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RESUMO 

 

Em relação aos treinos para ganho de força muscular, destacam-se exercícios em 

Cadeia Cinética Aberta (CCA), onde o segmento distal do corpo está livre para se 

mover no espaço e não sustenta o peso corporal, e exercícios de Cadeia Cinética 

Fechada (CCF), onde o segmento distal está apoiado em uma superfície sólida e há 

o sustento do peso corporal. A diferença fisiológica e biomecânica entre estes dois 

tipos de treino consiste em fatores como força de cisalhamento, capacidade da 

produção de torque e potência muscular. Esses exercícios fazem parte de um amplo 

campo de estudos na área de reabilitação e prevenção contra lesões dos membros 

inferiores, porém, pouco se sabe sobre o efeito destes em adultos jovens saudáveis 

na produção de torque e potência muscular. Desta forma, este estudo tem como 

objetivo comparar o efeito agudo de uma sessão de treino de cadeia cinética aberta 

e fechada para os membros inferiores em homens adultos jovens saudáveis. 

Participaram deste estudo 10 adultos jovens sedentários com idade entre 18 e 25 

anos. Os indivíduos foram convidados a participar de um treino agudo composto por 

três exercícios em cadeia cinética aberta e três exercícios em cadeia cinética 

fechada e realizaram três séries de dez repetições em uma cadência considerada 

moderada (2x0x2). Para avaliação do torque e potência muscular foram utilizados 

um dinamômetro isocinético e uma plataforma de força, respectivamente. As 

variáveis analisadas foram: pico de torque, pico de torque normatizado, tempo do 

pico de torque, potência e potência média. Análises univariadas foram utilizadas 

para comparar o desempenho dos participantes nos treinos e para essas, foi 

adotado um nível de significância de p≤0,05. Verificou-se que para efeito de 

movimento (flexão e extensão) houve aumento na variável pico de torque, que foi 

maior nos movimentos de extensão e flexão plantar, nas articulações do joelho e do 

tornozelo, respectivamente. Já na comparação entre os exercícios de CCA e CCF, 

os exercícios de CCA produziram maior pico de torque e potência em todas as 

articulações avaliadas (joelho, quadril e tornozelo) em adultos jovens saudáveis. A 

partir destes resultados, pode-se concluir que o treino com CCA pode ser utilizado 

na prescrição dos exercícios físicos em adultos jovens com o intuito no ganho de 

força.   

Palavras chaves: Exercício. Cadeia Cinética Aberta. Cadeia Cinética Fechada. 

Torque Muscular. Potência Muscular. 



 
 

 

ABSTRACT 

In relation to the training for muscular strength gain, we can highlight exercises in 

Open Kinetic Chain (CCA), where the distal segment of the body is free to move in 

space and does not support body weight, and exercises of Closed Kinetic Chain 

(CKC), where the distal segment is supported on a solid surface and there is support 

of body weight. The physiological and biomechanical difference between these two 

types of training consists of factors such as shear force, capacity of torque production 

and muscular power. These exercises are part of a broad field of studies in the area 

of rehabilitation and prevention of lower limb injuries, but little is known about their 

effect on healthy young adults in the production of torque and muscle power. Thus, 

this study aims to compare the acute effect of an open and closed kinetic chain 

training session for the lower limbs in healthy young adult men. Ten sedentary young 

adults between the ages of 18 and 25 participated in this study. Subjects were invited 

to participate in an acute training consisting of three open kinetic chain exercises and 

three closed kinetic chain exercises and performed three sets of ten repetitions in a 

moderate (2x0x2) cadence. To evaluate the torque and muscle power, an isokinetic 

dynamometer and a force platform were used, respectively. The variables analyzed 

were: peak torque, normalized torque peak, peak torque time, power and average 

power. Univariate analyzes were used to compare the performance of participants in 

open and closed kinetic chain training in torque and power tests. For all analyzes, a 

significance level of p≤0.05 was adopted. It was verified that for the effect of 

movement (flexion and extension) there was increase in the peak torque variable 

was higher in the extensor and plantar flexion movements, in the knee and ankle 

joints, respectively. For the comparison between the CCA and CCF exercises, the 

CCA exercises produced a higher peak of torque and power in all the joints 

evaluated (knee, hip and ankle) in healthy young adults. Based on these results, it is 

possible to conclude that the training with CCA can be used in the prescription of 

physical exercises in young adults with the intention of gaining strength. 

