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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar o efeito de diferentes tempos de repouso, após fadiga muscular 

induzida, no desempenho neuromuscular do quadríceps femoral, em indivíduos 

saudáveis. Métodos: Sessenta e quatro voluntários, de ambos os gêneros, com 

média de 21,8 ± 1,7 anos e índice de massa corpórea médio de 24,2 ± 3,7 Kg/m2 

foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos: Grupo Controle (não foi induzida 

fadiga); Grupo Experimental 1 (Exp. 1 – 1 minuto de repouso após fadiga); Grupo 

Experimental 3 (Exp. 3 – 3 minutos de repouso após fadiga); e Grupo Experimental 5 

(Exp. 5 – 5 minutos de repouso após fadiga). Os sujeitos realizaram uma avaliação 

que consistiu na determinação do senso de posição articular (SPA) do joelho, 

seguida de 5 contrações isocinéticas concêntricas de flexo-extensão do joelho a 

60°/s, com concomitante registro da frequência mediana (Fmed) dos músculos reto 

femoral (RF), vasto lateral (VL) e vasto medial (VM). Em seguida, foram submetidos 

a um protocolo de fadiga muscular (30 contrações concêntricas de flexo-extensão do 

joelho a 60°/s) e reavaliados quanto ao desempenho isocinético, Fmed e SPA. Os 

níveis de lactato sanguíneo foram mensurados antes da avaliação inicial, 

imediatamente após o protocolo de fadiga e 5 minutos após o término do tempo de 

repouso. Resultados: A adoção de 3 minutos de repouso foi suficiente para 

restabelecimento das condições iniciais para o pico de torque normalizado pelo peso 

corporal e para a Fmed do VL e VM. O senso de posição articular atingiu seus 

valores iniciais com 1 minuto de repouso. A concentração de lactato permaneceu 

alta independente do repouso adotado. Conclusão: A adoção de 3 minutos de 

repouso é suficiente para o restabelecimento dos parâmetros neuromusculares para 

os valores pré fadiga. 

 

Palavras-chave: eletromiografia; fadiga muscular; força muscular; lactato; 

propriocepção. 
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Abstract 

 

Objective: To evaluate the effect of different resting periods, after induced muscle 

fatigue, in the quadriceps femoris neuromuscular performance, in healthy subjects. 

Methods: Sixty-four volunteers, of both genders, with an average of 21,8 ± 1,7 years 

and mean body mass index of 24,2 ± 3,7 Kg/m2 were randomly assigned into 4 

groups: control group (was not induced fatigue); Experimental Group 1 (Exp. 1 – 1 

minute of rest after fatigue); Experimental Group 3 (Exp. 3 – 3 minutes of rest after 

fatigue) and Experimental Group 5 (Exp. 5 – 5 minutes of rest after fatigue). The 

subjects were evaluated to the knee´s joint position sense (JPS), followed by 5 

flexion-extension knee concentric isokinetic contractions at 60°/s, with concomitant 

recording of median frequency (Fmed) of rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL) 

and vastus medialis (VM). Then they underwent a muscle fatigue protocol (30 

flexion-extension knee concentric contractions at 60°/s) and were reevaluated on the 

isokinetic performance, Fmed and JPS. Blood lactate levels were measured before 

initial assessment, immediately after the fatigue protocol and 5 minutes after the end 

of the rest period. Results: The adoption of 3 minutes of rest was sufficient to restore 

the initial conditions for the peak torque normalized by body weight and the VL and 

VM Fmed. The joint position sense returned to its initial values with 1 minute rest. 

The lactate concentration remained high regardless of the adopted rest period. 

Conclusion: The use of 3-minute rest period is sufficient for the reestablishment of 

the neuromuscular parameters to the pre fatigue values. 

 

Keywords: electromyography; lactate; muscle fatigue; muscle strength; 

proprioception. 
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O treinamento muscular é uma prática amplamente utilizada por 

fisioterapeutas e educadores físicos no treinamento de indivíduos saudáveis ou 

lesionados. Ao prescrever tais exercícios, o tempo de repouso é uma variável 

fundamental para o bom desenvolvimento do programa proposto. Geralmente, sua 

duração tem por base a meta do treino, sendo maior quando os programas são 

concebidos para a força ou potência (2-5 minutos) e diminui quando os programas 

são concebidos para a hipertrofia (30-90 segundos) ou resistência muscular (menor 

ou igual a 30 segundos)1. 

O intervalo de repouso deve permitir uma suficiente recuperação das fontes 

de energia, possibilitar a remoção dos subprodutos da contração muscular que 

levam à fadiga e restabelecer a força muscular2.  

Tradicionalmente, o American College of Sports Medicine3 recomenda um 

programa de treinamento com a realização de séries múltiplas e intervalo de 

repouso entre 1 e 2 minutos para indivíduos em nível iniciante ou intermediário. 

Entretanto, não há consenso na literatura de que um tempo de repouso de 1 ou 2 

minutos seja adequado para manutenção do volume de treinamento durante a 

realização de séries múltiplas em indivíduos sem ou com pouca experiência no 

treinamento resistido4. 

 Contrastando com estas recomendações, Rahimi5 e Willardson e Burkett6 

verificaram a superioridade de 5 minutos de intervalo de repouso em relação a 1 

minuto para se manter um volume de treino durante séries de agachamento com 

indivíduos treinados. Nesses estudos, a adoção de 1 minuto de intervalo não 

possibilitou a manutenção deste volume nos exercícios considerados. 

No entanto, não é só no treinamento muscular que esta variável desempenha 

papel importante, mas também em protocolos de avaliações do desempenho físico, 

como na dinamometria isocinética. Uma análise mais aprofundada deste tipo de 

avaliação revelou que o período de repouso é muito inconsistente. Ele varia entre 30 

segundos a 3 minutos e, em muitos casos, os pesquisadores não apresentam o 

tempo de repouso utilizado7. Esta discrepância é preocupante quando se avalia os 

resultados relatados, pois a realização de protocolos de avaliação isocinética após 

contrações máximas ou exercícios fatigantes pode revelar dados inconsistentes e 

imprecisos. 

Além disso, um repouso inadequado pode levar a fadiga muscular, definida 

como qualquer redução na capacidade de geração de força ou potência muscular 
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induzida por exercício físico8. Segundo Madigan e Pidcoe9, trata-se de um fenômeno 

que produz diversas alterações no comportamento neuromuscular, como uma 

diminuição na capacidade de produção de força, distúrbios no controle motor e no 

tempo de reação muscular, bem como redução na habilidade proprioceptiva, 

resultando em um marcante déficit no desempenho muscular e um aumento na 

instabilidade articular.  

Estudos que investigaram este fenômeno observaram diminuição na 

capacidade de geração de força após fadiga muscular induzida10,11, bem como uma 

diminuição nos parâmetros de frequência mediana identificados por 

eletromiografia12,13. Assim, ao programar séries de exercícios que visem o 

fortalecimento ou treinamento de resistência, o tempo de repouso para recuperação 

destas funções deve ser levado em consideração para minimizar o risco de 

surgimento de lesões no aparelho ósteomioarticular.  

Para efeito de análise da fadiga, a eletromiografia (EMG) tem sido bastante 

utilizada e o domínio da frequência, a partir do cálculo da frequência mediana 

(Fmed), tem sido particularmente explorado. Para esta variável, verifica-se uma 

queda do seu valor durante a fadiga 8. Além disso, tem sido sugerido que ocorre uma 

diminuição da velocidade de condução do potencial de ação em consequência ao 

acúmulo de metabólitos, que deprimem a excitabilidade da membrana da fibra 

muscular14. 

Vale salientar, no entanto, que cada músculo tem sua particularidade no que 

diz respeito a sua tipagem de fibras, respondendo, desta forma, de maneiras 

diferentes ao fenômeno da fadiga muscular.  

A porcentagem dos tipos de fibras varia muito entre os músculos e entre os 

indivíduos. Além disso, músculos de um mesmo grupo também podem possuir 

diferente predominância de fibras. É o que ocorre, por exemplo, com o quadríceps 

femoral, onde vasto medial apresenta maior quantidade de fibras tipo I, o reto 

femoral maior proporção de fibras tipo II e o vasto lateral apresentando 

características intermediárias15,16. Tal fato torna-se relevante na medida em que 

parâmetros como a frequência mediana apresentam valores maiores para músculos 

com maior proporção de fibras tipo II17.  

Além de alterar a capacidade de geração de força e a função neuromuscular, 

a fadiga também exerce influência nas vias proprioceptivas. Esta é geralmente 

dividida em dois elementos: o senso de posição articular (SPA) e o sentido do 
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movimento dos membros, ou cinestesia18. O SPA determina a capacidade do sujeito 

de perceber um ângulo apresentado previamente e, em seguida, ao mover o 

membro, ativa ou passivamente, reproduzir este ângulo articular19. 

Resultados de estudos realizados em adultos jovens e saudáveis20,21, 

mostraram que a fadiga muscular induzida pelo exercício prejudica o SPA, reduzindo 

o controle neuromuscular nos membros inferiores. A manutenção desta função 

mantém a articulação estabilizada e previne lesões do aparelho locomotor. 

