
Introdução Resultados

A FNM reduziu a regularidade do movimento do tornozelo durante a corrida e

esta redução se manteve mesmo após 20 minutos de sua indução.

Estudos indicam que essa redução pode refletir uma menor capacidade para

resistir às perturbações mecânicas durante a tarefa na presença de FNM.

Porém, considerando que a corrida continuou sendo realizada com sucesso e

na mesma velocidade, essa redução de regularidade pode representar também,

uma estratégia adaptativa frente à presença da FNM nos membros inferiores.

Neste caso, o sistema neuromusculoesquelético se tornou mais flexível,

permitindo a exploração de soluções de movimento para manutenção da

corrida.

A medida de entropia do movimento do tornozelo durante a corrida tem o

potencial para identificar reduções de capacidade muscular dos membros

inferiores, causadas por FNM.

Conclusão

- Estudo crossover com duas condições randomizadas: FNM (baseado no

teste de 8RM no Leg press) e controle (sem FNM);

- Intervalo de 5-13 dias entre as condições;

- Participaram 12 homens jovens e saudáveis, ativos, assintomáticos e sem

histórico de lesões em membro inferior nos últimos 12 meses.

- Dados cinemáticos angulares de tornozelo (plano sagital) foram avaliados

por um sistema tridimensional (Codamotion - 100Hz) durante corrida em

esteira em velocidade autosselecionada.

- As avaliações aconteceram no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da

UFMG em parceria com o Laboratório de Análise de Movimento (LAM).

- Coletas cinemáticas em 4 momentos em as condições (Figura 1):

I) Run_0: avaliação basal (pré-FNM ou repouso),

II) Run_1: no 1º minuto (pós FNM ou repouso),

III) Run_2: no 10º minuto (pós FNM ou repouso)

IV) Run_3: no 20º minuto (pós FNM ou repouso).

- A regularidade dos padrões de movimento calculada através da entropia

amostral.

- ANOVA de medidas repetidas e contrastes pré-planejados (α ≤0,05).

- Os participantes assinaram o TCLE e o estudo foi aprovado pelo comitê

de ética em pesquisa (CAAE: 19887119.9.0000.5149 - 2019).

Método
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Houve efeito de interação entre as condições e as avaliações no tempo (p=0,041;

f²=0.53).

A comparação entre pares revelou que, na condição fadiga, a entropia aumentou

(redução da regularidade) em Run_1 (p=0,002; dz=1.13), Run_2 (p=0,026;

dz=0.74) e Run_3 (p=0,028; dz=0.73) comparado a Run_0. Não houve diferença

significativa entre as medidas pós indução da FNM (Run_1, Run_2 e Run_3) (p

≥0.302) (Figura 2).

Não houve efeitos significativos na condição controle (p≥0.153). (Figura 2).
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Investigar se a indução da FNM dos membros inferiores altera a

regularidade dos movimentos do tornozelo durante a corrida e se esses

possíveis efeitos permanecem por até 20 minutos.

Objetivo 

Ao considerar o movimento como um comportamento fruto de um sistema

complexo1,2, métodos de análise apropriados para revelar as características

da dinâmica que esse comportamento assume ao longo do tempo e espaço

tem sido apontados1,2. A análise da regularidade dos padrões de movimento,

realizada através do cálculo de entropia de uma série temporal, tem o

potencial de identificar déficits nas capacidades de ação do sistema

neuromusculoesquelético em relação às demandas de uma tarefa3.

A presença de fadiga neuromuscular (FNM) reduz a capacidade de produção

de força muscular4 e, em atividades como a corrida, é apontada como fator

de risco para lesões musculoesqueléticas5. Neste sentido, ainda não está

claro se esta redução da capacidade de produção de força devido a FNM

pode alterar a regularidade dos padrões de movimento do tornozelo durante

a corrida e se essas possíveis alterações se mantém ao longo do tempo.
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Figura 1. Representação esquemática da sequência temporal das coletas em ambas as

condições do crossover (fadiga e controle) deste estudo.

Figura 2. Gráfico da comparação das médias de entropia do tornozelo entre as condições

fadiga e controle em cada uma das avaliações no tempo. Barras de erro representam o

Erro Padrão da média. Diferenças significativas entre os pares de comparação são

apontados por asterisco (*).