Keywords: Exercise. Open Kinetic Chain. Closed Kinetic Chain. Muscle Torque. 

Muscle power. 
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1. INTRODUÇÃO 

A força muscular pode ser definida como a tendência do músculo de gerar 

trabalho. A estrutura e a função do sistema muscular-esquelético alteram-se com a 

mudança de estímulos (FLÀCK; HOPPELER, 2003), que podem ser provenientes do 

exercício físico, e esse sistema sendo submetido a algum tipo de treinamento se 

adapta altamente a essa demanda de trabalho.  

Torque é o efeito de uma força que gera rotação em determinado eixo. De 

acordo com Hamill e Knutez (2008) o torque pode ser definido como tendência de 

uma força em causar rotação em torno de um eixo e não como a força em si.  Para 

cálculo do torque, utiliza-se o produto da força (newtons) pela distância 

perpendicular da linha de ação da força até o eixo, conhecida como braço do 

momento.  

No corpo humano, o torque está envolvido no trabalho dos músculos (força) 

para o movimento das articulações (eixo). De acordo com Floyd (2002) o sistema 

musculoesquelético está organizado para fornecer três tipos de máquinas para 

produção de movimento (alavancas, rodas/eixos e polias) e cada uma delas está 

envolta por forças rotacionais equilibradas sobre um eixo.  No treinamento de força 

ao manipular as amplitudes de movimento e os braços de alavanca da resistência, o 

individuo conseguirá produzir torques resistivos e musculares mais ou menos 

intensos. Desta forma, por meio deste estudo é necessário analisar, o pico de 

torque, que de acordo com Batista et al. (2012) representa o valor da força muscular 

funcional máxima, isto é, o ponto de maior força na amplitude do movimento 

muscular e o tempo do pico de torque, que consiste no tempo gasto até a força 

funcional máxima. Nesse contexto também foi analisado, potência muscular, como o 

trabalho dos músculos realizado por unidade de tempo, ou o produto da força pela 

velocidade.  

Em relação aos treinos para ganho de força muscular, destacam-se 

exercícios em Cadeia Cinética Aberta (CCA), onde o segmento distal do corpo está 

livre para se mover no espaço e não sustenta o peso corporal, e exercícios de 

Cadeia Cinética Fechada (CCF), onde o segmento distal está apoiado em uma 

superfície sólida e há o sustento do peso corporal.  
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Dentro deste contexto, HOOPER et al. (2002) mostra que se tratando da 

melhora da especificidade do ângulo articular após a reconstrução do ligamento 

cruzado anterior na reabilitação pelo treinamento de força, não há diferença 

significativa entre exercícios de CCA (ex: extensão de joelho) e CCF (ex: legpress). 

Já, em relação à produção de força muscular em músculos específicos, o 

treinamento de força em cadeia cinética aberta mostrou-se mais eficiente para o 

fortalecimento do músculo (ex: quadríceps) e recuperação do torque muscular, 

estudo o qual foi feito em pacientes com idade entre 15 e 45 anos após o trauma de 

joelho (ruptura lateral do LCA) (TAGESSON et al., 2008). Contudo a reabilitação 

com o treinamento de força em cadeia cinética fechada diminui os riscos das forças 

de cisalhamento, produz aumento da propriocepção e coordenação dos grupos 

musculares que aumenta a estabilidade das articulações (BUNTON et al., 1993). 