Entretanto, a literatura não aponta qual a influência do tempo de repouso após 

fadiga na função proprioceptiva. 

O fenômeno da fadiga não é apenas estudado via função neuromuscular, mas 

também pela mensuração dos metabólitos gerados durante este processo. Até os 

anos 1990, havia uma suposição comum de que a dissociação do ácido lático em 

lactato e H+, durante o exercício de alta intensidade, seria responsável pela acidose 

muscular, resultante de uma diminuição do pH celular. Tal fato causaria fadiga 

muscular e diminuição no desempenho22,23.  

Entretanto, uma revisão de Robergs, Ghiasvand e Parker22 indica que a maior 

parte do H+ gerado no exercício deriva da degradação do ATP (ADP + Pi + H+), e 

que a produção de lactato é capaz de retardar a fadiga, ao invés de induzi-la. Neste 

sentido, o lactato surge como um marcador da fadiga e não como gênese da 

mesma, uma vez que esta seria atribuída à alta concentração de íons H+. 

Frente ao exposto surgem três questionamentos: (1) qual o tempo de repouso 

mínimo para recuperação da função neuromuscular após um protocolo de fadiga 

muscular?; (2) o tempo de repouso para recuperação da função neuromuscular é o 

mesmo para a recuperação do senso de posição articular?; e (3) como se 

comportam os níveis de lactato sanguíneo pré e pós fadiga muscular induzida? Este 

estudo se propõe a investigar estes problemas e preencher estas lacunas da 

literatura. 

 

1.1 Justificativa 

 

 Apesar de comumente vivenciada e estudada, a fadiga muscular ainda não é 

um tema consensual na literatura, tanto no que diz respeito a sua conceituação e 

formas de interpretação, quanto aos protocolos adotados para sua investigação. 

Dentre as variáveis analisadas nesse fenômeno, o tempo de repouso é a mais 
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controversa, devido aos diversos métodos de avaliação e a instrumentação utilizada 

para avaliar sua influência na função muscular. 

 Ao considerar os processos deletérios da fadiga na função neuromuscular, a 

literatura não apresenta sua relação com a função proprioceptiva. Torna-se então 

necessário a sua investigação, uma vez que a recuperação da força e função 

muscular após fadiga se torna um mecanismo protetor de lesões caso a função 

proprioceptiva esteja igualmente intacta. 

 Considerando todos os aspectos apresentados, observa-se a necessidade de 

uma investigação mais detalhada a respeito do tempo de repouso após fadiga 

muscular induzida nas funções neuromuscular e proprioceptiva.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar o efeito de diferentes tempos de repouso após fadiga muscular 

induzida no desempenho neuromuscular do quadríceps femoral, em indivíduos 

saudáveis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

� Observar a resposta eletromiográfica de músculos com diferentes tipos de 

fibras antes, durante e após o protocolo de fadiga; 

� Avaliar o desempenho muscular isocinético pré e pós fadiga, considerando a 

variável pico de torque normalizado pelo peso corporal;  

� Analisar a variação do senso de posição articular do joelho pré e pós 

protocolo de fadiga; 

� Verificar o comportamento do nível de lactato sanguíneo antes e após fadiga 

muscular induzida. 

 

1.3 Hipótese 

 

A utilização de três minutos de repouso é suficiente para recuperação das 

funções neuromuscular e proprioceptiva após fadiga muscular induzida.   
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2.1 Delineamento e local da pesquisa 

 

Trata-se de um ensaio clínico, controlado, randomizado, cego. O presente 

estudo foi realizado no Laboratório de Análise da Performance Neuromuscular 

(LAPERN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

2.2 Caracterização da amostra 

 

Para a execução deste estudo foram selecionados 64 voluntários saudáveis, 

de ambos os gêneros, com idade média de 21,8 ± 1,7 anos e índice de massa 

corpórea médio de 24,2 ± 3,7 Kg/m2. Os voluntários foram recrutados por 

conveniência e distribuídos aleatoriamente em quatro grupos distintos, a saber: 

grupo controle (GC – não foi induzida fadiga); grupo experimental 1 (Exp. 1 – um 

minuto de repouso após fadiga); grupo experimental 3 (Exp. 3 – três minutos de 

repouso após fadiga); e grupo experimental 5 (Exp. 5 – cinco minutos de repouso 

após fadiga). A escolha dos tempos de repouso dos grupos experimentais deve-se a 

sua maior aplicabilidade nos protocolos de intervenção clínica e avaliação no 

dinamômetro isocinético. A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra no início 

do estudo, onde não foi observada diferença entre os 4 grupos. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra. Valores da média e desvio padrão da idade e 

do índice de massa corpórea (IMC). 

 Controle 

n = 16 

Exp. 1 

n = 16 

Exp. 3 

n = 16 

Exp. 5 

n = 16 

p 

Idade (anos) 22,2 ± 2,6 22,4 ± 2,5 22,6 ± 2,8 21,9 ± 1,7 0,877 

IMC (Kg/m2) 22,3 ± 1,9 24,1 ± 3,3 23 ± 3,7 24,2 ± 3,8 0,270 

Teste ANOVA One-Way demonstrando que não houve diferença intergrupos, com p > 0,05. 

 

Cada grupo foi formado por 16 sujeitos, sendo 8 mulheres e 8 homens. Foram 

considerados como critérios de inclusão ter entre 18 e 28 anos, ser saudável, 

realizar atividade física em caráter recreacional24 (2-3x/semana, em atividade de 

treinamento de força – musculação), apresentar integridade da articulação do joelho 

do membro inferior dominante, não apresentar antecedentes de lesão 

ósteomioarticular dos membros inferiores nos últimos 6 meses, história prévia de 
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cirurgia de joelho, déficits neurológico e déficit visual e/ou auditivo não corrigido. 

Como critérios de exclusão foram adotados a presença de dor no joelho durante a 

realização dos testes, a não compreensão dos comandos oferecidos para realização 

dos protocolos propostos e/ou avaliações inadequadas. Entretanto, nenhum sujeito 

foi excluído deste estudo. 

 

2.3 Amostragem e processo de alocação 

  

A amostra foi recrutada de forma não probabilística por conveniência e o 

processo de randomização feito por meio do site randomization.com25. Os grupos 

foram identificados pelas cores amarela, azul, branca e verde, ficando a critério do 

avaliador 2 a determinação dos grupos em função das cores. Terminada a coleta, a 

análise dos dados foi realizada pelo avaliador 1 de forma “cega” e as cores 

correspondentes a cada grupo só foram reveladas após o término da análise 

estatística. 

 

2.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Para sua execução, este projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes, obtendo parecer 

favorável de número 605/11 (Anexo I). Foi respeitada a autonomia e a garantia do 

anonimato dos participantes, assegurando sua privacidade quanto a dados 

confidenciais, como rege a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e a 

declaração de Helsinki para pesquisa com seres humanos. Antes de admitidos no 

estudo, todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice I).  

 

2.5 Instrumentos 

 

Uma ficha de avaliação padronizada foi utilizada para preenchimento dos 

dados antropométricos dos voluntários, bem como dos antecedentes de lesão e 

avaliação física dos membros inferiores (Apêndice II). 
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Uma bicicleta estacionária (Ergo-Fit, Ergo Cycle 167, Pirmasens, Alemanha) 

foi utilizada para um período de aquecimento pré-avaliação, como forma de 

minimizar os riscos de lesão muscular26 (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Bicicleta estacionária. 

 

Para aquisição e processamento dos sinais eletromiográficos, foi utilizado um 

módulo condicionador de sinais (MCS 1000) de 4 canais (EMG System do Brasil, 

Brasil) com um conversor analógico-digital – A/D (CAD, 12/36-60K) com resolução 

de 12 bits. O equipamento tem uma razão de rejeição de modo comum (RRMC) > 80 

Db, com frequência de amostragem configurada em 2000 Hz e o sinal foi filtrado 

entre 20 e 500 Hz. Os sinais foram amplificados em 1000 vezes, com o ganho 

programado no conversor de 50 vezes e de 20 vezes nos eletrodos. O software 

utilizado foi o EMGLab (EMG System do Brasil, Brasil), que calcula a frequência 

mediana a partir da Transformada Rápida de Fourier (FFT) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Conversor analógico/digital. 
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Ademais foram utilizados eletrodos de superfície ativos, simples diferenciais, 

composto por um sistema Ag/AgCl associado a um gel condutor, de configuração 

bipolar, com dimensão de 4 cm x 2,2 cm de área adesiva e  1 cm de área condutora, 

separados por uma distância inter-eletrodo de 2 cm (Noraxon®, USA). Também foi 

utilizado um eletrodo de referência de configuração monopolar, composto por um 

sistema Ag/AgCl associado a um gel condutor, com diâmetro de 3,8 cm de área 

adesiva e 1cm de área condutora  (Noraxon®, USA) (Figura 3).                 

 

 

Figura 3. Eletrodos auto-adesivos de superfície. 

