCLUSÕES 

Os efeitos agudos da corrida descalça incluem alterações na 

cinemática dos membros inferiores que sugerem uma maior 

carga sobre o tríceps sural. Provavelmente, isso contribuí para 

aumentar a DMIT nas 48h após uma corrida descalça.  
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INTRODUÇÃO 

O foam roller é uma estratégia de automassagem com a 

premissa que a pressão sobre os tecidos musculares, incluindo 

as fáscias, causa um estresse mecânico que pode resultar em 

uma maior mobilização articular, em um processo 

comumente chamado de auto liberação miofascial. Essa 

intervenção, que pode ser feita pela própria pessoa de posse 

de um rolo de espuma de alta densidade, vem se tornando 

comum sob a perspectiva de melhora da amplitude de 

movimento articular e redução da dor muscular tardia [1]. 

Embora seu emprego esteja bastante popular na prática, ainda 

existem poucas evidências de seus efeitos. Em corredores, a 

maior amplitude de movimento na extremidade inferior pode 

influenciar positivamente a técnica de corrida, reduzindo 

riscos de dor lombar não específica, por exemplo [2]. Neste 

estudo determinamos o efeito da automassagem com foam 

roller sob a amplitude de movimentos durante a corrida em 

esteira. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho apresentamos dados de 10 corredores 

treinados com média (desvio padrão) de idade 40 (8) anos, 

massa corporal 68 (8) kg e estatura 171 (6) cm, que 

participavam de competições amadoras e foram avaliados 

quanto a amplitude de movimentos dos membros inferiores 

no plano sagital durante 5 km de corrida em ritmo 

competitivo após terem ou não realizado a automassagem 

com foam roller. Eles correram após a aplicação de foam 

roller ou um procedimento controle (alongamentos) sob 

supervisão de uma fisioterapeuta com experiência no uso do 

foam roller. As intervenções consideraram a região da pelve, 

coxa e perna, bilateralmente. Durante a corrida, as medidas 

cinemáticas foram feitas com um sistema de análise de 

movimentos com 15 câmeras (Vicon Motion Systems) em 

uma taxa de amostragem de 240 Hz. A amplitude de 

movimento do quadril, joelho e tornozelo foi determinada no 

plano sagital para a média de 10 ciclos de passada em cada 

um dos quilômetros avaliados. Os dados foram comparados 

entre as intervenções para cada quilômetro com o uso do teste 

t pareado (p<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O foam roller aumentou a amplitude de movimento de 

tornozelo e joelho, sendo esses efeitos observados em 

diferentes momentos de corrida. Após o alongamento, apenas 

a amplitude de movimento de quadril aumentou. 

 

Figura 1. Amplitude de movimento de tornozelo, joelho e 

quadril após técnica de alongamento e foam roller. 

 

CONCLUSÃO 

Em resumo, os efeitos agudos do foam roller não foram 

consistentes em corredores, mas quando ocorreram estiveram 

relacionados com aumento da amplitude de movimento no 

plano sagital. 
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INTRODUÇÃO 

A bicicleta tem sido utilizada para fins competitivo e de 

lazer [1] desde o surgimento com o barão alemão Karl von 

Drais, de 1817 [2]. Entretanto, para o uso eficaz e seguro 

torna-se necessário que sejam realizados ajustes conforme 

as dimensões corporais do usuário de maneira a otimizar o 

desempenho locomotor e reduzir o risco de acidentes [3]. 

Existe uma prevalênciaem deixar o selim abaixo da altura 

ideal, resultando em um direcionamento prejudicial da força 

resultante nos joelhos [4,5]. Além disso, a inclinação deve 

estar totalmente na horizontal [6]. Estudos têm demonstrado 

que pedalar com a postura inapropriada tende a diminuir o 

desempenho locomotor em decorrência do aumento da 

fadiga, além de ocasionar lesões na coluna, quadris e joelhos 

[1,4]. Porém, poucos estudos têm sido verificados 

investigando a relação entre o posicionamento do selim e o 

desempenho em provas de contra relógio. Objetivou-se 

investigar a influência do posicionamento do selim no 

desempenho em corrida contra relógio de 5 km. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Treze atletas recreacionais de Mountain Bike, com 2,54 

(±0,52) anos de prática com a modalidade, frequência 

semanal de treinos de 2,85 (±0,99) e 97,69 (±23,86) km 

rodados durante a semana, submeteram-se a duas corridas 

simuladas de 5 km em um rolo, com a utilização de 

odômetro para determinar a distância percorrida e 

velocidades atingidas. Os avaliados realizaram a prova nas 

condições sem e com ajustesdo selim conforme a 

antropometria. Para fins estatísticos, adotou-se o Teste-T de 

Student, para variáveis dependentes, com o índice de 

significância de 0,05.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1. Caracterização da amostra de 13 ciclistas. 

 
 

Tabela 2. Média e desvio-padrão das variáveis 

dependentes, SEM e COM ajustes da bicicleta. 

 

 

 

Quatro ciclistas estavam com seus selins avançados, nove 

recuados e todos baixos [7]. Apesar disso, não foram 

verificadas diferenças significativas nas variáveis de 

desempenho analisadasentre ambas as situações.Recentes 

estudos têm demonstrado influências significativas do 

posicionamento do selim em parâmetros neuromusculares 

[8], Em outro estudo, com 19 atletas profissionais de 

ciclismo e 17 recreacionais, 74% e 82% estavam com o 

posicionamento do selim inadequado, respectivamente, 

demonstrando que a experiência profissional pode ter 

influenciado no ajuste biomecânico da bicicleta e, 

consequentemente, no desempenho [9]. No presente estudo 

todos eram atletas recreacionais de Mountain Bike, o que 

provavelmentecontribuiu para com a ausência de diferenças 

significativas, entre as situações experimentais, nas 

variáveis investigadas. De maneira geral, estudos têm 

demonstrado que ajustes inadequados do selim também 

podem resultar em desequilíbrios advindos do 

posicionamento do centro de gravidade, alterações na 

pressão da região dos ísquios e períneo, além de gerar 

sobrecargas na coluna lombar, e na articulação do joelho 

[1]. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo permite concluir que atletas recreacionais 

de Mountain Bike mesmo estando com ajustes da bike de 

forma incorreta, isso não altera o desempenho 

significativamente em prova de 5 km em rolo simulador.  
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INTRODUÇÃO 

Dentre as principais perdas com o envelhecimento, o 

comprometimento da marcha (perda da velocidade, rigidez 

à deambulação, encurtamento da passada e alargamento da 

base) é uma das condições mais prevalentes [1]. Estudos 

indicam que existe uma relação entre custo de transporte e 

velocidade de caminhada, existindo uma velocidade ótima 

(VOC; ≈4,5 km/h) para um menor custo e para indivíduos 

saudáveis, coincide com a velocidade autosselecionada 

(VAS) de caminhada [2,3]. Além da VAS é importante 

conhecer a velocidade máxima (Vmax) de caminhada. Estas, 

podem ser utilizadas para avaliar a funcionalidade do idoso. 

O Índice de Reabilitação Locomotor (IRL) é um método de 

avaliação do desempenho da marcha que considera os 

efeitos de tamanho. Com isso, o objetivo foi comparar a 

VAS, a Vmax e o IRL de idosos de diferentes grupos etários. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo observacional transversal, com 49 idosos 

ingressantes em um programa de extensão universitária 

voltado ao desenvolvimento de atividade física, divididos 

pela idade: idoso jovem (n=33; 85% mulheres) e idoso 

longevo (n=16; 75% mulheres) com média de idade 

62,7±1,5 e 87,8±3,4 anos, respectivamente. Os 

instrumentos utilizados para avaliar as variáveis foram: a) 

VAS e Vmax “teste de caminhada de 10 metros”; b) IRL 

“razão percentual entre a VAS e a VOC” [4]. Para a análise 

estatística utilizou-se média e desvio-padrão, além de teste 

t para amostras independentes (p<0,05).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as variáveis mostraram diferença estatística 

significanteentre os grupos de idade com tamanho de efeito  

moderado (Tabela 1). Os idosos longevos apresentaram 

menores valores, 0,17 e 0,27 m/s para VAS e Vmax,  

respectivamente, em comparação aos idosos jovens. O IRL 

maior nos idosos jovens demonstra que o mecanismo  

pendular é melhorado resultando em uma caminhada, além 

de mais veloz, mais econômica. Em comparação com outros 

estudos, a amostra desse estudo, indicou que as variáveis de 

velocidades tiveram resultado inferior [5,6]. Não foi 

encontrado, estudo que comparem idosos jovens com 

idosos longevos nas variáveis estudadas. 

 

CONCLUSÃO 

Os idosos jovens mostraram melhores resultados que os 

idosos longevos. É preciso verificar propostas de 

intervenção que minimizem o impacto da idade nas 

variáveis referentes a marcha, assim pode-se obter melhoras 

na funcionalidade.  
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Tabela 1. Valores médios, desvios-padrão, índices de significância e tamanhos de efeito entre idosos jovens e longevos. 

 <74anos (media±DP) >75anos (media±DP) p D de Cohen 

VAS (m/s) 1,37±0,21 1,20±0,26 0,022 0,71 

Vmax (m/s) 1,87±0,25 1,60±0,45 0,016 0,74 

IRL (%) 94±14 82±16 0,014 0,79 

Nota: O tamanho de efeito (D de Cohen) foi calculado e o intervalo foi considerado efeito moderado (0,50 a 0,80; GRISSOM; 

KIM, 2005). 
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INTRODUÇÃO 

A caminhada lateral é um exercício realizado em postura 

semi-agachada, no qual o sujeito desloca-se lateralmente com 

uma banda elástica entre os membros inferiores. Seu 

propósito está relacionado ao fortalecimento do complexo 

póstero-lateral do quadril (abdutores e rotadores externos). 

