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Objetivo 

EFEITO DA FADIGA DE MEMBROS INFERIORES SOBRE 

A REGULARIDADE DO MOVIMENTO DO TORNOZELO 

DURANTE A CORRIDA EM CORREDORES 

COMPETIDORES E NÃO COMPETIDORES

O movimento humano tem sido reconhecido como um comportamento fruto de um

sistema complexo1. Diferente de medidas tradicionais, a mensuração da entropia de

séries temporais do movimento (regularidade do movimento) tem o potencial de

informar sobre a adaptabilidade do comportamento frente às perturbações de uma

tarefa1,2. Essa regularidade do movimento pode ser influenciada tanto pelas

características do indivíduo como pelo histórico de prática esportiva. Assim, indivíduos

com experiência prévia na atividade de corrida podem apresentar diferentes níveis de

regularidade do movimento quando comparados com indivíduos com pouca

experiência3. Além disso, esses indivíduos podem ter respostas distintas quando

submetidos à fadiga neuromuscular (FNM) 4. Considerando que o tornozelo é uma das

articulações mais perturbadas pelas forças de interação com o solo durante a corrida5,

é possível que a análise da entropia das séries temporais dessa articulação permita

investigar a capacidade adaptativa de corredores com diferentes níveis de

experiência.

Investigar diferenças entre corredores competidores (GC) e não competidores (GNC)

na regularidade do movimento do tornozelo durante a corrida, após a aplicação de

protocolo de FNM de membros inferiores.

• Estudo crossover com 2 condições aleatorizadas: FNM (protocolo: teste de 8RM no

Legpress) (Figura 1) e controle (sem FNM);

• Corridas de 115 segundos cada com velocidade autosselecionada;

• Dez homens jovens foram recrutados e divididos em dois grupos (GC e GNC)

(Esquema 1);

• Participantes sem histórico de lesão no último ano e com experiência de corrida em

esteira.

• A cinemática do tornozelo no membro inferior não dominante foi analisada na corrida

pré-FNM e no 1º, 10º e 20º minutos pós exaustão (Intervenção). Em outro dia

(Controle), foram feitas as mesmas medidas, sem o protocolo de FNM. (Esquema 2

A e B)

• ANOVA mista de medidas repetidas com 3 fatores foi usada (nível de significância

de 0,05).

• Coletas realizadas no Centro de treinamento esportivo da UFMG (CTE) com sistema

tridimensional (Coda Motion, 100Hz); (Figura 2)

• Dados processados com Visual 3D e cálculo de entropia realizados no Matlab®.

• Participantes assinaram TCLE e projeto aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE:

19887119.9.0000.5149 - 2019).

Esquema 1: Divisão da amostra de dez indivíduos em dois grupos de 

corredores competidores (GC) e não competidores (GNC)

Grupo corredores 

não competidores

(GNC)

Grupo corredores 

competidores 

(GC)

• n=5 (28±3.08 anos;

1.78±0.12 m;

81±8.47 kg);

• 46±8.47km semanais de

treino,

• 10.2±6.38

competições/ano,

• 2,4±1.34 dias/semana

de treino muscular (foco

principal= resistência);

• n=5 (28±4.9 anos;

1.76±0.06 m;

77.09±7.43 kg);

• 16.6±11.61km semanais

de corrida;

• não competem;

• 3.2±0.84 dias/semana de

treino muscular (foco

principal= força).
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Figura 1 : Protocolo de FNM no Legpress

Figura 2 : Setup de coleta com

Sistema tridimensional (Coda

montions) , modelo anatômico e

de rastreio para cinemática

Houve efeito interação grupo x condição x tempo (p = 0.015). Ambos os grupos aumentaram

a entropia (redução da regularidade) no 1º minuto após FNM. O GC manteve valores altos

nos 10º e 20º minutos. O GNC apresentou redução da entropia nos 10º e 20º minutos,

chegando próximo ao valor pré-FNM. (Figura 3)

Figura 3 : Gráfico do efeito interação grupo x condição x tempo. Cor azul 

(coletas no dia Intervenção); cor vermelha (coletas no dia Controle)

O aumento da entropia em ambos os grupos sugere uma resposta adaptativa a

perturbações na presença da FNM, devido a redução dos níveis de regularidade típicos

da corrida. O GC desenvolveu uma resposta adaptativa mais duradoura, possivelmente,

devido à maior experiência de corrida e ao tipo de treino mais específico.

Alternativamente, o GNC pode ter se recuperado mais cedo da FNM, já que o protocolo

de fadiga era mais próximo do treino muscular habitual deste grupo. Mais estudos são

necessários para testar essas possíveis explicações, considerando também amostras

maiores.