 

Para dinamometria isocinética foi utilizado um dinamômetro isocinético 

computadorizado (Biodex Multi-Joint System 3 Pro, USA). O equipamento consiste 

essencialmente de uma cadeira regulável, uma unidade de recepção de força 

conectada a um braço de alavanca e de uma unidade de controle, cujo monitor 

oferece feedback visual ao sujeito durante a execução dos testes (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Sistema de Dinamometria Isocinética utilizado no experimento (modelo Multi-joint 

System 3 Pro – Biodex). 



 

 

Para a lactacidemia

Rocche, Suíça), que mede a intensidade da cor produzida na camada de reação da 

tira de teste, por meio de fotometria de reflectância

apresentado aparece sob a forma de mmo

memória com data e hora.

BM-Lactate), um lancetador (

Chek Multiclix). 

 

Figura 5.

2.6 Procedimentos 

 

Inicialmente foi realizado 

procedimentos da pesquisa, bem como o treinamento dos 

Os procedimentos do estudo 

realização da avaliação inicial, reavaliação 

preenchimento da ficha de avaliação e realização do protocolo de fadiga muscular.

Inicialmente os voluntários assinar

exame físico no qual uma ficha de avaliação 

dados antropométricos (idade, peso, altura, IMC), antecedentes pessoais, nível de 

atividade física e exame dos membros. 

Em seguida, todos os sujeitos realizar

estacionária, com selim ajustado na altura do trocant

minutos, com uma carga de 

Para a avaliação eletromiográfica, os voluntários 

tricotomia e limpeza da pele com álcool 

Estes foram fixados nos ventres dos músculos 

acidemia, foi utilizado um analisador portátil (

mede a intensidade da cor produzida na camada de reação da 

o de fotometria de reflectância (Figura 5)

apresentado aparece sob a forma de mmol/L e é automaticamente armazenado em 

memória com data e hora. Além disso, foram utilizadas fitas de lactato (

), um lancetador (Accu-Chek Softclix) e lancetas descartáveis (

 
Figura 5. Analisador portátil, fita de lactato, lanceta e lancetador.

 

realizado um estudo piloto visando adequa

pesquisa, bem como o treinamento dos avaliado

Os procedimentos do estudo foram realizados por dois avaliadores: avaliador 1 

ão inicial, reavaliação e análise estatística; e avaliador 2 

preenchimento da ficha de avaliação e realização do protocolo de fadiga muscular.

Inicialmente os voluntários assinaram o TCLE e foram

exame físico no qual uma ficha de avaliação foi preenchida, contendo ide

dados antropométricos (idade, peso, altura, IMC), antecedentes pessoais, nível de 

atividade física e exame dos membros.  

todos os sujeitos realizaram aquecimento em uma bicicleta 

estacionária, com selim ajustado na altura do trocanter maior do fêmur, por 5 

com uma carga de 20 W. 

Para a avaliação eletromiográfica, os voluntários foram

tricotomia e limpeza da pele com álcool a 70%, antes da fixação dos eletrodos. 

fixados nos ventres dos músculos reto femoral (RF), 
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utilizado um analisador portátil (Accutrend® Plus, 

mede a intensidade da cor produzida na camada de reação da 

(Figura 5). O resultado 

/L e é automaticamente armazenado em 

utilizadas fitas de lactato (Accusport 

) e lancetas descartáveis (Accu-

, fita de lactato, lanceta e lancetador. 

estudo piloto visando adequação de todos os 

avaliadores envolvidos. 

realizados por dois avaliadores: avaliador 1 – 

ise estatística; e avaliador 2 – 

preenchimento da ficha de avaliação e realização do protocolo de fadiga muscular. 

foram submetidos a um 

preenchida, contendo identificação, 

dados antropométricos (idade, peso, altura, IMC), antecedentes pessoais, nível de 

aquecimento em uma bicicleta 

er maior do fêmur, por 5 

foram submetidos à 

70%, antes da fixação dos eletrodos. 

, vasto lateral (VL) e 
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vasto medial (VM) do membro inferior dominante. Já o eletrodo de referência foi 

posicionado na tuberosidade da tíbia do membro avaliado. Tal posicionamento foi 

realizado de acordo com as recomendações da Surface ElectroMyoGraphy for the 

Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM)27 (Figura 6).  

  

 
Figura 6. Posicionamento dos eletrodos para eletromiografia. 

 

Finalizada a fase de preparação, deram-se início as coletas divididas em três 

momentos: avaliação inicial, para determinação dos valores de base; aplicação do 

protocolo de fadiga; e reavaliação, após o tempo de repouso determinado para cada 

grupo. 

O experimento consistiu de uma análise do senso de posição articular ativo 

(SPA), seguido de uma avaliação isocinética com concomitante captação do sinal 

eletromiográfico. Finalizada esta etapa, os voluntários foram submetidos ao 

protocolo de fadiga e, após o tempo de repouso referente a cada grupo, foi feita a 

reavaliação, constituída da avaliação muscular isocinética e do SPA. 

 

2.6.1 Avaliação dinamométrica 

 

No dinamômetro isocinético foram realizadas a análise do SPA do joelho e o 

desempenho muscular do quadríceps femoral. Para isto, cada voluntário foi 

posicionado com o quadril e joelho à 85º e 90º de flexão, respectivamente. Em 

seguida foram estabilizados com cintos no tronco e na pelve, para minimizar os 

movimentos compensatórios durante a coleta dos dados e com a fossa poplítea a 



 

 

uma distância aproximada de 5 cm do ass

interferências da pele. O epicôndilo lateral do fêmur 

para marcar o centro de rotação do joelho com o centro de rotação do dinamômetro 

e o apoio do braço de alavanca posicionado três centímetr

lateral para permitir a dorsiflexão do tornozelo

um único avaliador, treinado para esta função.  

 

Figura 7.

Durante todo o teste, os sujeitos 

apoios laterais do assento, no intuito de manter a estabilização corpo

da gravidade foram realizados com o joelho em 30º de flexão e calculados pelo 

próprio software do dinamômetro.

 

Avaliação do senso de posição articular

 

 A avaliação do senso de posição articular 

um teste mais funcional2

forma de avaliação passiva

Inicialmente, foi executada uma extensão ativa de joelho

constante de 2º/s, com o membro partindo de 90º de flexão. Quando o ângulo

de 45º era alcançado, o braço do dinamômetro

uma distância aproximada de 5 cm do assento, a fim de eliminar possíveis 

interferências da pele. O epicôndilo lateral do fêmur foi utilizado como referência 

para marcar o centro de rotação do joelho com o centro de rotação do dinamômetro 

e o apoio do braço de alavanca posicionado três centímetros acima do maléolo 

lateral para permitir a dorsiflexão do tornozelo (Figura 7). Tal etapa 

treinado para esta função.   

 
Figura 7. Posicionamento dos voluntários para avaliação isocinética.

 

Durante todo o teste, os sujeitos foram orientados a segurar firmemente os 

apoios laterais do assento, no intuito de manter a estabilização corpo

realizados com o joelho em 30º de flexão e calculados pelo 

do dinamômetro. 

Avaliação do senso de posição articular 

A avaliação do senso de posição articular foi realizada na forma ativa, por ser 
28 e por apresentar maior acurácia quando comparado com a 

passiva29. 

executada uma extensão ativa de joelho

º/s, com o membro partindo de 90º de flexão. Quando o ângulo

, o braço do dinamômetro travava nesta posição, mantendo
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ento, a fim de eliminar possíveis 

utilizado como referência 

para marcar o centro de rotação do joelho com o centro de rotação do dinamômetro 

os acima do maléolo 

. Tal etapa foi realizada por 

Posicionamento dos voluntários para avaliação isocinética. 

orientados a segurar firmemente os 

apoios laterais do assento, no intuito de manter a estabilização corporal. Os ajustes 

realizados com o joelho em 30º de flexão e calculados pelo 

realizada na forma ativa, por ser 

quando comparado com a 

executada uma extensão ativa de joelho a uma velocidade 

º/s, com o membro partindo de 90º de flexão. Quando o ângulo-alvo 

nesta posição, mantendo-a 



 

 

por cinco segundos, par

atingido. Esse procedimento 

Em seguida, foi solicitada uma extensão ativa a partir de 90º de flexão do 

joelho a velocidade de 2°/s,

instante, o indivíduo acionava

desejado, sendo registrado o ângulo atingido

realizou apenas uma repetição. 

 

Figura 8. 

A variável analisada foi

alvo e o atingido pelo sujeito, em graus, sem considerar tendências direcionais de 

super ou subestimação do ângulo

toda a avaliação o feedback

 

Avaliação do desempenho muscular

 

 A avaliação do desempenho muscular 

concêntricas máximas de flexão/extensão do joelho a uma velocidade constante de 

60º/s. Durante as avaliações, comando verbal padronizado 

encorajamento do voluntário

por cinco segundos, para que o indivíduo percebesse qual seria

atingido. Esse procedimento foi realizado uma única vez para cada indivíduo. 

solicitada uma extensão ativa a partir de 90º de flexão do 

a velocidade de 2°/s, até o ângulo-alvo, segundo julgamento do sujeito. Ness

instante, o indivíduo acionava um dispositivo, travando o equipamento no ponto 

desejado, sendo registrado o ângulo atingido (Figura 8). Nessa etapa, o indivíduo 

apenas uma repetição.  