Sabe-se que o posicionamento da banda elástica no antepé, 

quando comparado ao tornozelo, induz a um aumento da 

atividade mioelétrica dos rotadores externos do quadril, sem 

acarretar em aumento da ativação do tensor da fáscia lata 

[1,3]. Isso possivelmente ocorre pela diminuição do momento 

de rotação interna presente durante esse exercício, conforme 

um estudo recente [5]. É esperado, no entanto, que o ângulo 

de flexão de joelho adotado impacte drasticamente no braço 

de alavanca da resistência elástica atuante no plano transverso 

do quadril. Sendo assim, esse estudo procura elucidar como 

as diferentes variações dos ângulos articulares de joelho 

durante a caminhada lateral com banda elástica no antepé 

alteram a razão de ativação dos músculos que atuam no plano 

transverso: rotadores internos (RI) e externos (RE). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Um sujeito saudável do sexo masculino (26 anos, 68 kg, 1,73 

m) realizou a caminhada lateral com resistência elástica no 

antepé em duas posições distintas: i) joelho estendido (5º) e 

ii) joelho flexionado (60º). Foram selecionados dois trechos 

contínuos do exercício em cadência controlada (60 bpm) por 

30 segundos. Esses trechos caracterizavam-se pelo uso da 

perna direita como perna de avanço. A atividade mioelétrica 

(Trigno, Delsys, RMS 200 ms, 2000 Hz) dos músculos 

semitendinoso (ST), glúteo médio (GM), glúteo máximo 

fibras superiores (GMS) e inferiores (GMI), adutor magno 

(AD), tensor da fáscia lata (TF) e bíceps femoral (BF) do 

membro direito foi analisada e normalizada pelo MVC. A 

razão (média RI/média RE) foi calculada para cada posição. 

A ação de cada músculo no plano transverso do quadril (RI 

ou RE) foi definida com base na literatura [2,4] e a partir do 

ângulo articular de flexão do quadril resultante das diferentes 

posições de joelho. O ângulo do quadril foi avaliado a partir 

 

 

da cinemática 3D (Vicon, 8 câmeras, 100 Hz) e obtidos a 

partir da abordagem de multicorpos e prévia filtragem, cujas 

frequências de corte foram definidas por análise de resíduo. 

Para cada fase do movimento (apoio simples, apoio duplo e 

balanço) e em cada condição do exercício (joelho estendido e 

flexionado) foram calculadas a média do ângulo de flexão de 

quadril e a razão RI/RE.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média do ângulo de flexão do quadril na posição com o 

joelho mais estendido foi de 11º, 10º e 10º para as fases de 

apoio simples, apoio duplo e balanço, respectivamente. Com 

o joelho mais flexionado os ângulos de flexão de quadril 

foram: 43º, 43º e 44º, respectivamente. As diferentes razões 

musculares podem ser observadas na Tabela 1.  

Percebe-se que o aumento de flexão de quadril resultante da 

maior flexão de joelho foi suficiente para alterar a função dos 

músculos GM e GMS. De acordo com Delp [2], enquanto, na 

posição de 5º, os músculos GM, GMS, GMI e BF são 

rotadores externos, na posição de 60º, somente os músculos 

GMI e BF permanecem como rotadores externos. 

CONCLUSÃO 

Os resultados sugerem que a caminhada lateral com a banda 

elástica no antepé deve ser realizada com menor flexão de 

quadril quando se deseja minimizar a atividade dos RI em 

relação a dos RE. Futuros estudos envolvendo análises de 

momento articular e uma amostra de indivíduos podem 

auxiliar na melhor interpretação dos resultados desse piloto. 
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Tabela 1. Razão percentual da ativação dos rotadores internos em relação aos rotadores externos para as diferentes fases da 

caminhada lateral com o joelho estendido (5º) e flexionado (60º). 

Ângulos de Joelho Apoio Simples Apoio Duplo Balanço 

5º 178% 187% 178% 

60º 250% 435% 901% 
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INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem 

neurodegenerativa e progressiva, relacionada com alterações 

espaço-temporais na marcha, que podem resultar em um alto 

dispêndio energético durante a locomoção[1]. Estratégias 

terapêuticas para melhora destes aspectos tornam-se 

importantes. O Jogging Aquático, embora ainda não estudado 

em pessoas com DP, parece ser uma opção interessante, 

apresentando efeitos positivos para a população idosa 

relacionados com fortalecimento muscular, melhora da 

coordenação motora, condicionamento físico[2], além de ser 

uma intervenção em potencial para melhora da economia de 

caminhada de pessoas com DP. Com isso, o objetivo do 

estudo foi avaliar os efeitos de 12 semanas de treinamento de 

Jogging Aquático (JA) sobre o Índice de Reabilitação 

Locomotor (IRL) de pessoas com DP.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, onde 32 

participantes com DP foram distribuídos em dois grupos: 

grupo controle (GC) e grupo Jogging Aquático (GJA). O GC 

manteve apenas o tratamento medicamentoso e atividades 

usuais. O GJA realizou intervenção em piscina funda (Figura 

1), com a frequência de duas sessões semanais de 60 minutos 

cada. A intensidade do treinamento foi determinada baseada 

na intensidade subjetiva de velocidade (confortável, 

intermediaria e máxima), confirmada pela escala de sensação 

subjetiva de esforço de Borg. 

 
Figura 1. JA realizado por pessoas com DP. 

Foram realizadas avaliações pré e pós 12 semanas para ambos 

os grupos por meio de medidas antropométricas e do teste de 

caminhada de 10 metros em velocidade autosselecionada 

(VAS), no qual foi mensurado o tempo de deslocamento em 

segundos em que o indivíduo percorria o trajeto de 10 metros. 

A Velocidade Ótima (VOC) foi determinada através da 

Equação 1 [3] e o IRL através da Equação 2 [3]. 

 

Equação 1: 

𝑽𝑶𝑪 = √𝟎,𝟐𝟓 × 𝒈 × 𝑪𝑴𝑰 

Onde 0,25 corresponde à constante em que a velocidade de 

caminhada é mais econômica, definida me trabalhos prévios, 

9,81 corresponde à aceleração da gravidade em m∙s-2 e CMI 

é o comprimento do membro inferior, em metros, medido do 

trocânter ao solo. 

Equação 2: 

𝑰𝑹𝑳 = 𝟏𝟎𝟎 × 𝑽𝑨𝑺 ÷ 𝑽𝑶𝑪 

Os dados de caracterização da amostra foram comparados no 

baseline utilizando a ANOVA One-way. Os desfechos 

principais foram analisados aplicando as Equações de 

Estimativas Generalizadas (GEE), com post hoc de 

Bonferroni. Foi utilizado o software SPSS (v. 20.0) e foi 

adotado um nível de significância de α=0,05 (CAAE 

69919017.3.0000.5347). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O GJA foi composto por 16 participantes (16 homens, idade 

67,4±10,0 anos, massa corporal 77,3±10 kg, estatura 

1,73±0,08 m, IMC 26,0±3,4 kg/m², tempo de diagnóstico 

7,1±4,5 anos, H&Y 1,9±0,7). O GC foi composto por 16 

participantes (8 homens e 8 mulheres, idade 67,7±7,3 anos, 

massa corporal 76,2±11,9 kg, estatura 1,67±0,10 m IMC 

27,1±2,7 kg/cm², tempo de diagnóstico 6,4±4,3 anos, H&Y 

1,8±0,7). 

Foi observada diminuição do IRL para o GC (pré: 92,6±2,4; 

pós: 84,9±2,7; p<0,001). Enquanto que, houve um aumento 

do IRL no GJA (pré: 83,7±4,0; pós: 96,0±5,3; p=0,000). 

Os resultados sugerem que o Jogging Aquático pode auxiliar 

na melhora da velocidade autosselecionada de pessoas com 

DP, tornando esta mais próxima da velocidade ótima de 

locomoção, corroborando com outros estudos que 

encontraram melhora deste parâmetro após programas de 

exercício físico [4]. 

CONCLUSÃO 

A intervenção Jogging Aquático foi capaz de melhorar a 

locomoção de pessoas com DP, em comparação com o grupo 

controle, após 12 semanas de treinamento. 
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INTRODUCTION 

The objective of this study was to compare the spatiotemporal 

parameters, the drag force (DF) acting on the lower limb (LL) 

and the ground reaction forces (GRF) during walking in self-

selected speed in shallow water at depths of waist (W) and 

xiphoid (X) by individuals with Parkinson disease (PD). 

 

METHODS 

Seven individuals (6 males) (69.6 ± 9.9 years, 75.3 ± 8.1 kg) 

with PD (Hoehn e Yahr: 1.4 ± 0.5) participated in the study. 

The shallow water walking was at self-selected speed, and the 

order of the depths was randomized. One stride per subject 

was analyzed 

Kinematic data were collected with a GoPro Hero4 (60 Hz), 

and digitalized at SkillSpector 1.3.2. The data were processed 

in a MatLab routine, with a low pass Butterworth filter (6 Hz, 

2nd order). 

The DF was estimated using the strip theory [2, 3] by 

modeling upper leg, lower leg, and foot. It was calculated the 

RMS DF during contact and balance phase for each segment, 

and added all segments forces together.  

The GRF normalized by body weight in vertical (GRFV) and 

in antero-posterior (GRFAP) directions were predicted by the 

equation of Haupenthal et al. [4]: positive values are in up and 

anterior senses, respectively.  

The statistical analysis performed at SPSS 18.0.3 consisted in 

dependent t-test, with α ≤ 0.05. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The walking speed at W depth (0.38 ± 0.14 m/s) was higher 

than at X (0.28 ± 0.11 m/s) (t(6) = 3.854; p = 0.008). Stride 

frequency was also higher at W (0.59 ± 0.09 Hz) than at X 

(0.47 ± 0.06 Hz) (t(6) = 4.002; p = 0.007). No differences 

were found between the stride length at W (0.63 ± 0.17 m) 

and at X (0.62 ± 0.26 m) (t(6) = 0.253; p = 0.809). 