A diferença entre os exercícios de CCF e CCA vem sendo estudado 

constantemente em relação ao treinamento de força e reabilitação, porém, não se 

sabe qual é o efeito destes treinos na produção de torque e potência muscular em 

membros inferiores em adultos jovens saudáveis, lacuna que deve ser preenchida 

pela relevância da comparação entre esses exercícios, que se dá pela ampla 

diferença biomecânica e fisiológica encontrada na execução de ambos, contando 

com fatores como força de cisalhamento, ativação de neurotransmissores, 

capacidade de propriocepção, entre outros. Frente a isso a comparação entre os 

exercícios de CCF e CCA podem produzir resultados relacionados ao aumento e 

ganho de força, produção de torque, pico de torque e potência, que podem ser 

utilizados em programas de prevenções contra lesões ou até mesmo alta 

performance. 

Desta forma, a análise dos membros inferiores foi escolhida, pois as 

articulações do quadril, joelho e tornozelo possuem suma importância na 

sustentação corporal, e o devido treinamento faz-se necessário para o 

fortalecimento e prevenção contra possíveis lesões que mostram-se características 

nessa porção do corpo. Para, além disso, há um vasto repertório de exercícios em 

ambas as cadeias cinéticas analisadas no estudo para este segmento corporal, que 

o torna mais acessível para pesquisa.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Ao estudar o movimento humano são necessários conhecimentos básicos das 

estruturas relacionadas a essa ação, como músculos e suas funções e o papel da 

força e seus momentos (torque), que caracterizam os recursos funcionais do 

movimento corporal. Para, além disso, intervenções relacionadas aos processos de 

treinamento em CCA e CCF e a ação do torque devem ser averiguadas para a 

compreensão da influencia desses treinamentos na produção do movimento e as 

possíveis lacunas para a construção de novos conhecimentos nessa perspectiva. 

 

2.1. ASPECTOS FUNCIONAIS RELACIONADOS AO MOVIMENTO 

Os músculos esqueléticos são responsáveis pela força que gera movimento 

do corpo e de suas articulações. Entre as diversas funções que os músculos 

realizam, três, especificamente, estão atreladas a importância do movimento 

humano, são elas: produção de movimento, manutenção de postura e posições e 

estabilidade de articulações (HAMILL, J.; KNUTZEN, K.M. 2008). 

Na produção de movimento, há o movimento do esqueleto por ações nos 

músculos que geram tensões transferidas aos ossos, que produzem movimentos 

necessários para locomoção e manipulações dos segmentos do corpo. Na 

manutenção de posturas e posições, pequenas ações musculares são utilizadas de 

maneira continua para manter a cabeça estabilizada e o peso do corpo equilibrado 

sobre os pés. Já na estabilização de articulações, tensões nos músculos são 

produzidas e aplicadas por meio das articulações de maneira que os tendões 

proporcionem estabilidade a essas estruturas (HAMILL, J.; KNUTZEN, K.M. 2008). 

A tensão gerada em um musculo como resultado de um estímulo é conhecida 

como contração (FLOYD, R. T. 2011). Diferentes tipos de contrações musculares 

são utilizadas para gerar, controlar e impedir o movimento das articulações, ou seja, 

tensões musculares são produzidas contra uma resistência para manter uma 

posição, elevar ou abaixar segmentos corporais ou objetos. Essas contrações 

podem ser isométricas, onde o músculo se contrai, produzindo força sem mudar seu 

comprimento, ou isotônicas, onde há uma contração em que as fibras musculares se 

encurtam ou alongam exercendo uma força que acarreta uma alteração no tamanho 
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do músculo, gerando movimento na articulação envolvida. A contração isotônica 

está dividida em contração concêntrica e excêntrica. Na contração concêntrica o 

músculo encurta durante a tensão muscular e essa contração acontece para a 

produção de força contra resistências externas aplicadas. Na contração excêntrica 

há o alongamento do musculo que lida com a tensão e ocorre para diminuir 

gradualmente essa tensão muscular com a finalidade de controlar e reduzir a 

resistência aplicada (FLOYD, R. T. 2011). 