 
Figura 8. Posicionamento dos voluntários para avaliação do SPA.

 

A variável analisada foi o erro absoluto, dado pela diferença entre o ângulo

alvo e o atingido pelo sujeito, em graus, sem considerar tendências direcionais de 

super ou subestimação do ângulo-alvo. Para evitar indução dos resultados, durante 

feedback visual foi bloqueado por protetores visuais.

Avaliação do desempenho muscular 

A avaliação do desempenho muscular foi realizada por meio de 

concêntricas máximas de flexão/extensão do joelho a uma velocidade constante de 

60º/s. Durante as avaliações, comando verbal padronizado 

encorajamento do voluntário e feedback visual foi fornecido 
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esse qual seria o ângulo a ser 

para cada indivíduo.  

solicitada uma extensão ativa a partir de 90º de flexão do 

segundo julgamento do sujeito. Nesse 

um dispositivo, travando o equipamento no ponto 

Nessa etapa, o indivíduo 

o dos voluntários para avaliação do SPA. 

o erro absoluto, dado pela diferença entre o ângulo-

alvo e o atingido pelo sujeito, em graus, sem considerar tendências direcionais de 

ção dos resultados, durante 

bloqueado por protetores visuais. 

por meio de 5 contrações 

concêntricas máximas de flexão/extensão do joelho a uma velocidade constante de 

60º/s. Durante as avaliações, comando verbal padronizado foi fornecido para 

fornecido pelo monitor do 
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dinamômetro isocinético.  A variável analisada foi o pico de torque normalizado pelo 

peso corporal (PT/BW – representado de forma percentual).  

 Inicialmente foi permitida a familiarização com o procedimento de coleta por 

meio de 3 contrações submáximas de flexo-extensão de joelho. 

 

2.6.2 Avaliação eletromiográfica 

 

A avaliação eletromiográfica foi realizada concomitantemente a avaliação 

dinamométrica e consistiu do registro da atividade mioelétrica dos músculos RF, VM 

e VL durante a avaliação concêntrica. A variável analisada foi a Fmed (Hz) relativa à 

contração muscular de maior pico de torque, registrada pelo dinamômetro, dentre as 

cinco contrações concêntricas máximas (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Sinal eletromiográfico da avaliação isocinética. 

 

2.6.3 Protocolo de fadiga muscular 

 

 O protocolo de fadiga muscular consistiu de 30 contrações concêntricas 

máximas para flexão/extensão do joelho a 60º/s realizada no dinamômetro 

isocinético24. O posicionamento do voluntário foi o mesmo adotado para avaliação 

inicial. Para promover encorajamento, a todo instante foi fornecido feedback visual, 

proporcionado pelo monitor do dinamômetro isocinético, e comando verbal 

padronizado, dado pelo mesmo avaliador. Orientações também foram explicitadas a 

respeito dos cuidados com a função cardiorrespiratória para evitar a manobra de 
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Valsava. Finalizada esta etapa, todos os voluntários foram submetidos à reavaliação 

após o período de repouso estabelecido para cada grupo. 

 Tal protocolo foi executado pelos grupos experimentais 1, 3 e 5. O grupo 

controle permaneceu em repouso durante 7 minutos e, em seguida, realizou o 

protocolo de reavaliação. No intuito de promover a padronização do estudo, todos os 

grupos tiveram um período de intervenção de 7 min, a saber: grupo controle – 7 min 

de repouso; Exp. 1 – 4 min de repouso, 2 min de protocolo de fadiga e 1 min de 

repouso; Exp. 3 – 2 min de repouso, 2 min de protocolo de fadiga e 3 min de 

repouso; e Exp. 5 – 2 min de protocolo de fadiga e 5 min de repouso. 

Foram analisados os índices de fadiga dinamométrica e eletromiográfica. O 

índice de fadiga dinamométrica (IFD) foi calculado conforme descrito por Pincivero, 

Gandaio e Ito24. Foram utilizadas a média do pico de torque das 5 contrações 

consecutivas que geraram maior torque, registradas pelo dinamômetro, e das 5 

últimas contrações conforme a seguinte fórmula:  

IFD = 100 – [(média do torque das 5 últimas contrações/média do torque das 5 

contrações consecutivas com maior torque) x 100] 

A mesma fórmula foi utilizada para determinação do índice de fadiga 

eletromiográfica (IFEMG) para os três músculos estudados, visando analisar os 

parâmetros de frequência das mesmas contrações utilizadas para o cálculo do IFD. 

IFEMG = 100 – [(média da Fmed das 5 últimas contrações/média da Fmed das 

5 contrações consecutivas com maior torque) x 100] 

 

2.6.4 Reavaliação 

 

 A reavaliação consistiu da avaliação isocinética seguida da avaliação do SPA, 

conforme descritos na avaliação inicial. A escolha por esta ordem de procedimento 

deve-se ao pouco gasto energético envolvido na avaliação do SPA, o que poderia 

interferir no tempo de repouso dos grupos experimentais, sendo um acréscimo de 

tempo para recuperação da fadiga, caso a ordem de avaliação fosse idêntica a 

avaliação inicial. 

 Visando o controle do protocolo de avaliação do senso de posição articular, 

foi cronometrado o tempo decorrido entre o término do tempo de repouso e o início 

da reavaliação do SPA para todos os voluntários. Não foi observada diferença no 

tempo de avaliação entre os grupos (p=0,363). 
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2.6.5 Lactacidemia  

 

Durante todo o procedimento foram realizadas três coletas de lactato 

sanguíneo feitas por meio de punção da polpa digital: uma anterior ao protocolo de 

aquecimento em bicicleta estacionária (Avaliação 1); uma imediatamente após o 

protocolo de fadiga (Avaliação 2); e uma cinco minutos após o término do tempo de 

repouso (Avaliação 3). Para o grupo controle, a segunda coleta foi realizada após o 

segundo minuto de repouso.  

Em todas as avaliações foi utilizada uma gota de sangue suspensa para 

marcação da fita teste e determinação do nível de lactato (mmol/L). Tal 

procedimento foi realizado por profissional capacitado e com experiência nesta 

avaliação. Todo material utilizado foi descartável e eliminado de acordo com as 

recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Desenho do estudo. 

64 Voluntários 

Avaliação Inicial – Avaliador 1 
 

Lactato 
SPA 

5x CVM Concêntrica 60°/s 
EMG: Fmed RF, VL e VM 
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5’ repouso 
 

Reavaliação – Avaliador 1 
 

5x CVM Concêntrica 60°/s 
EMG: Fmed RF, VL e VM 
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2.7 Análise Estatística 

 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados por meio do software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 para Windows. A 

normalidade de distribuição dos dados e a homogeneidade das variâncias foram 

verificadas por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e Levene, 

respectivamente. Todas as variáveis apresentaram distribuição normal e 

homogênea. 

Para a análise descritiva utilizou-se a média como medida de tendência 

central e o desvio padrão como medida de dispersão. Para análise inferencial foram 

adotados o teste t pareado para comparação das médias de cada variável intragrupo 

e uma ANOVA One-Way para verificar a diferença entre os grupos nas condições 

pré e pós intervenção. Quando um valor de F significante foi encontrado, o teste post 

hoc de Tukey foi aplicado a fim de se localizar as diferenças. Para todas as análises 

estatísticas foi adotado um nível de significância de 5% (p < 0,05). 
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A tabela 2 demonstra a similaridade entre os grupos na avaliação inicial para 

todas as variáveis analisadas. 

 

Tabela 2. Valores de média e desvio padrão da frequência mediana do Reto 

Femoral (Fmed RF), frequência mediana do Vasto Lateral (Fmed VL), frequência 

mediana do Vasto Medial (Fmed VM), pico de torque normalizado pelo peso 

corporal (PT/BW), erro absoluto do senso de posição articular (SPA) e concentração 

de lactato dos quatro grupos na avaliação inicial. 

 

Variável 
Controle 

n = 16 

Exp. 1 

n = 16 

Exp. 3 

n = 16 

Exp. 5 

n = 16 

p 

Fmed RF 124,1 ± 14,1 121,7 ± 25,4 115,1 ± 19,2 121,1 ± 15,4 0,588 

Fmed VL 105,7 ± 17,3 109,7 ± 15,2 104,5 ± 21,9 104,3 ± 12,2 0,796 

Fmed VM 93,4 ± 24,6 91,1 ± 23,5 85,2 ± 21,6 83 ± 23,2 0,550 

PT/BW 252,3 ± 66,6 267,8 ± 52,2 259,5 ± 71,5 241,8 ± 48,6 0,664 

SPA 6,4 ± 3,9 5,5 ± 5 4,1 ± 3,5 5,5 ± 4 0,478 

Lactato 2,1 ± 0,1 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,7 2,4 ± 0,4 0,275 

Teste Anova One-Way demonstrando que não houve diferença na comparação intergrupos das 

variáveis na avaliação inicial, com p > 0,05. 
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3.1 Eletromiografia 

 

 Frequência mediana entre os músculos antes da fadiga 

 

 A figura 11 apresenta os valores médios da frequência mediana das três 

porções superficiais do quadríceps femoral dos 64 sujeitos nas condições pré-fadiga. 