Estimated peak values both of GRFV (t(6) = 12.795; p < 

0.001) and GRFAP (t(6) = 3.571; p = 0.012) were higher at 

W (0.45 ± 0.04 and 0.08 ± 0.04 N/BW, respectively) than at 

X (0.29 ± 0.03 and 0.05 ± 0.03 N/BW, respectively).  

The DF was statistically significant higher during balance 

(21.8 ± 14.4 N) than contact phase (7.8 ± 6. N) considering 

both depths together (t(6) = -6.130, p < 0.001). The W depth 

presented higher DF than X at both balance (26.5 ± 16.7 N 

vs. 17.1 ± 11.0 N, t(6) = 3.180, p =0.019) and contact phases 

(10.2 ± 7.5 N vs. 5.4 ± 3.6 N, t(6) = -4.234, p = 0.005). 

 

 

Figure 1. Drag force acting on foot segment during one stride 

of one representative subject, with take-off event pointed. 

 

These results can contribute to the implementation of aquatic 

physical exercise therapy to the PD population. Considering 

the higher forces (DF and GRF) values obtained at W, this 

depth may be a better choice if the objective of the therapy is 

to demand higher forces production by the PD individual.  

 

CONCLUSION 

DF resistance to LL is higher at balance phase during shallow 

water walking. Also, the DF was higher at W depth, probably 

due to the greater walking speed obtained at this depth.  
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INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença 

neurodegenerativa que afeta a produção de dopamina dos 

neurônios motores. Tem em seus principais sintomas 

motores tremores, dificuldade de locomoção, rigidez [1-3] 

e congelamentos principalmente em momentos de troca de 

direção e pode trazer sintomas psicológicos como 

demência, depressão e isolamento social. A capacidade 

funcional está relacionada com o desempenho da realização 

das atividades de vida diária (AVD) e, cada vez mais, é alvo 

de estudos. Pessoas com DP apresentam uma capacidade 

cardiorrespiratória menor em comparação a pessoas 

saudáveis. Um dos fatores que podem contribuir para essa 

redução é a inatividade física que pode acarretar em um 

padrão respiratório restritivo [2] bem como um menor 

equilíbrio devido ao retardo da resposta neuromuscular. O 

Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) é utilizado para 

avaliar a capacidade cardiorrespiratória em várias 

populações. O Time Up and Go (TUG) é um teste capaz de 

avaliar vários parâmetros da mobilidade funcional, como 

potência, agilidade e equilíbrio dinâmico. O objetivo deste 

estudo foi correlacionar o desempenho no TC6 e no TUG 

idosos com DP praticantes de Caminhada Nórdica. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Estudo transversal com 31 idosos do sexo masculino e 

feminino com estadiamento entre 1 e 3 na escala Hoehn and 

Yahr participantes do projeto de extensão de Caminhada 

Nórdica para pessoas com DP. Foram realizados testes para 

analisar a capacidade cardiorrespiratória e funcional. O TC6 

avaliou a distância máxima percorrida durante seis minutos 

caminhando o mais rápido possível em um percurso de 30 

metros. No TUG foi contabilizado o tempo para percorrer 3 

metros, partindo da posição sentada de uma cadeira e 

retornando a sentar em uma velocidade máxima de 

caminhada (Vmax). O intervalo de tempo de execução de 

cada teste foi medido com um cronômetro digital. Para a 

análise estatística foi utilizado o SPSS 20.0; os dados são 

apresentados em média e desvio-padrão, e foi realizado o 

teste de correlação de Pearson. O valor de significância 

adotado foi de α<0,05. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média do TUGVmax foi 9,6±5,2 segundos e o TC6 477±96 

metros. Houve correlação negativa estatisticamente 

significativa entre as variáveis (r= -0,565; p=0,001), o que 

sugere que os sujeitos que percorreram uma maior distância 

no TC6, fizeram o TUG em um menor tempo. Alterações 

nestes resultados são passiveis de indicar modificações na 

capacidade funcional e equilíbrio dos DP, influenciando as 

AVD e a funcionalidade [4]. Assim, um melhor 

desempenho no TUG está associado a um melhor 

desempenho no TC6, sendo que o inverso também é válido.        

 

CONCLUSÃO 

Esses valores mostram a importância do planejamento de 

um programa de treinamento para pessoas com DP visando 

melhorar não apenas parâmetros sociais, mas também 

trazendo mais funcionalidade e independência aos sujeitos 

oferecendo um menor risco de quedas em devido ao melhor 

equilíbrio permitindo-os, assim, realizarem passeios mais 

duradouros. 
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INTRODUÇÃO 

Quando se busca um maior desempenho na corrida, são 

necessários treinamentos de alta intensidade onde considera-

se tanto os gestos motores quanto sua demanda [1]. As 

variáveis metabólicas possuem grande importância na 

definição da aptidão de indivíduos e na determinação do 

treinamento para uma melhor adaptação. Dessa forma, o 

objetivo do presente estudo foi comparar o custo de transporte 

e energia aeróbios (Caer, Eaer), anaeróbios (Cana, Eana) e 

totais (Ctot, Etot) entre protocolo até a exaustão contínuo e 

intervalado em velocidade associada ao consumo máximo de 

oxigênio. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, os indivíduos foram submetidos ao teste de 

consumo máximo de oxigênio. Após isso, foi randomizada a 

sequência entre os testes. Durante as sessões, foram coletadas 

as amostras de sangue no início e após os testes para posterior 

avaliação da concentração de lactato, além do consumo de 

oxigênio, de forma ininterrupta. Ambos os testes foram 

realizados em esteira, na velocidade associada ao consumo 

máximo de oxigênio (vVO2máx), sendo que o teste contínuo 

foi realizado continuamente até a exaustão ao passo que no 

teste intervalado a cada 400 m de estímulo o corredor 

realizava um intervalo passivo relativo a 50% do tempo de 

estímulo, até que chegasse à exaustão ou a um máximo de 15 

estímulos. Foi realizado um teste-T pareado para comparação 

dos testes, adotando α=0,05. Para os dados metabólicos foi 

utilizado o analisador de gases (K5, Cosmed, Roma, Itália), 

sendo registrados consumo de oxigênio, frequência cardíaca 

e produção de dióxido de carbono, além de ter sido feita 

coleta e do lactato para a posterior análise através de 

spectrofotometria (COBAS, Roche Diagnostics, Basiléia, 

Suíça) e cálculo dos custos e seus componentes [1]. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os sujeitos apresentaram uma vVO2máx de 19,5 ±0,8. Foi 

percorrida uma distância 240% maior no teste intervalado, e, 

portanto, foram necessárias maior Eaer e Etot comparado ao 

teste contínuo.  Em ambos os testes o lactato encontrado foi 

estatisticamente semelhante, não apresentando diferenças em 

relação a energia lática. O Cana foi significativamente menor 

enquanto os Caer e, consequentemente, o Ctot foram maiores. 

O Ctot no teste contínuo apresentou resultados similares aos 

achados na literatura (4,1±0,4 J.kg-1.m-1) [2,3], devido ao 

alcance de um estado metabólico estável nos testes, diferente 

do teste intervalado que apresentou valores maiores do que o 

esperado (5,2±0,6 J.kg-1.m-1). Esse aumento no Ctot devido ao 

aumento do custo aeróbio foi possivelmente pela menor 

eficiência no protocolo intervalado devido às perdas de 

energia em decorrência da maior produção e metabolização 

de lactato em decorrência do intervalo dos estímulos [1]. 

 
Figura 1. Energia dispendida e custo de transporte durante os 

testes intervalado (branca) e contínuo (cinza). * diferença 

estatisticamente significativa entre os testes.  Etot – Energia 

Total. Eaer – Energia aeróbia. Eana – Energia anaeróbia. Ctot – 

Custo total. Caer – Custo aeróbio. Cana – Custo anaeróbio. 

 

CONCLUSÃO 

O estímulo metabólico no protocolo intervalado foi maior que 

no teste contínuo. Além disso, o Ctot do protocolo contínuo 

foi semelhante ao normalmente encontrado na literatura, 

sendo que o teste intervalado teve valores maiores de Caer e 

Ctot, possivelmente em decorrência da produção e 

metabolização constante do lactato. 
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INTRODUÇÃO 

Foco de atenção pode influenciar tanto variáveis fisiológicas 

quanto biomecânicas durante a corrida [1]. Foco de atenção 

pode ser divido como foco interno ou associativo e externo, 

ou dissociativo. Foco externo promove automaticidade do 

movimento sendo realizado quando atenção se volta para 

efeito do movimento, por exemplo no ambiente, no ritmo. Em 

oposição, foco de atenção interno promove o controle 

consciente do movimento modificando coordenação motora, 

por exemplo, na respiração, ou como pé toca o chão. O uso 

de foco de atenção externo na corrida traz vantagens na 

economia de movimento, enquanto foco interno para 

alteração da técnica de corrida [2]. Porém tais estudos são 

laboratoriais não sendo explorada qual estratégia de foco de 

atenção é utilizada por corredores recreacionais durante 

treinamento. Assim o objetivo deste estudo é descrever foco 

de atenção em corredores recreacionais durante treino 

intervalado e contínuo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do estudo 144 corredores, 51 mulheres (idade 

37,86±13.08 anos; km por semana 36,41±10,22) e 93 homens 

(idade 37.54±16,13 anos; km por semana 53,15±16,33). Foi 

enviado questionário on-line a assessorias de corrida da 

cidade de Curitiba com duas questões abertas: 1) Treinos 

contínuos são treinos em que se cumpre uma distância, por 

exemplo, 5km, 10km em geral em ritmo constante. Quando 

está fazendo um contínuo em que/ou onde você foca sua 

atenção? 2) Treinos intervalados são treinos em que se faz 

corridas em velocidade alternadas com pausa entre essas 

corridas. Quando está fazendo este tipo de treino de corrida 

em que/ou onde você foca sua atenção? As respostas foram 

analisadas por meio de Text Mining que permite análise de 

textos não estruturados para extração de informações. As 

respostas foram processadas para padronização de caixa, 

retirada de números e pontuação, eliminação de espaços, 

retirada de stopwords (artigos, preposições, conjunções e 

pronomes) e verbos. Após este procedimento foram 

levantados os termos mais frequentes para cada pergunta [3]. 