De acordo com o estudo de KNAPIK, WRIGHT, MAWDSLEY e BRAUN 

(1983), realizado com 16 homens jovens e saudáveis, sendo avaliadas extensão e 

flexão de joelho e extensão e flexão de cotovelo, concluiu-se que as quantidades de 

variância comum entre as contrações sugeriram que todos os três modos de teste 

de força estavam medindo um fenômeno semelhante que poderia ser nomeado 

força voluntária máxima, ou seja, uma característica da ação muscular. As medidas 

de torque foram geradas por meio do aparelho Cybex II modificado, sendo elas 

isocinéticas e isométricas, e uma tabela de Noland Kuckhoff foi utilizada para 

determinar as capacidades isotônicas máximas usando o procedimento de 1rm  

Torque é o efeito de uma força que produz rotação em torno de um eixo e o 

seu calculo é realizado pelo produto da força (n) pelo braço do momento, que é a 

distância perpendicular da linha de ação da força até o eixo (HAMILL, J.; KNUTZEN, 

K.M. 2008). 

O sistema musculo esquelético se organiza para a produção de movimento 

por meio de alavancas, rodas, eixos, polias e esses tipos de máquinas envolvem o 

equilíbrio de forças de rotação em torno de um eixo (FLOYD, R. T. 2011). No corpo 

humano percebemos o torque no trabalho dos músculos (força) e das articulações 

(eixo) para gerar o movimento. Esse movimento depende do torque muscular para 

ocorrer e este se dá pela distancia perpendicular entre o tendão de inserção de um 

musculo até o eixo ou articulação do movimento. Dentro deste contexto, a pesquisa 

de KNAPIK e colaboradores (1983), realizada com 16 homens e 15 mulheres jovens 

e saudáveis, investigou as oscilações no torque máximo produzido pela extensão e 

flexão de joelho e extensão e flexão de cotovelo, por meio de amplitudes de 

movimento articular. O torque isocinético e isométrico foram medidos usando um 

aparelho Cybex modificado, já o torque isotônico foi calculado por 1 rm usando o 
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dispositivo N-K modificado. Os ângulos articulares foram observados com um 

eletrogoniômetro. Estabeleceu-se que o torque isométrico foi maior, seguido pelo 

torque isotônico e isocinético. O torque diminuiu com o aumento da velocidade 

isocinética. O ângulo do pico de torque variou de acordo com a especificidade dos 

indivíduos e deparou-se com as capacidades do grupo musculares bem adaptadas 

as exigências mecânicas do movimento. 

Para estudar a relação entre torque isocinético e isométrico, a pesquisa de 

KNAPIK e RAMOS (1980), realizada com 352 voluntários do sexo masculino avaliou 

as contrações voluntárias máximas dos extensores de joelho, os flexores do joelho, 

os extensores do cotovelo e os flexores do cotovelo, a partir de teste isométrico e 

velocidades isocinéticas de 30 graus / seg, 90 graus / seg e 180 graus / seg em um 

aparelho Cybex II modificado. Conclui-se que o torque isocinético diminuiu com o 

aumento da velocidade de contração. Além disso, intercorrelações do torque 

isométrico e isocinético evidenciaram uma relação moderada a alta entre esses dois 

modos de teste, essas correlações diminuíram à medida que as velocidades 

isocinéticas se tornaram mais amplamente separadas. Por fim, as velocidades mais 

rápidas foram menos relacionadas à força isométrica. 

De acordo com o exposto, fica evidente que os aspectos funcionais 

relacionado ao movimento são o que garante ao corpo humano um vasto repertório 

motor.  E nesse sentido, como mostra Hamill e Knutez (2008) os músculos e grupos 

musculares junto as suas diferentes funções, tipos de contrações e ações da força, 

são os principais responsáveis por gerar os diferentes tipos de movimento 

exequíveis pelo corpo humano.  

 

2.2. EFEITO DAS INTERVENÇÕES MOTORAS EM CADEIA CINÉTICA ABERTA E 

FECHADA NA PRODUÇÃO DO MOVIMENTO 

Na área do treinamento de força e da reabilitação, ao manipular as amplitudes 

de movimentos e os braços de alavanca (braço do momento) os indivíduos 

produzem torques resistivos e musculares mais ou menos intensos, esses torques 

apresentam-se em exercícios de Cadeia Cinética Fechada e Cadeia Cinética Aberta. 