Observa-se que houve um padrão decrescente destes valores na seguinte ordem: 

RF (120,5 ± 18,9 Hz) > VL (106,1 ± 16,8 Hz) > VM (88,2 ± 23,7 Hz). As comparações 

entre RF x VL, RF x VM e VL x VM apresentaram diferença significativa com 

p=0,001. 

 

 

 
Figura 11. Média e desvio padrão da frequência mediana inicial dos músculos reto femoral, vasto 

lateral e vasto medial. **p<0,01 comparado ao RF ‡‡p<0,01 comparado ao VL 
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Índice de Fadiga Eletromiográfica 

 

 A análise do índice de fadiga eletromiográfica não apresentou diferença 

significativa entre os grupos para os músculos avaliados, com p=0,220 para o reto 

femoral, p=0,249 para o vasto lateral e p=0,290 para o vasto medial. Já quando 

comparado o índice de fadiga entre os músculos, observou-se diferença entre o RF 

e VL e RF e VM com p=0,001 para as duas comparações. Não foi verificada 

diferença entre o VL e VM com p=0,058 (Figura 12). 

 

 

 
Figura 12. Média e desvio padrão do índice de fadiga eletromiográfica dos músculos reto femoral, 

vasto lateral e vasto medial. **p<0,01 comparados ao RF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frequência mediana do músculo Reto Femoral

 

 Pode-se observar 

nos grupos Exp. 1 (p=0,005), Exp. 3

controle não apresentou 

  

 

Figura 13. Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo reto femoral pré e pós fadiga. 

*p<0,05 **p<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência mediana do músculo Reto Femoral 

se observar na Figura 13 que houve diminuição da 

nos grupos Exp. 1 (p=0,005), Exp. 3 (p=0,001) e Exp. 5 (p=0,036). 

 alteração significativa (p=0,475).  

Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo reto femoral pré e pós fadiga. 
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 frequência mediana 

(p=0,036). Contudo, o grupo 

 
Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo reto femoral pré e pós fadiga. 



 

 

Frequência mediana do músculo Vasto Lateral

 

Observou-se redução significativa da frequência mediana do músculo vasto 

lateral para os grupos Exp. 

encontrada nos grupos co

 

 

Figura 14. Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo vasto lateral pré e pós fadiga. 

*p<0,05 **p<0,01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência mediana do músculo Vasto Lateral 

se redução significativa da frequência mediana do músculo vasto 

Exp. 1 (p=0,001) e Exp. 3 (p=0,042). Tal diferença não foi 

encontrada nos grupos controle (p=0,394) e Exp. 5 (p=0,117), conforme a

Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo vasto lateral pré e pós fadiga. 
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se redução significativa da frequência mediana do músculo vasto 

3 (p=0,042). Tal diferença não foi 

5 (p=0,117), conforme a Figura 14. 

 
Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo vasto lateral pré e pós fadiga. 



 

 

Frequência mediana do músculo Vasto Medial

 

 A figura 15 apresenta os valores da frequência mediana do músculo vasto 

medial. Houve redução significativa apenas no grupo 

controle (p=0,236), Exp. 

 

 

Figura 15. Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo vasto medial pré e pós fadiga. 

*p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência mediana do músculo Vasto Medial 

apresenta os valores da frequência mediana do músculo vasto 

edução significativa apenas no grupo Exp. 1 (p=0,028). Nos grupos 

Exp. 3 (p=0,3) e Exp. 5 (p=0,427) não observou

Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo vasto medial pré e pós fadiga. 
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apresenta os valores da frequência mediana do músculo vasto 

1 (p=0,028). Nos grupos 

não observou-se alteração. 

 
Média e desvio padrão da frequência mediana do músculo vasto medial pré e pós fadiga. 



 

 

3.2 Dinamometria 

 

 Índice de Fadiga Dinamométrica

 

 O índice de fadiga dinamométrica não variou entre os grupos experimentais, 

com média de 43,7 ± 1,6 % no grupo 

2,3 % para o grupo Exp. 

média deste índice para os 48 sujeitos submetidos à fadiga induzida foi de 42,7 

%. 

 

 

Figura 16. Média e desvio padrão do índice de fadiga dinamométrica dos grupos experimentais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Fadiga Dinamométrica 

O índice de fadiga dinamométrica não variou entre os grupos experimentais, 

1,6 % no grupo Exp. 1, 42,3 ± 2,4 % no grupo 

Exp. 5’. Todas as comparações obtiveram p>0,05 (Figura 16). A 

para os 48 sujeitos submetidos à fadiga induzida foi de 42,7 

Média e desvio padrão do índice de fadiga dinamométrica dos grupos experimentais.
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O índice de fadiga dinamométrica não variou entre os grupos experimentais, 

2,4 % no grupo Exp. 3 e 42,1 ± 

5’. Todas as comparações obtiveram p>0,05 (Figura 16). A 

para os 48 sujeitos submetidos à fadiga induzida foi de 42,7 ± 2,2 

 
Média e desvio padrão do índice de fadiga dinamométrica dos grupos experimentais. 



 

 

Pico de torque normalizado pelo peso corporal

 

 A análise do pico de torque normalizado pelo peso corporal pré e pós fadiga 

pode ser visualizada na Figura 

desta variável (p=0,028).

significativa com p=0,112 para o gr

p=0,859 para o grupo Exp. 

 

 

Figura 17. Média e desvio padrão do pico de torque normalizado pelo peso corporal pré e pós fadi

** p<0,01 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pico de torque normalizado pelo peso corporal 

A análise do pico de torque normalizado pelo peso corporal pré e pós fadiga 

pode ser visualizada na Figura 17. O grupo Exp. 1 apresentou redução significativa 

desta variável (p=0,028). Já para os demais grupos, não houve alteração 

significativa com p=0,112 para o grupo controle, p=0,442 para o grupo 

Exp. 5.  

Média e desvio padrão do pico de torque normalizado pelo peso corporal pré e pós fadi
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A análise do pico de torque normalizado pelo peso corporal pré e pós fadiga 

1 apresentou redução significativa 

Já para os demais grupos, não houve alteração 

p=0,442 para o grupo Exp. 3 e 

 
Média e desvio padrão do pico de torque normalizado pelo peso corporal pré e pós fadiga. 



 

 

3.3 Senso de Posição Articular (SPA)

 

O erro absoluto do SPA 

alteração significativa desta variável para nenhum dos grupos estudados, com 

p=0,815, p=0,930, p=0,081 e p=0,381 para os g

5, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Senso de Posição Articular (SPA) 

O erro absoluto do SPA está explicitado na Figura 18. 

alteração significativa desta variável para nenhum dos grupos estudados, com 

p=0,815, p=0,930, p=0,081 e p=0,381 para os grupos controle, Exp. 

Figura 18. Erro absoluto do SPA pré e pós fadiga.
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. Não foi observada 

alteração significativa desta variável para nenhum dos grupos estudados, com 

Exp. 1, Exp. 3 e Exp. 

 
Erro absoluto do SPA pré e pós fadiga. 



 

 

3.4 Lactacidemia 

 

 A análise da concentração de lactato sanguíneo nas 3 avaliações é 

apresentada na Figura 19

lactato entre as Avaliações 

Diferenças significativas foram

Avaliação 2 e Avaliação 1 x Avaliação 3

Exp. 5, houve aumento entre a A

Diferenças significativas

Avaliação 2; Avaliação 1 x Avaliação 3; Avaliação 2 x Avali

exceto na comparação 

p=0,043. 

 A análise intergrupo

de lactato na Avaliação 2

com p=0,001, p=0,023 e 0=0,004, respectivamente. Também foi observada diferença 

significativa entre os níveis de lactato 

grupos experimentais com p=0,001 para as três comparações.

  

Figura 19. Média e desvio padrão da c

comparado à Avaliação 1 intragrupo 

A análise da concentração de lactato sanguíneo nas 3 avaliações é 

19. No grupo controle, houve aumento da co

valiações 1 e 2 e este aumento manteve-

s foram observadas nas comparações 

Avaliação 2 e Avaliação 1 x Avaliação 3 com p=0,001. Nos grupos 

houve aumento entre a Avaliações 1 e 2, e novo aumento 

s foram observadas nas 3 comparações (

Avaliação 2; Avaliação 1 x Avaliação 3; Avaliação 2 x Avaliação 3

exceto na comparação Avaliação 2 x Avaliação 3 do grupo 

A análise intergrupo demonstrou diferença significativa entre a concentração 

na Avaliação 2 do grupo controle com os grupos Exp. 

com p=0,001, p=0,023 e 0=0,004, respectivamente. Também foi observada diferença 

significativa entre os níveis de lactato na Avaliação 3 entre o grupo controle e os 

grupos experimentais com p=0,001 para as três comparações. 

desvio padrão da concentração de lactato sanguíneo nas 3 avaliações.

intragrupo ‡‡p<0,01 e ‡p<0,05 comparado à Avaliação 2
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A análise da concentração de lactato sanguíneo nas 3 avaliações é 

No grupo controle, houve aumento da concentração de 

-se na Avaliação 3. 

nas comparações Avaliação 1 x 

com p=0,001. Nos grupos Exp. 1, Exp. 3 e 

, e novo aumento na Avaliação 3. 

nas 3 comparações (Avaliação 1 x 

ação 3) com p=0,001, 

do grupo Exp. 5 que obteve 

demonstrou diferença significativa entre a concentração 

Exp. 1, Exp. 3 e Exp. 5 

com p=0,001, p=0,023 e 0=0,004, respectivamente. Também foi observada diferença 

entre o grupo controle e os 

 
nas 3 avaliações. **p<0,01 

à Avaliação 2 intragrupo.  
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4 DISCUSSÃO 
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4.1 Eletromiografia 

 

A frequência mediana sofreu alterações a depender do músculo estudado e o 

tempo de repouso a que os sujeitos foram submetidos. Houve diminuição desta 

variável, após o protocolo de fadiga, para todos os músculos avaliados, no entanto o 

reto femoral, independente do tempo de repouso, não restabeleceu os valores 

iniciais. Já o vasto lateral e o vasto medial recuperaram os valores iniciais com cinco 

e três minutos de repouso, respectivamente.  