Os resultados gerais foram expressos em wordcloud e as 5 

palavras mais frequentes em tabela. Para análise foi utilizado 

software R, versão 3.5.1, com uso dos pacotes tm, wordcloud 

e RColorBrewer. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A palavra mais frequente para treino contínuo e intervalado 

para ambos gêneros foi ritmo, indicando uso de foco de 

atenção externo. No entanto, para homens no treino contínuo 

a segunda palavra mais frequente respiração, enquanto para 

mulheres foi tempo, seguido de respiração. Reforçando 

hipótese de alternância de foco em tarefas de esforço 

acumulado de baixa intensidade [4]. Para treino intervalado 

homens parecem utilizar mais estratégias de foco externo, 

enquanto mulheres alternam foco de atenção.  

 

CONCLUSÃO 

Podemos concluir que durante treinamento o foco externo é 

mais usado porem há alternância no foco de atenção em treino 

contínuos e intervalados sendo sugerida orientação no uso do 

foco de atenção por treinadores em função ao objetivo do 

treino. 
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Tabela 1. Frequência (Freq.) de palavras durante treino 

contínuo e intervalado. 

 Masculino  Feminino  

Treino Palavra Freq. Foco Palavra Freq. Foco 

C
o

n
tí

n
u

o
 

ritmo 42 E ritmo 29 E 

respiração 26 I tempo 13 E 

passada 8 I respiração 12 I 

postura 8 I passada 6 I 

movimento 6 I velocidade 6 E 

In
te

r
v
a

la
d

o
 ritmo 44 E ritmo 14 E 

tempo 28 E respiração 13 I 

respiração 12 I velocidade 8 E 

final 11 E força 4 I 

velocidade 9 E distância 3 E 
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INTRODUÇÃO 

Estudos em modelos animais indicam que a obesidade 

acarreta aumento na concentração de mediadores 

inflamatórios sistêmicos, fibrose e acumulo de lipídeos no 

sistema musculoesquelético [1]. Em humanos, maiores 

percentuais de gordura estão associados a uma menor força 

por unidade de massa magra [2].  No entanto, as associações 

existentes entre indicadores de obesidade em humanos e a 

qualidade dos tecidos musculoesqueléticos inferidas por 

ultrassom foram pouco exploradas. O objetivo desse estudo 

foi verificar se maiores valores de IMC e/ou % de gordura 

estão associados à piora da qualidade muscular e/ou 

espessamento da fáscia plantar (EFP). Além disso, possíveis 

implicações para a marcha foram analisadas a partir da 

relação entre indicadores de obesidade, a qualidade dos 

tecidos musculoesqueléticos e parâmetros temporais da 

marcha.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do estudo 15 indivíduos 8 obesos e 7 eutróficos 

(20-34 anos, IMC 18- 35 kg/m2 e percentual de gordura 5,6-

41,9). A EFP em centímetros e a qualidade dos músculos 

tibial anterior (TA) e reto femoral (RF) através do índice de 

ecogenicidade (IE), foram avaliadas por ultrassom. Para a 

marcha, os parâmetros temporais cadência (CM) e duração 

relativa da fase de apoio (%FA) foram verificados durante 

teste em esteira através de uma palmilha de baropodometria 

sem fio nas velocidades de 5 e 7 km/h. Correlação de Pearson 

com p<0.05 foi utilizada para investigação de associações 

entre as variáveis. 

RESULTADOS 

Os resultados mostram ausência de associações significativas 

entre a EFP e o IMC (r=0.13, p=0.64) ou o % de gordura (r=-

0.12, p=0.67). Com relação a qualidade muscular, os dados 

sugerem que uma piora da qualidade do músculo RF pode 

estar associada a maiores valores de IMC (r=0.35, p=0.19) e 

de % de gordura (r=0.45, p=0.10). A perda da qualidade 

muscular do RF (maiores valores de EI) mostrou-se associada 

a uma diminuição da CM (r=-0.56, p=0.03, Figura 1) e a uma 

menor EFP (r=-0.60, p=0.18), não tendo associações 

significativas com o %FA. Para o TA, não foram encontradas 

associações entre a qualidade muscular e o IMC (r=-0.02, 

p=0.92) ou o % de gordura (r=0.11, p=0.69).  

 

 
Figura 1. Relação entre qualidade muscular do reto femoral 

(verificada em repouso através do ultrassom) e a cadência da 

marcha na velocidade de 5 km/h. Note que quanto menor o 

IE, melhor a qualidade do músculo. Cadência foi normalizado 

pela estatura dos sujeitos. 

 

DISCUSSÃO 

Tanto o IMC quanto principalmente o % de gordura 

apresentaram uma tendência a estarem associados a perda da 

qualidade do RF mas não do TA. É possível que a 

característica tônica do TA (maior concentração de fibras tipo 

1) quando comparada a do RF seja um fator de proteção aos 

efeitos deletérios da obesidade sobre o músculo esquelético. 

Esse estudo ainda parece indicar que uma pior qualidade 

muscular do RF está associada a uma diminuição da cadência 

da marcha. No entanto, essa relação precisa ser melhor 

explorada em estudos futuros. As associações entre %FA, 

IMC e % Gordura indicam que sujeitos obesos passam um 

maior tempo do ciclo da marcha em fase de apoio. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados apontam para a hipótese que sujeitos obesos 

apresentam modificações na qualidade dos tecidos 

musculoesqueléticos verificáveis a partir da ultrassonografia 

e que essas modificações são músculo dependentes. As 

alterações na cadência associadas a perda da qualidade 

indicam a relevância de se abordar variáveis biomecânicas e 

funcionais em estudos futuros, tais como velocidade auto-

selecionada e a cinemática angular. 
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INTRODUÇÃO 

O acidente vascular encefálico (AVE) é definido como uma 

perda repentina da função cerebral, devido a uma interrupção 

do fluxo sanguíneo no encéfalo, resultando em alterações 

funcionais com prejuízos da qualidade de vida do indivíduo. 

Um dos principais comprometimentos é a marcha, que passa 

apresentar padrão assimétrico com aumento da variabilidade 

médio-lateral associada a maior risco de quedas [2]. Esta pode 

ser monitorada por meio de acelerometria de tronco [1]. Para 

tratamento e melhora da saúde global destes pacientes são 

propostas intervenções multi-modais com o uso de exercícios 

de força, equilíbrio, tarefas específicas, e treinamento de 

locomoção em diferentes ambientes e situações [3] sendo seu 

efeito sobre variabilidade de movimento durante a marcha 

ainda não fora documentada. Assim o objetivo deste estudo é 

verificar o efeito de uma intervenção multi-modal sobre a 

variabilidade do movimento da marcha avaliada com uso de 

acelerometria de tronco. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram selecionados 18 participantes (9 homens, 

idade:52±6,4 anos, massa corporal: 73.45±3.23 kg; 9 

mulheres, idade: 56±4,7, massa corporal: 68.62±7.5 kg) com 

AVE classificados de 2 a 4 na escala de Rankin, sendo 

alocados de forma aleatória em grupo controle, que não 

realizava nenhuma atividade e intervenção. Ambos foram 

avaliados em teste marcha em velocidade autoselecionada 

com distância de 14m. Para aquisição dos dados de 

aceletrometria de tronco foi utilizado Iphone 6, Apple, EUA 

fixado na região lombar na altura da 5ª vertebra por meio de 

cinta elástica. Este possui acelerômetro tri-axial BMA280, 

resolução +/- 16g, 14-bit, Bosh, EUA, sendo sinal registrado 

pelo aplicativo Physics Toolbox Sensor Suite® 1.8.6, com 

frequência de aquisição de 100Hz. Foi utilizado filtro 

Butterworth passa baixa, 4ª ordem, com frequência de corte 

de 30hz. Foram calculados o RMS do sinal de aceleração para 

os eixos vertical (V), médio-lateral (ML), ântero-posterior  

 

 

(AP). A intervenção consistiu de 16 sessões, duas vezes por 

semana com duração de 30 minutos com uso de 10 exercícios  

globais: abdominal em berço, ponte sobre os ombros, 

saudação ao solo, agachamento, equilíbrio em base unipodal, 

lateralização MMII, senta e levanta, dentro e fora da escada, 

subir e descer escada, marcha com bambolê. Para análise 

estatística foi utilizada Modelos Generalizados Estimados e 

post-hoc LSD sendo adotada significância de P<0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após período de intervenção verificou-se uma redução na 

variabilidade para todos eixos para grupo intervenção sendo 

maiores efeitos observados para eixo ântero-posterior e 

médio-lateral, sem alterações para o grupo controle. A 

redução da variabilidade nos eixos médio-lateral e ântero-

posterior pode ser considerada benéfico pois como indicam 

estudos anteriores há relação entre instabilidade e quedas em 

pacientes hemiplégicos com  maior variabilidade para estes 

eixos [2]. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a intervenção multi-modal foi efetiva para 

redução da variabilidade do movimento durante a marcha 

podendo resultar em menor risco de quedas e melhor 

funcionalidade para o paciente. 
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Tabela 1: Valores de RMS média ±dp (g) para eixos V, ML e AP para grupos intervenção e controle pré e pós intervenção. 