De acordo com o estudo de TAGESSON et al. (2008), que  foi realizado com 

42 pacientes, para reabilitação, com fortalecimento de quadríceps, em exercícios de 
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cadeia cinética aberta, e cadeia cinética fechada, após uma lesão do LCA, os 

resultados mostraram que a reabilitação com exercícios de cadeia cinética aberta 

elevou a força do quadríceps significativamente em comparação com os exercícios 

de cadeia cinética fechada. Entretanto a força dos isquiotibiais e o resultado 

funcional foram similares entre os grupos.  

Além deste estudo, HOOPER e colaboradores. (2002), também avaliaram a 

especificidade do ângulo articular nos exercícios de cadeia cinética aberta e 

fechada, dos extensores do joelho após a reconstrução do ligamento cruzado 

anterior por meio do treinamento resistivo. A força isocinética do extensor de joelhos 

foi medida em 32 pacientes, 2 e 6 semanas após a cirurgia, concluindo-se que não 

houveram diferenças significativas na especificidade do ângulo articular entre 

pacientes na extensão do joelho (CCA), ou nos exercícios realizados no leg press 

(CCF). 

Ainda nesse sentido, BUNTON e colaboradores (1993), encontraram 

vantagens nos exercícios de CCF em comparação com os de CCA. Essa vantagem 

aparece em função da posição relativa do corpo durante a atividade, onde os 

exercícios de CCF permitem padrões de movimento mais funcionais do que os 

exercícios de CCA, e propicia contrações isométricas, concêntricas e excêntricas em 

diferentes planos de movimento. Além disso, uma característica significativa da 

reabilitação de CCF é o desenvolvimento ideal dos proprioceptores. Em relação ao 

torque a reabilitação feita com exercícios de CCF, também, parece ser clinicamente 

mais segura do que a reabilitação com exercícios de CCA, devido à redução das 

forças de cisalhamento no joelho. 

A diferença entre os exercícios de CCF e CCA vem sendo estudada 

constantemente em relação ao treinamento de força e reabilitação (TAGESSON et 

al. 2008; HOOPER et al. 2002; BUNTON et al. 1993), porém, não se sabe qual é o 

efeito destes treinos na produção de torque e potência muscular em membros 

inferiores em adultos jovens saudáveis. Essa lacuna foi avaliada nesse estudo, a 

partir de uma sequência de treinamento agudo em CCF e CCA, realizada em 

homens jovens adultos saudáveis de 18 a 25 anos de idade. A investigação destes 

aspectos motores são destacados pela relevância da comparação entre esses 

exercícios, que se dá pela ampla diferença biomecânica e fisiológica que 
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encontramos na execução de ambos, além, da importância na sustentação corporal 

e locomoção. Nessa perspectiva espera-se que os resultados da investigação 

apontem caminhos para a melhora na elaboração e prescrição de exercícios 

relacionados ao treinamento de força para o aumento da produção do torque e 

potencia muscular que refletirão em uma melhor estruturação e execução de treinos 

voltados as habilidades esportivas e áreas afins. 
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3. OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo comparar o efeito agudo de uma sessão de 

treino de cadeia cinética aberta e fechada na produção de torque e potência 

muscular de membros inferiores (articulação do quadril joelho e tornozelo) em 

adultos jovens saudáveis. 

 

 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este estudo tem como objetivos específicos: a) comparar o pico de torque dos 

membros inferiores (articulação do quadril joelho e tornozelo) pré-treino e após os 

treinos agudos em CCF e CCA. b) comparar o tempo do pico de torque dos 

membros inferiores (articulação do quadril joelho e tornozelo) pré-treino e após os 

treinos agudos em CCF e CCA. c) comparar a potencia média dos membros 

inferiores (articulação do quadril joelho e tornozelo) avaliada no dinamômetro 

isocinético pré-treino e após os treinos agudos em CCF e CCA. d) comparar a 

potencia média avaliada em saltos verticais na plataforma de força pré-treino e após 

os treinos agudos em CCF e CCA. 