A composição das fibras musculares de cada um destes três músculos tem 

um papel importante na relação dos valores da frequência mediana, bem como em 

sua recuperação. A literatura aponta para uma maior proporção de fibras tipo II no 

reto femoral, seguido do vasto lateral e com o vasto medial sendo o músculo com 

maior quantidade de fibras tipo I15,16. Fibras brancas apresentam maior quantidade 

de canais de K+ e Na+, o que aumenta a velocidade de condução do potencial de 

ação30,31 e, consequentemente, leva a maiores valores da frequência mediana17,32. 

Isto pode ser observado nos resultados deste estudo, uma vez que nas condições 

pré fadiga os valores desta variável foram maiores para o reto femoral, seguido de 

forma decrescente pelo vasto lateral e vasto medial.  

Entretanto, não há consenso quanto ao padrão da frequência mediana entre 

as porções superficiais do quadríceps. A literatura33,34,35 aponta valores maiores para 

o vasto lateral, seguidos do reto femoral e vasto medial. Tais investigações foram 

realizadas em contrações isométricas máximas33 e submáximas34 e em contrações 

dinâmicas35. No que diz respeito a contrações estáticas, diversos estudos 

investigaram este comportamento, com os achados de Mullany et al.36 corroborando 

com os resultados anteriormente citados, enquanto Mannion e Dolan37 e So, Chan e 

Siu13 apontando maiores valores do RF em relação ao VL. No entanto, também é 

relatada na literatura a inexistência de diferença nos parâmetros de frequência entre 

estas três porções do quadríceps femoral13,32,39.   

Tais características conferidas às fibras do tipo II também as levam a ter uma 

maior fatigabilidade quando comparadas as fibras tipo I. Isso é observado pela maior 

queda da frequência mediana em fibras brancas quando submetidas a um protocolo 

de fadiga17,32. Dentre os fatores que explicam esta queda estão o acúmulo de 

metabólitos (H+ e lactato)40-43 e a inabilidade de manutenção do acoplamento 

excitação-contração44.  
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González-Izal et al.45 encontraram queda significativa desta variável para os 

vastos lateral e medial após 5 séries de 10RM no leg press. Linnamo et al.46, ao 

induzir fadiga muscular com 100 contrações concêntricas e 100 contrações 

excêntricas dos flexores de cotovelo, verificaram que a frequência mediana do 

bíceps braquial caiu imediatamente após o exercício concêntrico, porém sem 

diferença para o exercício excêntrico.      

Esta diminuição da frequência mediana, bem como o aumento do RMS, 

também pode ser atribuído a um recrutamento de unidades motoras adicionais e/ou 

a um aumento na sincronização espacial ou temporal da unidade motora no intuito 

de compensar a fadiga43,47,48. 

Ao observar o índice de fadiga eletromiográfica, percebe-se que o reto 

femoral foi o músculo com maior porcentagem de fadiga, sugerindo esta ser a 

porção superficial do quadríceps com maior quantidade de fibras do tipo II. Tal 

queda foi significativa quando comparada aos vastos lateral e medial. No entanto, a 

comparação entre os dois vastos não apresentou diferença significativa.  

Callaghan et al.12, ao observar o comportamento da fadiga nas porções 

superficiais do quadríceps de sujeitos saudáveis e com síndrome da dor 

femoropatelar, não observaram diferença entre os músculos, nem entre os grupos. 

Entretanto, apesar de não significativo, houve uma maior queda no índice de fadiga 

do VL do que no VM, fato também observado em nosso estudo. Bilodeau et al.13 

também não verificaram diferença quando os músculos do quadríceps foram 

submetidos a uma fadiga isométrica até atingir uma redução de 50% da contração 

voluntária máxima. Em seu estudo foi verificada queda da frequência mediana, 

porém sem atingir nível de significância para o RF, VL e VM.  

Poucos são os estudos que avaliaram o comportamento da frequência 

mediana em função do tempo de repouso após fadiga muscular induzida. Linnamo 

et al.46 observaram que, em situação de fadiga dinâmica concêntrica, após 30 min 

de repouso, os valores da frequência mediana do bíceps braquial eram maiores que 

os valores basais. Shim e Kim49 avaliaram o efeito de 1, 2, 3, 4 e 5 min de repouso 

dos músculos do tronco após uma tarefa de agachamento e levantamento com 

carga. Eles observaram que após 5 minutos, 90% dos voluntários tinham recuperado 

os valores de frequência de pelo menos dois músculos em atividade simétrica e 50% 

em atividade assimétrica, isto é, a recuperação não se deu de forma uniforme para 

todos os sujeitos. 
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Não foram encontrados estudos com metodologia semelhante nem que 

avaliassem a recuperação da frequência mediana do quadríceps em função do 

tempo de repouso após fadiga induzida.  

Quando se considera o intervalo de repouso, as fibras de contração lenta 

exigiriam intervalo mais curto, devido às suas características oxidativas, enquanto 

que as fibras de contração rápida exigiriam mais tempo de recuperação, devido às 

suas características glicolíticas50. Tal fato foi observado em nosso estudo, uma vez 

que o VM apresentou recuperação com 3 minutos e o VL com 5 minutos, enquanto o 

RF não normalizou seus parâmetros de frequência independente do tempo de 

repouso adotado. 

Além dessas aplicações, as características espectrais da eletromiografia de 

superfície tem sido utilizadas para inferir estratégias de recrutamento da unidade 

motora e a composição do tipo de fibras de um músculo. Maiores freqüências 

espectrais são associadas com uma maior proporção de fibras do tipo II34,51 e 

mudanças nestas variáveis são utilizadas para inferir o recrutamento de unidades 

motoras rápidas ou lentas52,53. Informações sobre a proporção de tipos de fibras são 

baseadas na lógica de que fibras do tipo II produzem potenciais de ação com maior 

energia relativa em frequências mais altas do que fibras tipo I. 

Assim, frente aos resultados deste estudo, onde a frequência mediana 

apresentou valores em ordem crescente de acordo com a proporção de fibras tipo II 

(VM < VL < RF), a eletromiografia de superfície apresenta-se como um potencial 

instrumento a ser utilizado para estudo e determinação da composição de fibras de 

músculos esqueléticos.   

 

4.2 Dinamometria 

 

 No que diz respeito ao pico de torque normalizado pelo peso corporal, dois 

achados podem ser apontados neste estudo: (1) os indivíduos submetidos ao 

protocolo de fadiga apresentaram queda média no torque de 42,7% durante o 

protocolo, sem diferenças entres os grupos; e (2) a partir de 3 minutos de repouso 

houve o restabelecimento desta variável aos valores pré-fadiga. 

 Fatores metabólicos e mecânicos contribuem para a queda na produção de 

força observada na fadiga muscular. A inabilidade de realização de exercícios 

subsequentes com o mesmo desempenho ocorre em virtude da interação entre as 
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proteínas contráteis, a depleção de fontes energéticas e o acúmulo de metabólitos54. 

Além disso, velocidades baixas de contração, como a 60°/s, necessitam de maior 

desempenho muscular, o que leva a maior recrutamento de unidades motoras e 

acúmulo de metabólitos também maiores55. 

 A queda do torque, após fadiga induzida, tem sido reportada na literatura. 

Grabiner et al.10 utilizaram um protocolo que consistiu de 75 contrações voluntárias 

máximas concêntricas ou excêntricas de extensão de joelho, divididas em três séries 

de 25, a 30°/s. Ao avaliar a relação entre fadiga concêntrica e excêntrica, estes 

autores observaram queda de 39% do torque concêntrico, valores semelhantes ao 

encontrado no presente estudo.  

Já Babault et al.11, ao realizar um protocolo com 3 séries de 30 contrações a 

60°/s, registrou quedas de 35,9% após a primeira série, 51,5% após a segunda e 

59% após a terceira. Pasquet et al56 registrou queda de 31,6% do torque em fadiga 

induzida por contrações concêntricas de dorsiflexores com um protocolo de 5 séries 

de 30 contrações a 50°/s. 

Estes estudos apontam para uma redução do torque por indução de fadiga 

em torno de 31% a 59%, estando os resultados deste estudo em nível intermediário. 