Grupo Momento RMS V (g) RMS ML (g) RMS AP (g) 

Intervenção 
Pré 1,018±0.001 0,303±0.006a,b 0,371±0.010a,b 

Pós 1,006±0.007 0.262±0.020a,b 0,288±0.036a,b 

Controle 
Pré 1,003±0.003 0,233±0.012 0,229±0.026 

Pós 1,002±0.003 0.234±0.012 0,239±0.025 
a diferença P<0.01 entre momentos, b diferença entre grupos P<0.01. 
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INTRODUÇÃO 

Em uma partida de futebol de salão (Futsal), cujo o 

raciocínio rápido, a criatividade e a exigência de habilidades 

motoras compõem o perfil técnico dos praticantes [1], 

mudanças locomotoras (sprints, trotes, caminhada) são 

verificadas a cada ±3s [2]. Ações técnicas como o passe, a 

finalização, o desarme, o drible e a finta são de suma 

importância para o rendimento. Porém, não apenas estes, 

mas também as capacidades físicas força, velocidade, 

agilidade e potência neuromuscular podem influenciar no 

desempenho [3]. Rigo [4], por sua vez, destaca que tais 

melhoras devam ser investigadas com base nas funções 

táticas – algo que carece de mais estudos. Objetivou-se 

comparar as capacidades físicas força, velocidade, agilidade 

e potência neuromuscular entre as diferentes posições de 

atletas de Futsal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trinta e três atletas de Futsal do sexo masculino, foram 

submetidos a três sessões de avaliação: teste de Illinois 

(agilidade), 20-m (velocidade), Contração Voluntária 

Máxima Isométrica (CVMI) [5], cadeira extensora (marca 

CEFISE) (força máxima), e o Counter Movement Jump [6] 

em uma plataforma de força (CEFISE) (potência e altura do 

salto). Foram realizados os testes de Shapiro-Wilk, ANOVA 

de Medidas Repetidas e Post-Hoc de Bonferroni, todos com 

α de 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Média e DP da caracterização de atletas 

masculinos de futsal.  

 

 

Tabela 2. Média e DP de testes neuromusculares de atletas 

masculinos de futsal. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Média e DP de respostas neuromusculares de 

atletas masculinos de futsal. 

 

 

Apenas as capacidades forçam e potência apresentaram 

diferenças significativas intergrupos, algo provavelmente 

justificado pelas diferentes funções desempenhadas. Por 

exemplo, o pivô tem realizado a primeira linha defensiva, 

exigindo-se desta força e agilidade [4]. Porém, corroborando 

com os nossos resultados, Silva et al. [7] não verificaram 

diferenças intergrupos nas demais capacidades. Segundo 

Soares e Tourinho Filho [8], atualmente as posições 

ocupadas pelos jogadores de Futsal são representações 

teóricas - rodízio constantes obrigando os atletas a 

desempenharem todas as funções táticas, resultando em 

respostas físicas e neuromusculares semelhantes. Porém, os 

autores também destacam a importância de se aprimorarem 

as capacidades físicas predominantes de cada função 

objetivando-se a busca de um melhor desempenho.  

 

CONCLUSÃO  

Podemos concluir que há distinção nas capacidades físicas 

força máxima e potência máxima entre as diferentes posições 

dos atletas, visto que isso pode ser justificado pela diferença 

significativa da composição corporal encontrada no presente 

estudo. 
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INTRODUÇÃO 

A corrida é uma atividade física popular devido ao seu baixo 

custo e fácil acesso. Entretanto, alterações no padrão de 

movimento durante a corrida, como o colapso medial do 

joelho e a queda contralateral da pelve excessivos, têm sido 

associados a disfunções dos membros inferiores [1,2]. Nesse 

contexto, a avaliação cinemática de gestos funcionais tem 

sido extensamente aplicada, com o objetivo de identificar tais 

alterações [3]. A capacidade de produção de torque dos 

abdutores do quadril parece estar associada ao controle da 

pelve e do membro inferior no plano frontal, especialmente 

em tarefas com demanda unilateral [4]. Portanto, o objetivo 

deste estudo foi correlacionar a cinemática de testes 

funcionais unipodais no plano frontal com o pico de torque 

dos abdutores do quadril.   

MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra foi composta por 17 corredores (28±5 anos e 

23,0±2,4 kg/m²), com volume semanal médio de treino de 15 

km e sem histórico de dor ou lesão que tenha impedido a 

prática nos últimos 12 meses. O protocolo foi composto por 

(a) uma avaliação cinemática dos testes de agachamento 

unilateral (AgU,  com cadência de 45 bpm e amplitude de 60° 

de flexão de joelho) e de aterrisagem unilateral (AtU, partindo 

de uma caixa de 30 cm); e (b) uma avaliação isocinética do 

torque dos músculos abdutores do quadril (modo concêntrico, 

a 30º/s) durante cinco repetições máximas, sendo extraído o 

valor máximo apresentado (pico de torque, Nm/kg). O 

software Kinovea 0.8.15 foi usado para analisar a amplitude 

de movimento (ADM) do quadril, pelve e joelho no plano 

frontal durante três execuções de cada teste funcional com o 

membro dominante, desde a posição inicial até a máxima 

flexão do joelho. As correlações de Pearson e Spearman 

foram utilizadas para relacionar a cinemática dos testes 

funcionais com o pico de torque dos abdutores do quadril. O 

nível de significância adotado foi de α = 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foram identificadas associações significativas entre a 

ADM nos testes funcionais com o pico de torque dos 

abdutores do quadril (p>0,05). Embora as alterações 

cinemáticas no plano frontal e a baixa capacidade de 

produção de torque dos abdutores sejam fatores associados a 

disfunções [5], nossos resultados sugerem que, para a 

população investigada, ambos não apresentam correlações 

significativas entre si. Isso indica uma necessidade de incluir 

ambas as análises em protocolos de avaliação para 

corredores. Além disso, o pico de torque representa a máxima 

capacidade de produção de torque muscular, o que parece não 

reflete a demanda muscular durante tarefas funcionais. Outras 

questões relacionadas ao controle motor poderiam explicar de 

melhor forma a cinemática do gesto. 

CONCLUSÃO 

A cinemática do joelho, quadril, pelve e tronco no plano 

frontal durante o AgU e AtU não apresentou correlação 

significativa com o pico de torque concêntrico dos abdutores 

do quadril. 

AGRADECIMENTOS 

À CAPES, pela bolsa de Mestrado; e à UDESC, pela bolsa de 

iniciação científica. 

REFERÊNCIAS 

1. Ceyssens, L et.al. J Sports Med. 49(7):1095-1115, 2019. 

2.Van der Worp, MP et. Al. Plos One, 42: 969–992, 2015. 

3. Messier, SP et.al. J Sports Med., 27(7):951–60, 2018. 

4. Powers, CM. J Orthop Sport Phys. 36:1226-1232, 2010. 

5. Molloy, JM. Mil Med. 181:512–523, 2016.  

 

 

 

Tabela 1. Coeficientes de correlação entra a cinemática dos testes funcionais (agachamento unilateral e aterrissagem unilateral) 

no plano frontal com o pico de torque dos abdutores do quadril em corredores. 

 

Agachamento Unilateral  

ADM Joelho ADM Quadril ADM Pelve ADM Tronco 

ρ p-valor r p-valor r p-valor r p-valor 

Pico de torque abdutores do quadril 0,26 0,32 0,40 0,11 0,37 0,14 -0,17 0,52 

 Aterrissagem Unilateral  

 ADM Joelho ADM Quadril ADM Pelve ADM Tronco 

 r p-valor r p-valor r p-valor r p-valor 

Pico de torque abdutores do quadril 0,28 0,28 0,31 0,23 0,14 0,58 -0,20 0,43 

ADM: Amplitude de Movimento; r: coeficiente de correlação de Pearson; ρ: coeficiente de correlação de Spearman. 

 



FAGIDA AGUDA APÓS JOGOS DE FUTEBOL AMERICANO 

 

Daniel Rocha da Silva¹, Filipe Estácio Costa¹, Felipe Dal Pont Souza¹ & Juliano Dal Pupo¹ 
1Laboratório de Biomecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil 

E-mail: rocha.s@grad.ufsc.br 

 

INTRODUÇÃO 

Monitorar o treinamento de um atleta ou de uma equipe é 

fundamental para melhorar o desempenho durante 

treinamentos e competições [1]. Futebol Americano (FA), 

possui características como ações intervaladas de alta 

intensidade com duração de 5 a 40 s, com intervalos de 25 a 

40 s [2]. Assim, a fadiga muscular pode desencadear uma 

série de efeitos agudos que prejudicam a performance. 

Acompanhar o desempenho durante sessões de jogos através 

do monitoramento de cargas internas e externas se torna cada 

vez mais necessários para melhora do desempenho e 

prevenção de lesões. Uma maneira mais prática de monitorar 

a fadiga é através da avaliação de parâmetros do salto vertical, 

como a altura e potência mecânica produzida. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da fadiga 

gerada por jogos oficiais de futebol americano sobre o 

desempenho do salto vertical counter movement jump (CMJ). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do estudo atletas de FA de uma equipe de São 

José – Santa Catarina. Foram avaliadas duas partidas sendo 

que 12 atletas participaram no primeiro jogo e 13 atletas no 

segundo jogo. Os atletas apresentaram as seguintes 

características: 28 ±4,8 anos, 81 ±18,4 kg e 1,80 ±0,07 cm. 

Foram realizados três CMJ antes (pré) e logo após (pós) 

ambos jogos oficiais. Utilizou-se um tapete de contato Jump 

System Pro, da marca CEFISE®. As variáveis analisadas 

foram: altura do salto, potência média e tempo de voo, e para 

análise estatística foi utilizado o teste “t” de student para 

amostra pareada com p < 0,05 para o cálculo foi utilizado o 

software SPSS 22.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 apresenta os resultados das variáveis do salto CMJ 

e os resultados das médias comparando os momentos  

pré e pós de cada jogo. No primeiro jogo e no segundo não 

houve diferença entre as variáveis nos momentos pré e pós. 