 

4. HIPÓTESES 

Espera-se que a produção de torque e potência muscular relacionado aos 

exercícios de cadeia cinética fechada seja maior em comparação com exercícios de 

cadeia cinética aberta, visto que, os exercícios em CCF são mais eficazes para a 

estabilidade das articulações. Estas diferenças esperam-se ser observadas nas 

articulações do joelho, quadril e tornozelo. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA E ASPECTOS ÉTICOS 

Essa pesquisa caracterizou-se com um estudo do tipo transversal (THOMAS; 

NELSON; SILVERMAN, 2007). Os participantes após consentirem a participação na 

pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A) de acordo com as normas determinadas na Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, com parecer número 2.598.751 

(ANEXO A). 

 

5.2. PARTICIPANTES 

Participaram deste estudo 10 adultos jovens inativos com idade entre 18 e 25 

anos. Os critérios de exclusão para participar desta pesquisa foram: doenças 

neurológicas e lesões musculoesqueléticas. 

 

5.3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Este estudo foi realizado no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do 

Movimento Corporal (NUPEM) localizado no Centro de Educação Física e Desportos 

(CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). No NUPEM os 

treinamentos foram realizados na sala de musculação e as coletas dos dados no 

Laboratório de Força e Condicionamento Físico (LAFEC). 

Na primeira semana, os indivíduos realizaram uma entrevista anamnese 

sobre o estado geral de saúde e os critérios de inclusão, as avaliações 

antropométricas, o Questionário de Baecke para verificar o nível de atividade física, 

teste no dinamômetro isocinético e na plataforma de força para a coleta dos dados 

pré-treinamento. Na segunda semana os participantes foram submetidos a um treino 

de familiarização composto por seis exercícios mistos em cadeia cinética aberta e 

fechada, executando assim uma série de quinze repetições em uma cadência 

considerada moderada (2x0x2) com um minuto de intervalo entre os exercícios. 

Ainda na segunda semana, realizaram o teste e reteste de 1RM  (teste de repetição 

máxima) (Uchida  et al., 2008), para os exercícios de CCF. Na terceira semana foi 
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realizado o teste e reteste de 1RM para os exercícios de CCA. O teste de 1RM foi 

realizado da seguinte forma: aquecimento de cinco a dez repetições com peso leve 

(40% da estimativa de 1RM), com um minuto de intervalo. Após isso, aquecimento 

de três a cinco repetições com peso moderado (60% da estimativa de 1RM), com 

dois minutos de intervalo. Em seguida, foi estimado um peso próximo do máximo, 

com o qual o participante pode completar de duas a três repetições, adicionando 

para membros inferiores de 14kg a 18kg ou 10% a 20% da carga, com três a cinco 

minutos de intervalo. Esse processo se repetiu até o participante completar uma 

repetição máxima (1RM), com o limite de cinco tentativas para adicionar ou reduzir 

carga até o valor do RM. O reteste de 1RM foi realizado da seguinte forma: 

aquecimento de cinco a dez repetições com peso moderado (60% da estimativa de 

1RM), com um minuto de intervalo. Após isso, aquecimento de três a cinco 

repetições com a carga pesada (80% da estimativa de 1RM), com dois minutos de 

intervalo. Em seguida, o resteste foi iniciado com a carga no valor do RM alcançado 

no teste de 1RM, com o participante tentando completar de duas a três repetições. 

Caso não completasse o estimativo de repetições (3 repetições), o RM era 

confirmado com a mesma carga do teste de 1RM, porém, nos casos em que o 

participante completou a estimativa de repetições, havia o intervalo de três a cinco 

minutos, e após isso, de 5% a 10% da carga era adicionada para a próxima 

tentativa. Esse processo se repetiu, até o participante completar uma repetição 

máxima (1RM), com o limite de cinco tentativas para adicionar ou reduzir carga até o 

valor do RM. Entre o teste e reteste de 1RM houve intervalo de 48 horas tanto para 

o treino em CCF e CCA. 