Tais diferenças devem-se aos protocolos adotados, bem como aos músculos 

avaliados. A queda de 59% do torque extensor de joelho registrada por Babault et 

al.11 pode ser creditado ao grande volume de contrações realizadas (90 contrações 

divididas em 3 séries de 30), enquanto a queda de 31% relatada por Pasquet et al.56, 

está relacionada a grande quantidade de fibras tipo I, resistentes a fadiga, 

observadas no tibial anterior57. 

No que concerne a recuperação da fadiga, o intervalo de repouso deve 

permitir uma suficiente recuperação das fontes de energia, possibilitar a remoção 

dos subprodutos da contração muscular que levam à fadiga e restabelecer a força 

muscular2.  

A literatura apresenta alguns estudos que investigaram a influência do tempo 

de repouso no desempenho muscular após fadiga ou protocolos de força. Visando 

avaliar o tempo de repouso entre uma avaliação de força muscular, Parcell et al.7 

realizaram 4 contrações voluntárias máximas de extensão de joelho a 60°/s, 120°/s, 

180°/s, 240°/s e 300°/s. Foram adotados neste estudo quatro diferentes tempos de 

repouso para investigação dos seus efeitos sobre o torque extensor do joelho: 15s, 

60s, 180s e 300s. Como conclusão os autores reportaram que para as velocidades 
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estudadas, 60s de repouso seria suficiente para recuperação e manutenção da 

produção de força.  

Celes et al.4 investigaram a utilização de 1 e 2 minutos de repouso entre três 

séries de flexo-extensão do joelho a 60°/s e 180°/s. Observou-se que nenhum dos 

tempos de repouso adotados permitiu completo restabelecimento do torque em 

nenhuma das velocidades, apesar dos valores desta variável serem maiores quando 

utilizado 2 minutos de repouso. Pincivero, Lephart e Karunakara58 identificaram a 

superioridade da adoção de 160s de repouso em relação à 40s. Tais autores 

utilizaram 4 séries de 10 contrações concêntricas de flexo-extensão de joelho a 

90°/s e não constataram redução significativa no torque quando utilizado 160 

segundos de repouso, fato constatado com a adoção de 40 segundos de repouso.  

Contrações repetidas resultam no esgotamento de fontes energéticas, 

acumulação de subprodutos metabólicos e uma concomitante redução na produção 

de força muscular59,60. Os resultados deste estudo apontam para uma recuperação 

na geração de força com 3 minutos de repouso, sendo a adoção de 1 minuto 

insuficiente para a normalização do pico de torque. 

 

4.3 Senso de Posição Articular 

 

 O erro absoluto do senso de posição articular não apresentou alteração 

significativa em nenhum dos grupos estudados. Isto pode estar relacionado a duas 

situações distintas: (1) o protocolo de fadiga não promoveu alteração no senso de 

posição articular; ou (2) o tempo de repouso de 1 minuto é suficiente para 

recuperação desta função. 

 No presente estudo, não foi realizada avaliação proprioceptiva imediatamente 

após o protocolo de fadiga, o que não assegura que tal função foi alterada pelo 

exercício imposto. Isto se deve ao fato de que, como a atividade neuromuscular 

também foi avaliada em função do tempo de repouso, a realização de uma avaliação 

do SPA subsequente à fadiga induzida promoveria um maior tempo para 

recuperação muscular, visto que pouco gasto energético está envolvido neste 

procedimento. 

 Entretanto, diversos autores apontam para um aumento do erro absoluto ou 

relativo do senso de posição articular após protocolo de fadiga em diversas 

populações20,61-67. Ribeiro, Mota e Oliveira64, ao avaliarem a função proprioceptiva 
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de idosos, verificaram que o erro absoluto do SPA aumentou após um protocolo de 

fadiga. Este consistiu de 30 contrações concêntricas de flexo-extensão de joelho a 

120°/s em dinamômetro isocinético. Entretanto deve-se levar em consideração que a 

população estudada é diferente da amostra do presente estudo. Este fato é 

justificado pelos achados de Ribeiro e Oliveira68, no qual o senso de posição 

articular de jovens e idosos foram avaliados e verificou-se que idosos apresentam 

maior erro absoluto, mostrando o efeito deletério da idade nesta variável. 

Em estudo realizado com 15 sujeitos jovens saudáveis, submetidos a um 

protocolo de fadiga ativa e passiva, Ju, Wang e Cheng67 verificaram que a forma 

ativa piorou significativamente o senso de posição articular dos sujeitos avaliados. O 

protocolo utilizado consistiu de 60 contrações concêntricas e excêntricas do 

quadríceps femoral a uma velocidade de 120°/s. O índice de fadiga dos sujeitos 

avaliados foi de 55,2% na forma concêntrica e 47,1% na excêntrica. Verifica-se uma 

carga imposta ao quadríceps superior à deste estudo, que utilizou um número menor 

de contrações e que, por sua vez, foram realizadas somente na forma concêntrica. 

Protocolos de exercícios intensos indutores de fadiga afetam, 

presumivelmente, o tecido muscular mais do que o tecido articular, e deste modo, a 

diminuição no SPA pode ser secundária à perda de input dos receptores 

musculares69. Em fadiga muscular local, os nociceptores são ativados por produtos 

metabólicos da contração muscular incluindo a bradicinina, ácido aracnóide, 

prostaglandina E2, potássio e ácido láctico. Estes metabólitos e as substâncias 

inflamatórias têm impacto direto no padrão de descarga dos fusos musculares, que 

representam o componente periférico da fadiga19,70. 

Além disso, quando a energia muscular é predominantemente derivada do 

sistema anaeróbico durante a fadiga, os níveis de H+ sobem rapidamente, levando à 

acidose muscular e a uma diminuição no desempenho muscular. Isso também 

dificultaria a atividade dos mecanorreceptores e, portanto, resultaria em instabilidade 

articular21. 

Assim, uma vez que queda no desempenho muscular foi observada neste 

estudo, com um índice de fadiga de 42,7% e um aumento na concentração de 

lactato ocorreu em virtude do protocolo adotado, pode-se presumir que a fadiga 

induzida pode ter alterado os mecanismos responsáveis pela manutenção da 

atividade proprioceptiva do joelho. Com isso credita-se a inexistência de diferenças 

entre os grupos à recuperação imposta pelo tempo de repouso dado às estruturas 
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musculares e articulares, o que não permitiu a alteração do senso de posição 

articular. 

Não foram encontrados na literatura estudos que investigaram a influência do 

tempo de repouso na recuperação do SPA. Entretanto, Lee et al.71 avaliaram o 

senso de posição articular para rotação medial e lateral do ombro em 11 homens 

saudáveis 3 minutos após fadiga induzida (contrações voluntárias máximas a 180°/s 

até queda de 50% do torque). Estes autores verificaram que, na forma ativa, não 

houve diferença significativa para a rotação medial, porém tal diferença foi 

observada para rotação lateral.  

Os resultados deste estudo apontam para uma recuperação do senso de 

posição articular do joelho após 1 minuto de repouso, tempo menor que o 

necessário para normalização do torque articular que foi de 3 minutos. Este achado 

sugere que o restabelecimento da atividade proprioceptiva se dá anteriormente a 

função muscular, tornando-se assim um fator protetor para lesões musculares 

advindas da falha dos mecanismos estabilizadores da articulação. 

 

4.4 Lactacidemia 

 

 Os resultados da lactacidemia demonstraram um aumento da concentração 

de lactato imediatamente após o protocolo de fadiga, seguido de um novo aumento, 

após o tempo de repouso. No entanto não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos experimentais, após o repouso. 

A concentração de lactato sanguíneo atinge seu pico no sistema circulatório 

entre 1 e 7 minutos após o exercício72-74. Tal fato parece ser dependente da taxa 

metabólica imposta pela atividade avaliada. Na metodologia adotada no presente 

estudo, a mensuração do nível de lactato foi realizada imediatamente após o término 

do protocolo de fadiga, o que não refletiu o pico da concentração esperada para este 

metabólito.  

No que diz respeito à depuração do lactato, o estudo de Jones et al.75 aponta 

para um tempo variando entre 4 e 10 minutos. Assim, uma vez que a mensuração 

da concentração após fadiga foi realizada 5 minutos após o repouso, o que seriam 6, 

8 e 10 minutos para os grupos 1, 3 e 5 minutos respectivamente, estes valores 

estariam dentro dos limites esperados para completa remoção do lactato. Entretanto, 
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tal fato não foi observado, pois a concentração de lactato foi significativamente maior 

que quando avaliada imediatamente após a fadiga.  

Para Taoutaou et al.72 esse tempo de depuração apresenta grande 

variabilidade e pode ocorrer entre 4 e 90 minutos. Ratamess et al.76 avaliaram os 

níveis de lactato de 8 homens saudáveis, que participavam de treinamento de 

resistência, após exercício de supino. O protocolo constou de 5 séries de 10 

repetições a 75% da RM e 5 séries de 5 repetições com 85% da RM. Entre cada 

série foram dados 30 s, 1 min, 2 min, 3 min e 5 min de repouso. Observou-se que a 

concentração de lactato aumentou significativamente após o protocolo, porém não 

foi constatada diferença de sua queda entre os tempos de repouso. 