As variáveis no primeiro jogo altura (Δ=0,7 cm ± 3,3 (p= 

0,4)), potência média (Δ=0,5 W.kg ± 1,7 (p= 0,3)) e tempo de 

voo (Δ= 6,0 m/s ± 18,1 (p=0,2)). As variáveis do segundo 

jogo altura (Δ=1,08 cm ± 2,4 (p=0,1)), potência média (Δ= 

0,9 W.kg ± 1,9 (p=0,1)) e tempo de voo (Δ= 0,12 m/s ± 17,2 

(p= 0,9)). Não foi observado uma diminuição significativa 

das variáveis obtidas no CMJ entre os momentos pré e pós, 

indicando que os atletas não diminuíram sua potência de 

membros inferiores logo após uma partida de futebol 

americano. Uma possível causa para recuperação se dá pela 

própria característica do jogo, tendo em cada final de ataque 

ou defesa os 11 jogadores substituídos, possibilitando uma 

recuperação entre campanhas de ataque ou defesa. Além 

disso, a tática e nível técnico pode influenciar na fadiga, um 

time que faz a opção de realizar jogadas mais longas tende a 

correr mais ocasionando maior fadiga nos jogadores [2]. As 

variáveis do CMJ podem receber influência da posição de 

cada jogador, já que cada um possui uma posição determinada 

e característica física para realizar uma função específica no 

jogo. 

CONCLUSÃO 

A partida de futebol americano parece não diminuir a 

capacidade de produção de potência muscular de membros 

inferiores.  
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Tabela 1. Resultado da média das variáveis dos jogadores no salto vertical CMJ e diferença entre os momentos pré e pós dos 

jogos. 

Variáveis do CMJ Jogo 1 Pré Jogo 1 Pós Jogo 2 Pré Jogo 2 Pós 
Jogo 1 Pré x Pós 

∆ 

Jogo 2 Pré x Pós 

∆ 

Altura do Salto (cm) 40,7 ± 6,2 39,9 ± 6,7 41,6 ± 5,7 40,5 ± 6,0  0,7 ± 3,3 (p= 0,4) 1,08 ± 2,4 (p=0,1) 

Potência do Salto (W/kg-1) 50,1 ± 4,3 49,6 ± 4,5 50,7 ± 4,0 49,8 ± 4,3 0,5 ± 1,7 (p= 0,3) 0,9 ± 1,9 (p= 0,1) 

Tempo de Voo (ms) 572,8 ± 43,8 566,8 ± 47,1 573,7 ± 41,3 573,6 ± 42,8 6,01 ± 18,1 (p=0,2) 0,1 ± 17,2 (p= 0,9) 

Δ Diferença entre o momento pré e pós dos jogos; Valor de p (0,05) 
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INTRODUÇÃO 

O judô é um esporte de alta intensidade, com estímulos 

intermitentes, requer habilidades técnicas e táticas. Como 

atletas tem que realizar um grande número de ações durante 

cada combate, a demanda física durante cada um deles é alta. 

Sendo assim, um combate de judô dura 4 minutos, podendo 

terminar nos primeiros segundos, ou ultrapassar os 4 minutos, 

entrando no Golden score [1]. 

Os estímulos são na maioria de 20 a 30 segundos de 

atividades intensas e 5 a 10 segundos de pausas [2]. Com 

esses fatos, pode-se estabelecer que o judô é um esporte 

complexo com demandas que compreendem um alto número 

de características específicas para alcançar um alto nível de 

competição [3]. 

Considerando esses aspectos, alguns testes específicos que 

analisam a demanda fisiológica e neuromuscular nos 

combates de judô têm sido desenvolvidos com o intuito de 

identificar métodos de treinamento físico [4]. Diante disso, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento do 

desempenho de atletas de judô durante um protocolo de 

exercício intermitente de alta intensidade específico para o 

judô, analisando a frequência cardíaca (FC) e número de 

repetições de técnica específica do judô (hikidashi). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram deste estudo 45 atletas de judô de nível estadual 

e nacional com as seguintes características: 23,3 ± 3,0 anos, 

massa corporal de 75,4 ± 12 kg, estatura de 174,6 ± 6,0 cm e 

tempo de prática na modalidade de 13,2 ± 3,5 anos. Os atletas 

executaram um protocolo intervalado de alta intensidade 

especifico para o judô, o qual consiste no número máximo de 

repetições da técnica específica do judô (hikidashi) durante 

20s com intervalo de 10s entre as séries. Ao fim de cada série, 

a FC foi aferida e o número total de entradas contabilizado. 

Para a análise estatística, uma ANOVA com medidas 

repetitivas foi utilizada, com post hoc de Bonferroni e um 

nível de significância p<0,05 foi adotado, o programa 

utilizado foi o SPSS 18.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 mostra o comportamento das repetições (hikidashi) 

e FC ao longo das 12 séries do teste. Houve aumento 

significativo da FC ao longo das séries (F=89,15; p<0,01) e 

diminuição das repetições ao longo das séries (F=27,58; 

p<0,01), especificamente na primeira, segunda, sexta e  

 

décima segunda série. Isso demonstra que os atletas iniciaram 

com um pacing (ritmo) de entradas maior e a partir da 

segunda série, o número de repetições diminuiu mantendo até 

o meio do protocolo. Em seguida, o pacing diminuiu 

novamente e se mantém até a penúltima série. Já a FC 

aumentou ao longo todas as séries, mostrando aumento do 

esforço cardiovascular para tentar manter o número de 

repetições mesmo em situação de fadiga. 

 
Figura 1. Comportamento do número de repetições e 

frequência cardíaca (FC) durante as séries do protocolo. 

Letras diferentes mostram diferença significativa (p<0,05). 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os atletas judô deste estudo utilizaram 

diferentes estratégias de pacing a fim de tentar manter o 

número de repetições mesmo em situação de fadiga, a qual 

foi demonstrada pelo aumento do esforço cardiovascular ao 

longo do protocolo. Esse protocolo de exercício pode ser 

utilizado como ferramenta de treinamento para a melhora e 

controle do pacing dos atletas. 
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INTRODUÇÃO 

Os testes funcionais são cada vez mais utilizados para triagem 

e avaliação do risco de lesões [1]. A presença de componentes 

indesejados de movimento em testes funcionais pode indicar 

alterações no padrão de movimento também nas atividades 

esportivas, além de parecer estar relacionada ao risco 

aumentado de lesão [2]. Este estudo teve por objetivo 

verificar a correlação entre a cinemática dos testes de 

agachamento unilateral (AgU), descida do degrau (DdD), 

aterrissagem unilateral (AtU) e aterrissagem bilateral (AtB) 

com a cinemática da corrida.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram deste estudo 17 corredores (10 homens e 7 

mulheres, 29±5 anos), com volume semanal médio de treino 

de pelo menos 15 km e sem histórico de lesão nos últimos 12 

meses. A avaliação foi realizada por meio da análise 

cinemática 2D, utilizando-se três câmeras digitais (210 Hz. O 

software Kinovea 0.8.15 foi usado para analisar a amplitude 

de movimento (ADM) do quadril, joelho e tornozelo no plano 

sagital; e do tronco, pelve, quadril e joelho no plano frontal 

durante a execução de quatro testes funcionais (AgU, com 

cadência de 45 bpm e amplitude de 60° de flexão; DdD, com 

cadência de 45 bpm e partindo de um degrau de 15 cm; e AtU 

e AtB, ambas partindo de uma caixa de 30 cm) e durante a 

corrida em esteira a uma velocidade auto selecionada. Nos 

testes funcionais, analisou-se a ADM desde a posição inicial 

até a máxima flexão do joelho; na corrida, desde o contato 

inicial até o pico de flexão do joelho na fase de apoio. Foi 

avaliado apenas o membro dominante. As correlações de 

Pearson e Spearman foram utilizadas para relacionar as 

variáveis do estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram observadas 12 correlações significativas (tabela 1), 

sendo que 11 foram consideradas fortes (r ≥ 0,5) e uma 

moderada (0,3 ≤ r < 0,5) [3]. A relação entre a cinemática de 

testes funcionais e da corrida em indivíduos saudáveis é 

pouco explorada, sendo que os estudos abordam geralmente 

testes de agachamentos e populações sintomáticas para os 

 

membros inferiores (MMII). Dentre os testes analisados, que 

são comumente utilizados na prática clínica para avaliar o 

alinhamento dos MMII com vistas à identificação de 

alterações cinemáticas relacionadas ao risco de lesões [4-8], 

os de descida do degrau e aterrissagem bilateral foram os que 

apresentaram o maior número de correlações com a corrida 

(5 e 6, respectivamente). Diferentemente do que 

esperávamos, o AgU e o AtU, que se caracterizam por uma 

demanda unilateral mais semelhante à da corrida, não 

apresentaram um número importante de correlações (uma e 

nenhuma, respectivamente). Em nenhum caso, o 

comportamento cinemático de um segmento/articulação no 

teste funcional refletiu o mesmo comportamento para esse 

segmento/articulação durante a corrida. 

CONCLUSÕES 

Os testes de DdD e AtB foram, respectivamente, os que mais 

demostraram correlações com a corrida, sendo que a maior 

parte delas envolveu as ADMs do quadril e do joelho nos 

planos sagital e frontal durante a corrida. Os testes podem ser 

utilizados para ajudar a identificar possíveis alterações 

cinemáticas nessas articulações (quadril e joelho) em uma 

análise 2D, quando avaliar a corrida em si não for possível.  
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Tabela 1 - Coeficientes de correlação entre a amplitude de movimento (ADM) dos segmentos/articulações analisados nos testes funcionais e a 

ADM dos segmentos/articulações analisados na corrida em velocidade auto selecionada (n=17).  
                      