Na quarta semana os participantes realizaram o treino em CCF, compostos 

por três exercícios e na quinta semana realizaram o treino em CCA, também 

composto por três exercícios. Os exercícios atenderam os graus de liberdade flexão 

e extensão das articulações do quadril, joelho e tornozelo, sendo eles, agachamento 

com barra livre, levantamento terra sumô e panturrilha no banco para exercícios de 

CCF; cadeira extensora, mesa flexora, dorsiflexão e flexão plantar na polia para 

exercícios de CCA. Foram executadas pelos participantes três séries de dez 

repetições com cadencia moderada (2x0x2), com um minuto de descanso e carga 

selecionada a partir de 60% do teste de 1RM para cada conjunto de exercícios, 

visando o aumento da força muscular para iniciantes no treinamento de força 



17 

 

 

(ACSM, 2009). Após o treino em CCF os participantes tiveram cinco minutos de 

intervalo para recuperação e em seguida foi realizada a avaliação no isocinético e na 

plataforma de força para a primeira coleta de dados pós-treinamento. Na quinta 

semana após o treino em CCA os participantes tiveram três minutos de intervalo 

para recuperação e em seguida foi realizada a avaliação no isocinético e na 

plataforma de força para a segunda coleta de dados pós-treinamento. O tempo de 

descanso entre os tipos de treinamento (CCF e CCA) e a coletas de dados foi 

utilizado de acordo com a requisição e tempo de recuperação para os músculos 

utilizados em cada conjunto de exercícios (SIMÃO et al., 2006). A organização das 

semanas utilizadas nos procedimentos experimentais pode ser observada na Figura 

1.  

 

 

Figura 1. Organograma dos procedimentos experimentais 
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5.4. EQUIPAMENTOS E TAREFA EXPERIMENTAL 

Para avaliação do torque muscular o dinamômetro isocinético, BIODEX 

System 4 Pro foi utilizado. No momento da avaliação os indivíduos foram 

posicionados e estabilizados no dinamômetro isocinético (Biodex System) conforme 

recomendações do fabricante. Foram avaliados os movimentos de flexão e extensão 

de quadril, joelho e tornozelo. Os participantes realizaram 5 repetições submáximas 

em cada velocidade para se familiarizar com o teste. A avaliação consistiu de 

contrações isocinéticas concêntricas com sequência de velocidades e repetições 

predeterminadas de 60°/s (cinco repetições) e 180°/s (dez repetições). Os sujeitos 

foram verbalmente encorajados para desenvolver a força máxima durante o teste. 

Um intervalo de descanso de 60 segundos foi utilizado entre as diferentes 

velocidades de avaliação. As medidas foram coletadas bilateralmente, iniciando 

sempre pelo membro dominante (ex: aquele utilizado para chutar uma bola) e 

normalizadas pelo peso corporal e estatura com o intuito de possibilitar a 

comparação entre os sujeitos e o cálculo das variáveis relacionadas ao torque 

muscular. 

Para avaliação da potência muscular, a plataforma de força EMGSystem do 

Brasil foi utilizada. A frequência de aquisição do sinal foi de 1000 Hz, sendo utilizado 

um filtro passa-baixa em torno de 10Hz. No momento da avalição os indivíduos 

foram posicionados na plataforma de força e instruídos a realizar saltos verticais, 

utilizando a técnica contramovimento (countermovement jump - CMJ) (LINTHORNE 

et al., 1998) que consiste na execução de flexões das articulações do tornozelo, 

joelho e quadril e consequente deslocamento vertical do centro de massa (CM), para 

baixo, seguido de imediata extensão destas articulações e geração de força 

propulsiva responsável pela saída do corpo do solo e elevação do CM. Os 

contramovimentos realizados pelos participantes foram executados com as mãos e 

braços cruzados em frente ao peito durante todas as fases dos saltos. Foram 

realizados 3 saltos para cada participante da pesquisa. 