Linnamo et al.46 realizaram estudo com fadiga concêntrica e excêntrica de 

flexores de cotovelo (100 contrações consecutivas) e observaram que a 

concentração de lactato aumentou imediatamente após a fadiga, sendo maior no 

exercício concêntrico. Após 30 minutos de repouso, nova mensuração foi feita, e na 

condição concêntrica, apesar dos valores serem menores que o do pós fadiga, os 

níveis basais não foram atingidos. 

É importante observar que no presente estudo o nível de lactato após o tempo 

de repouso permaneceu alterado, tanto em relação à avaliação inicial quanto a pós 

fadiga. Entretanto, o desempenho muscular, avaliado pelo pico de torque 

normalizado pelo peso corporal, foi normalizado após 3 minutos de repouso. Isso 

indica que, mesmo com níveis de lactato elevados, o músculo é capaz de 

desempenhar suas atividades normalmente.  

Em humanos a correlação temporal entre o comprometimento da função 

contrátil durante a fadiga e a redução do pH não está sempre presente. A força pode 

recuperar-se mais rapidamente que o pH após o fim de contrações fatigantes77. Isto 

significa que se a redução do pH tem um efeito depressor da força nos músculos 

humanos, este deve ser neutralizado por algum outro fator que recupera a força na 

mesma medida. Como tal fator ainda não foi identificado, a conclusão é que não há 

relação causal entre acidose e redução na produção de força78.  

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados do presente estudo sugerem que a utilização de um minuto de 

repouso após fadiga muscular induzida não é suficiente para o restabelecimento do 

desempenho neuromuscular do quadríceps femoral. Já a adoção de três minutos de 

repouso, apesar de não ter sido suficiente para normalização de todas as variáveis 

eletromiográficas, permitiu aos voluntários a normalização do torque deste grupo 

muscular. No que diz respeito ao senso de posição articular, este não sofreu 

interferência do tempo de repouso após o protocolo de fadiga, o que pode ser 

indicativo de que um minuto de repouso já seja suficiente para a completa 

recuperação da função proprioceptiva. Para o lactato, o intervalo de repouso não 

demonstrou diferença entre os grupos, porém foi observada uma tendência a maior 

recuperação com maiores tempos de repouso. 

É importante ressaltar que os resultados apresentados limitam-se a sujeitos 

jovens, saudáveis, com histórico de atividade física recreacional, não podendo ser 

extrapolados para outras populações. Sugere-se a realização de estudos com 

amostras que incluam diferentes faixas etárias, níveis de treinamento e histórico de 

lesões para melhor compreensão do fenômeno da fadiga medida por fatores 

mecânicos e metabólicos, em populações distintas. No que concerne avaliação do 

senso de posição articular, recomenda-se a realização de estudos que investiguem 

o efeito do tempo de repouso após fadiga na função proprioceptiva, porém com uma 

avaliação imediatamente após o protocolo, para permitir a identificação de possíveis 

efeitos deletérios da mesma, nesta variável. 
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ANEXO I: Parecer 605/11 
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APÊNDICE I: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

ESCLARECIMENTOS:  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “EFEITO DO TEMPO DE 

REPOUSO APÓS FADIGA INDUZIDA NO DESEMPENHO NEUROMUSCULAR DO 

QUADRÍCEPS FEMORAL: ENSAIO CLÍNICO, CONTROLADO, RANDOMIZADO, 

CEGO”, que é coordenada pelo Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

Esta pesquisa procura analisar qual o tempo mínimo para recuperação funcional dos 

músculos da coxa, bem como dos componentes que promovem estabilização da articulação do 

joelho após um protocolo da fadiga muscular, para podermos investigar a existência de risco 

de lesão nessa articulação por meio da avaliação do desempenho muscular dos músculos 

anteriores da coxa e dos componentes que garantem a estabilização da articulação do joelho. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

tricotomização (depilação) e limpeza de uma pequena região da pele na região anterior da 

coxa; fixação de eletrodos auto-adesivos para captação da atividade dos músculos anteriores 

da coxa antes e durante a realização de uma série de atividades aos quais o(a) senhor(a) será 

solicitado(a) a realizar, seguindo as orientações dos pesquisadores; coleta de sangue por meio 

de punção do dedo indicador, realizada por profissional capacitado para tal exame e com 

experiência neste tipo de avaliação, com utilização de luvas e material descartáveis, para 

podermos medir o nível de lactato sanguíneo em três momentos durante os protocolos de 

avaliação.  

Através de um pré-sorteio o(a) senhor(a) será distribuído a um dos 4 grupos existentes 

na pesquisa: controle (não realizará protocolo de fadiga), experimental 1 (realizará protocolo 

de fadiga com 1 minuto de repouso para re-avaliação), experimental 2 (realizará protocolo de 

fadiga com 3 minutos de repouso para re-avaliação) e experimental 3 (realizará protocolo de 

fadiga com 5 minutos de repouso para re-avaliação). Antes e após a realização da atividade 

determinada pelo grupo o(a) senhor(a) será avaliado(a) no eletromiógrafo e no dinamômetro 
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isocinético, que são equipamentos destinados a coletar os dados do seu desempenho muscular. 

Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, podendo ocorrer dor e desconforto 

muscular no membro inferior avaliado. Para a avaliação dinamométrica e protocolo de fadiga 

poderá ocorrer dolorimento muscular no quadríceps femoral (músculo da região anterior da 

coxa), bem como na articulação do joelho; daremos informação para realização do protocolo 

adequadamente para que não ocorra dor durante ou após o mesmo. Para avaliação 

eletromiográfica e lactimetria, os riscos envolvidos são mínimos uma vez que os 

procedimentos serão realizados por profissional capacitado e todos os materiais envolvidos 

serão descartáveis. Esses riscos serão minimizados através das orientações dadas no início das 

atividades, porém se os sintomas persistirem, estará assegurado o acompanhamento clínico 

necessário no Departamento de Fisioterapia da UFRN, até que seja garantido o seu total 

restabelecimento. 

Ao participar dessa pesquisa o(a) senhor(a) terá como benefício o conhecimento sobre 

o seu desempenho muscular nas medidas avaliadas e poderá contribuir para esclarecer qual o 

tempo mínimo para realização de atividade física após fadiga sem risco de lesão muscular e 

articular.   

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. As informações coletadas serão 

arquivadas no Departamento de Fisioterapia pelo pesquisador responsável, Prof. Dr. Jamilson 

Simões Brasileiro, pelo prazo de 5 anos.  

O(a) senhor(a) fica ciente que não receberá nenhuma forma de remuneração financeira 

pela participação nesse estudo, mas as despesas decorrentes da sua participação na pesquisa 

serão ressarcidas.  

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano associado ou comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro, no 

endereço Av. Salgado Filho, 3000 Campus Universitário ou pelo telefone (84) 3342-2008.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) no endereço: Av. 

Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – CEP: 59012-300 – Natal/RN ou pelo telefone (084) 3342-

5003.  
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO:  

  

Eu declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“EFEITO DO TEMPO DE REPOUSO APÓS FADIGA INDUZIDA NO DESEMPENHO 

NEUROMUSCULAR DO QUADRÍCEPS FEMORAL: ENSAIO CLÍNICO, 

CONTROLADO, RANDOMIZADO, CEGO”. 

  

 

 

 

 

 

Assinatura:_________________________________________Data:____/____/___  

  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  

Jamilson Simões Brasileiro – Professor Orientador  

Endereço profissional: Av. Salgado Filho, 3000. Campus Universitário  

CEP: 59078-970   Natal - RN.   Telefone: (84) 3342-2008       e-mail: brasileiro@ufrnet.br  

 

Assinatura:_________________________________________Data:____/____/___  

 

 

Francisco Locks Neto – Aluno pesquisador 

Endereço: R. José Firmino dos Santos, n° 76 – Capim Macio.  

CEP: 59080-055 Natal – RN      Telefone: (84) 9653-3141      e-mail: fco.locks@gmail.com 

 

Assinatura:_________________________________________Data:____/____/___  
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APÊNDICE II: Ficha de Avaliação 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

  

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nº _____  

 

Data da avaliação: ___/___ /11    Código do Grupo:_____________   Gênero: (   ) F (   ) M 

Nome:______________________________________________________________________  

Data de Nasc.: _____/_____/_____  

Telefone:_______________ e-mail:______________________________________________  

Idade: _______  Massa corporal: _______kg     Altura: _________m  

Atividade Física:  (   ) Não    Modalidade: ______________________________  

             (   ) Sim    Freqüência: _______________________________  

Dominância: (   ) Esquerdo     (   ) Direito  

Faz uso de algum medicamento?  (   ) Não   (   ) Sim  

Gravidez: (   )  Não  (   ) Sim   

Hipertensão: (   ) Não  (   ) Sim 

Alteração de sensibilidade em MMII: (   ) Não  (   ) Sim 

História de lesão, trauma ou doença no MMII nos últimos 6 meses: (   ) Não  (   ) Sim  

Presença de dor na articulação do joelho ou em alguma parte do corpo?  

(   ) Não    (   ) Sim    Local: ________________________________________ 