Corrida 

Testes  

Quadril Sagital Joelho Sagital Tornozelo Sagital Joelho Frontal Quadril Frontal Pelve Frontal Tronco Frontal 

r ou ρ p-valor r ou ρ p -valor r ou ρ p-valor r ou ρ p-valor 
r ou 

ρ 
p-valor r ou ρ p-valor r ou ρ p-valor 

Sagital               

Joelho DdD 0,55 0,02                      

Tornozelo 
DdD 0,51 0,04 0,58 0,02                   

AtB             -0,50 0,04           

Frontal                            

Joelho AtB 0,67 0,00 0,53 0,03           

Quadril 

AgU         0,51 0,04               

DdD             0,52 0,03           

AtB 0,62 0,01 0,53 0,03                   

Tronco DdD                 -0,53 0,0 -0,65 0,01   

DdD: descida do degrau; AtB: aterrissagem bilateral; AgU: agachamento unilateral. 
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INTRODUÇÃO 

Safe Runner Indoor é um APP com baixo custo e fácil 

aplicação desenvolvido para (1) identificar parâmetros de 

carga interna e externa durante o teste incremental de corrida, 

(2) avaliar a capacidade e potência aeróbia e (3) controlar as 

adaptações aeróbias. No entanto, ainda não foi verificado a 

validade ecológica do APP. Portanto, este estudo teve como 

objetivo avaliar a validade ecológica do APP para avaliação 

e o treinamento aeróbio. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram 9 mulheres e 8 homens (34,4±6,2 e 32,8±6,9 

anos; 162±6 e 173±7 cm; 66,56±7,29 e 89,74±13,9 kg; 

32,58±6,58 e 26,94±4,18 %G, respectivamente). Foram 

realizadas 12 semanas de treinamento aeróbio, 3 vezes por 

semana (25 min. aeróbio, periodização ondulatória semanal), 

em diferentes intensidades do modo de treinamento do APP 

(ordinário 2 e 3, choque 1 e 2 e recuperativo), e 25 min de 

exercício resistido. Durante o teste incremental de corrida 

(pré e pós) o APP foi utilizado para aplicar protocolo em uma 

esteira ergométrica com incrementos na intensidade 

(velocidade) em estágios de 1 min de duração para determinar 

a velocidade máxima (VMAX), consumo máximo de oxigênio 

estimado (VO2MAX), frequência cardíaca máxima (FCMAX), 

frequência cardíaca de limiar anaeróbio (FCLAN), velocidade 

de limiar anaeróbio (VLAN) (Figura 1). A frequência cardíaca 

foi mensurada ao longo de todo protocolo com uso de 

frequencímetro (Polar H7® Kempele, Finland). Os critérios 

de validade ecológica atenderam os métodos de investigação 

discreto, realista e fidedigno com medida de aproximação da 

pesquisa ao mundo real [1]. Utilizou-se o teste de Wilcoxon 

na análise dos dados, com nível de significância de p<0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se aumento (p<0,05) nos indicadores aeróbios 

(VO2MAX, VMAX e VLAN) após o treinamento, em ambos os 

sexos (Tabela 1). Para as mulheres, a FCMAX não apresentou 

diferença entre os momentos pré e pós, enquanto para os 

homens reduziu após o treinamento (100 e 99% e 100 e 97% 

da máxima predita pela idade, respectivamente). A FCLAN não 

apresentou diferença entre os momentos pré e pós (91 à 92%), 

entre 88 e 94% da FCMAX, conforme descrito na literatura [2]. 

O APP foi capaz de identificar melhoras na potência aeróbia 

em concordância com estudos prévios [3,4]. Foi observado 

aumento no VO2MAX (11,9 % nas mulheres e 13,7% nos 

homens) e na VMAX (12,6% nas mulheres e 15,1% nos 

homens). A capacidade aeróbia, representada pela VLAN, 

aumentou 11,7% nas mulheres e 9,3% nos homens. Após o 

treinamento, melhoras significativas na capacidade aeróbia, 

utilizando o segundo limiar ventilatório (LV2) como 

referência, têm sido observadas [5]. A intensidade do VLAN, 

determinada no APP pelo método DMAX, é considerada uma 

técnica similar ao LV2 e utilizada para estimar o segundo 

limiar de lactato [5,6]. 

 

Figura 1. Interface dos parâmetros do APP Safe Runner Indoor ao 

realizar o teste incremental de corrida. 

CONCLUSÃO 

O APP Safe Runner Indoor apresenta validade ecológica para 

avaliar a capacidade e a potência aeróbia, auxiliar na 

prescrição das cargas do treinamento de corrida e monitorar 

as adaptações decorrentes do treinamento. 
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Tabela 1: Tabela com a média, desvio padrão e mediana dos parâmetros identificados a partir do APP Safe Runner Indoor nos momentos pré 

e pós 12 semanas de treinamento. 
  VO2MAX 

(ml∙kg-1∙min-1) 

VMAX 

(km∙h-1) 

VLAN 

(km∙h-1) 

FCMAX 

(bpm) 

FCLAN 

(bpm) 

Homens (8) 
Pré 

Pós 

36,59±6,17 / 34,85 

41,60±5,38 / 41,81* 

9,5±1,77 / 9,0 

10,94±1,55 / 11,0* 

8,06±1,12 / 8,0 

8,81±1,41 / 8,5* 

187±11 / 190 

182±9 / 185* 

171±8 / 170 

167±5 / 168 

Mulheres (9) 
Pré 

Pós 

33,92±3,40 / 35,17 

37,95±3,87 / 38,33* 

8,78±1,00 / 9,5 

  9,89±1,11 / 10,0* 

7,31±0,76 / 7,5 

8,17±0,94 / 8,0* 

186±11 / 187 

183±12 /182 

169±10 / 167 

167±13 /171 

 



 

O ESTADIAMENTO E O TEMPO DA DOENÇA DE PARKINSON SE CORRELACIONAM 

COM A ROTAÇÃO DE TRONCO E PELVE DURANTE A MARCHA? 

Ivan O. dos Santos1, Ana Paula J. Zanardi1, Marcela Z. Casal1, Aline N. Hass1, Flavia G. Martinez1, Leonardo A. Peyré-

Tartaruga1 
1Laboratório de Pesquisa do Exercício, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil 

E-mail: ivan.gre98@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

A biomecânica da marcha de pessoas com doença de 

Parkinson (DP) é deteriorada em relação a sujeitos 

saudáveis. A diminuição da amplitude de movimento 

(ADM) de rotação entre tronco e pelve caracteriza o padrão 

de marcha em fase ou em bloco em pessoas com DP [1]. A 

literatura apresenta que por ser uma doença 

neurodegenerativa, quanto maior o tempo e o estadiamento 

da doença, maior será a perda da ADM destas articulações 

[1], o que pode refletir na menor independência destes 

indivíduos. No entanto, foram encontradas apenas análises 

clínicas destes achados, sendo escassas as análises 3D da 

marcha de pessoas com DP que testaram essas associações. 

Deste modo, o objetivo do estudo foi correlacionar o 

estadiamento e o tempo de DP com a ADM de rotação de 

tronco e pelve de pessoas com DP. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no setor de 

biodinâmica do Laboratório de Pesquisa do Exercício da 

UFRGS. Foram selecionadas pessoas com DP sedentárias, na 

fase ON da medicação e capazes de caminhar, 

independentemente em esteira ergométrica. Para verificar o 

tempo de doença foi realizada anamnese e a escala de H&Y 

foi utilizada para determinar o estadiamento da doença. A 

ADM de rotação de tronco e pelve foram determinados 

através da análise 3D da marcha [VICON Motion Capture 

modelo Plug in gait full body, 6 câmeras infravermelhas 

(100Hz, 3 Bonita com resolução de 1 MP, e 3 T10 com 

resolução de 1,3 MP)]. Previamente à coleta de dados foi 

realizada familiarização a esteira rolante (modelo super ATL, 

INBRAMED - Porto Alegre, Brasil). Os indivíduos 

caminharam na velocidade 3 km.h-1 e 10 passadas foram 

utilizadas para o processamento dos dados.  

A normalidade dos dados foi determinada pelo teste de 

Shapiro Wilk. A correlação do tempo da doença versus ADM 

de rotação de tronco e pelve foi realizada com teste de 

Pearson e do estadiamento da DP com teste de Spearman, 

p<0.05. 

RESULTADOS  

Foram incluídas 29 pessoas com DP (22 mulheres e 13 

homens) com média de 65,5±8,8 anos; 73,7±13,5 Kg; 

1,65±0,85 m de altura; 0,89±0,04 m de comprimento de 

membro inferior; 26±2,4 pontos no MoCA; 12,3±5,5 pontos 

na UPDRS III; 2 pontos na escala de H&Y; 7,2±5,1 anos de 

tempo de doença; 5,15±2,87° de ADM de rotação de pelve; 

8,3°±3,5 de ADM de rotação de tronco. 

 

Figura 1. Correlação do estadiamento e o tempo de DP com 

a ADM de rotação de tronco e pelve são representados em A, 

B, C e D. 

 
DISCUSSÃO 

Os dados médios da ADM de rotação de tronco e pelve 

corroboram com a literatura [2]. O fato de não encontrarmos 

correlações no estadiamento da doença pode ter sido pelo fato 

da escala de H&Y não ser sensível para detectar alterações de 

marcha como a ADM [3]. Além disso, a falta de controle do 

nível de atividade física dos indivíduos e a avaliação na fase 

ON da medicação pode ter influenciado na não correlação do 

tempo da doença e a ADM de rotação de tronco e pelve. 

CONCLUSÕES 

Nossos dados apresentaram que o estadiamento e o tempo da 

doença não possuem correlação com a ADM de rotação de 

tronco e pelve em pessoas com DP. 
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INTRODUÇÃO 

A assimetria bilateral é compreendida como a diferença de 

desempenho ou de padrão motor entre membros em 

determinada tarefa [1]. Tem sido especulado que as 

assimetrias possam causar prejuízo ao desempenho esportivo 

e estarem associadas a lesões [1]. Nos esportes coletivos, a 

especificidade das posições tende a desenvolver nos 

jogadores uma assimetria entre membros [2]. No futebol 

americano (FA), há uma solicitação constante de realização 

de ações em alta intensidade com deslocamentos em 

diferentes direções. Assim, é desejável que os jogadores 

apresentem bom deslocamento multidirecional, independente 

do membro dominante [3]. Na tarefa de sprint e mudança de 

direção, a força muscular excêntrica e concêntrica do 

quadríceps é determinante nas acelerações e desacelerações 

[4].  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a relação entre 

o índice de assimetria de torque concêntrico e excêntrico do 

quadríceps com o desempenho em ações de mudança de 

direção em jogadores de FA. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do estudo 14 atletas de FA masculino (27 ± 6,15 

anos; 90 ± 26,89 kg; 180,86 ± 8,04 cm).  

Os sujeitos realizaram uma avaliação isocinética com um 

protocolo de quatro repetições de forma 

concêntrica/excêntrica para obter o torque máximo do 

quadríceps, a uma velocidade de 180º s-1.  

Além disso foi realizado um teste de corrida com mudança de 

direção (5-10-5) [5] 

O índice de assimetria de torque (IA) foi calculado de acordo 

com a seguinte equação:  
IA: (membro mais forte – membro mais fraco) / (membro 

mais forte) * 100 [6]. 

 

Para análise de dados foi utilizado média ± desvio padrão e 

para as análises de relação entre variáveis foi feita a 

correlação de Pearson (p ≤ 0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram IA de torque considerados 

aceitáveis (≤15%) [7]. Foram encontradas correlações fracas 

do IA de torque concêntrico e excêntrico com o desempenho 

no teste de mudança de direção, para os lados direito (r= 0,32; 

p= 0,26; r= 0,11; p= 0,739, respectivamente) e esquerdo (r=    

-0,11; p= 0,703; r= 0,01; p= 0,982, respectivamente). Estudos 

prévios já mostraram que o desempenho na mudança de 

direção pode ser mais dependente de fatores neurais que de 

níveis de força máxima [8]. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os índices de assimetria de torque do 

quadríceps parecem não influenciar no desempenho da 

mudança de direção. Pode-se especular que os resultados 

sejam influenciados pelos níveis de IA baixos (i.e. <15%), 

considerados na faixa de normalidade. 
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Tabela 1. Parâmetros isocinéticos do quadríceps do membro inferior forte e fraco e, índice de assimetria. 
 Membro inferior forte Membro inferior fraco Índice de assimetria 

(%) 

PT Concêntrico (N.m) 236,43 ± 72,74 206,85 ± 62,29 12,11 ± 5,89 

PT Excêntrico (N.m) 365,09 ± 88,71 316,80 ± 100,46 14,26 ± 10,04 

 

 

Tabela 2. Média ± desvio padrão do teste de mudança de direção (5-10-5). 

 Início para a direita Início para a esquerda 

 

5-10-5 (s) 5,08 ± 0,47 5,10 ± 0,41 
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INTRODUÇÃO 

A Petra Race-Runner (PRR) é um equipamento similar a um 

triciclo (Figura 1), desenvolvido para auxiliar pessoas com 

dificuldade de locomoção [1]. Devido a sua crescente 

utilização, a PRR tornou-se uma modalidade do Atletismo 

Paralímpico [2], especialmente praticada por atletas com 

paralisia cerebral (PC). O objetivo do presente estudo foi 

analisar a cinemática da corrida de uma praticante com PC 

utilizando a PRR nos 100 metros da pista de atletismo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participou do estudo de caso um sujeito com PC 

(tetraparesia espástica e discinética) do sexo feminino, 

idade 31 anos, massa corporal 43 Kg e estatura 155 cm. 

Foram realizadas 3 tentativas de 100 m utilizando a PRR 

com intervalo de 10 minutos entre elas em pista de atletismo 

de tartan. Foram registradas as velocidades (Km.h-1) e os 

tempos parciais (s) a cada 10 metros e o tempo total, 

utilizando um Ciclocomputador (marca Echowell - modelo 

BL15) e um cronômetro, respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que na prova 1 o sujeito obteve melhor 

desempenho, com tempo total 2,3 s menor que a prova 2 e 

0,1 s menor que a prova 3. As maiores velocidades foram 

encontradas entre as distâncias de 20 e 30 metros, conforme 

o Gráfico 1, entre os períodos de 8,1 e 12,1 s, 

respectivamente, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores de distância (D), Tempo Parcial (TP) e 

Tempo Total (TT). 

D TP1 TT1 TP2 TT2 TP3 TT3 

10 4,7 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 

20 3,4 8,1 3,8 8,2 3,8 8,3 

30 3,3 11,5 4,9 12,1 3,8 12,1 

40 3,5 15,0 4,0 16,2 4,5 16,7 

50 4,2 19,2 4,1 20,3 4,8 21,5 

60 4,8 24,1 4,7 25,0 4,9 26,4 

70 5,0 29,1 4,9 29,9 5,1 31,5 

80 5,5 34,6 5,0 34,9 5,0 36,5 

90 5,7 40,3 5,0 39,9 5,0 41,5 

100 6,1 46,3 6,6 48,6 4,9 46,4 

 
Figura 1. Sujeito posicionado sobre a PRR. 

 

A figura 2, demonstra o comportamento das velocidades 

durante as provas de 100 m: 

 
Figura 2. Velocidade Parcial nas provas 1, 2 e 3. 

  

CONCLUSÃO 

Acredita-se que partir dos 40 metros da prova (15 s) iniciou-

se o processo de fadiga, onde não foi possível sustentar a 

velocidade máxima. Com isso o sujeito adota a estratégia de 

manter velocidade constante ao longo do percurso. Dessa 

forma, os resultados obtidos podem servir como parâmetros 

de treinamento em indivíduos com estas características para 

a modalidade PRR. 
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INTRODUÇÃO 

Com a crescente popularização da corrida como uma prática 

recreativa, este tipo de atividade está mais presente no dia a 

dia das pessoas. Por isso é fundamental ter atenção ao 

monitoramento do treinamento. A Percepção Subjetiva de 

Esforço (PSE) é de um método eficiente muito utilizado para 

o controle e planejamento de treinamento. Trata-se de uma 

escala com pontuação de 0 a 10, na qual, 0 correspondendo 

ao repouso e 10 ao esforço máximo, representando a resposta 

psicofísica que o corpo apresenta e memoriza após os 

exercícios [1]. Observando que a PSE apresenta correlação 

com alguns marcadores de intensidade de exercícios, fica 

evidente a sua qualidade como um bom método para auxiliar 

em treinamentos [1]. O objetivo deste estudo é averiguar se a 

escala da PSE é adequada para o planejamento dos 

treinamentos de corredores recreacionais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Participaram do presente estudo 16 corredores recreacionais 

(idade = 31,0 ± 7,2 anos; massa corporal = 68,3 ± 11,5 kg; 

estatura = 167,6 ± 7,9 cm; IMC = 24,3 ± 3,6 kg/m2; gordura 

= 21,5 ± 6,4 %), sendo 7 homens e 9 mulheres. Os 

participantes realizaram um teste de esforço máximo em 

esteira [2], que consistiu em um aquecimento de 5 minutos 

com velocidade fixa de 10 km.h-1 e inclinação de 1%. Na 

sequência os sujeitos iniciaram o teste incremental, com 

velocidade de 6 km.h-1, sendo registrada a Frequência 

Cardíaca (FC) a cada 10 segundos e aumentando a velocidade 

em 1 km.h-1 a cada minuto. Para a análise da biomecânica da 

corrida foi identificado, por meio de uma filmagem de 30 

segundos com uma câmera digital de 60Hz, o contato e 

despregue do pé com o solo para o cálculo das variáveis 

cinemáticas de interesse. Foi analisado o ponto de deflexão 

da FC para a estimativa do 2º Limiar Ventilatório (LV). Com 

relação a análise estatística foi utilizada a média e desvio 

padrão. Foram utilizados, o teste de Shapiro-Wilk para a 

normalidade dos dados e o teste de correlação de Spearman 

no software SPSS v.21.0 (α = 0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi constatado que a PSE teve correlação moderada com a 

Velocidade de 2° LV (r= 0.638; p=0.001) (Figura 1). Os 

resultados indicam que é possível determinar zonas de 

intensidades próximas a Velocidade de 2°LV utilizando a 

PSE. A utilização da escala proporciona a verificação de 

velocidades acima e abaixo da velocidade de 2°LV, o que 

permite a estimativa de ritmos de corrida (Pace). É 

importante destacar que os sujeitos deste estudo tinham  

 

 

baixos níveis de condicionamento físico e pequena 

experiência com a PSE, o que pode ter contribuído para o 

resultado da correlação ser moderada. A literatura apresenta 

estudos com forte correlação entre PSE e Velocidade de 2°LV 

em atletas treinados e experientes [1]. A ênfase em exercícios 

de familiarização com a escala de PSE, juntamente, com a 

evolução dos níveis de condicionamento dos sujeitos, 

possivelmente, aproximarão futuros resultados com os da 

literatura. 

 

Figura 1. Relação entre a PSE do 2°LV e a Velocidade de 

2°LV. 

CONCLUSÃO 

A PSE é um método útil para assessorar nos treinamentos de 

corredores recreacionais, porque auxilia o monitoramento das 

cargas a organização de periodizações e a identificação 

aproximada de zonas de intensidade. 
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