 

5.5. VARIÁVEIS DEPENDENTES 
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As variáveis dependentes analisadas foram: pico de torque, pico de torque 

normatizado, tempo do pico de torque (dados do isocinético). Além disso, potência 

média, foi calculada (dado da plataforma de força e do isocinético). 

 

5.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para verificar a normalidade e homogeneidade dos dados foram empregados 

respectivamente, o teste de Shapiro Wilk e o teste de Levene. Os dados 

apresentaram distribuição normal. Desta forma, ANOVAs tendo como fatores 

momento (pré-treino, CCA, CCF), movimento (flexão, extensão) e membro (direito e 

esquerdo) foram tratados como medidas repetidas para cada articulação (quadril, 

joelho e tornozelo). As variáveis analisadas nestes modelos foram: pico de torque, 

tempo para o pico de torque e potência (isocinético e salto na plataforma de força). 

Testes de post hoc de Bonferroni foram utilizados para verificar as diferenças entre 

os momentos, membros e movimentos. Para todas as análises, o nível de 

significância adotado foi de  p≤0,05. 
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados a seguir, referem-se a análise dos dados coletados durante a 

fase experimental da pesquisa. Foram avaliados as características descritivas da 

amostra, em sequência os dados do Dinamômetro Isocinético e da Plataforma de 

Força, apresentando as respostas estatísticas das avaliações das coletas pré e pós 

treinamento em CCA e CCF. 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Neste estudo foram avaliados 10 adultos jovens, saudáveis, do sexo 

masculino, universitários, das cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica (ES). As 

características antropométricas da amostra estão apresentadas na Tabela 1. 

                   Tabela 1. Características descritivas da amostra 

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

Participantes Idade 
Massa 

(kg) 
Estatura 

(m) Membro D 
1 23 65,4 1,69 P. direita 
2 20 87,3 1,82 P. direita 
3 21 80,8 1,83 P. esquerda 
4 22 77,5 1,76 P. direita 
5 22 64,9 1,81 P. direita 
6 24 81,9 1,84 P. direita 
7 24 69,1 1,76 P. direita 
8 21 76,45 1,77 P. direita 
9 21 59,7 1,74 P. direita 

10 24 63,25 1,65 P. direita 
Média 22,20 72,63 1,77 /////////// 

Desv. Padrão 1,48 9,34 0,06 /////////// 
 

6.2. DADOS DO ISOCINÉTICO 

• Joelho: 

ANOVA two-way revelou efeito de Movimento (F1,9 = 292,20, p≤0,001) para 

ambos os membros da articulação do joelho. Os participantes apresentaram maior 

pico de torque (Figura 2A) no movimento de extensão (Direito= 244,23N/m, 

Esquerdo= 211,92N/m) em comparação com o movimento de flexão (Direito= 
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119,83N/m, Esquerdo= 101,87N/m).  Porém, para o efeito de Interação de 

Movimento*Momento (F2,18 = 11,10, p=0,002) a diferença entre os treinos de CCA 

e CCF foi constatado apenas para a variável potência média (Figura 2C) do 

movimento de extensão no joelho esquerdo (CCA: 253,63 / CCF: 225,81).  

• Quadril: 

ANOVA two-way apontou efeito de Momento (F2,18 = 6,05, p=0,011) para o 

membro direito da articulação do quadril. Os adultos jovens apresentaram maior 

potência média (Figura 2F) após o treino de CCA em comparação com o treino de 

CCF e essa diferença aconteceu tanto para os movimentos de extensão quanto para 

os movimentos de flexão na articulação direita do quadril. 

• Tornozelo: 

A ANOVA two-way mostrou efeito de Movimento (F1,9 = 39,21, p≤0,001) para 

a articulação do tornozelo do membro inferior direito. Os dados revelaram maior pico 

de torque (Figura 2G) dos participantes no movimento de flexão plantar (74,35N/m) 

em comparação com o movimento de dorsiflexão (30,95N/m). Porém para o efeito 

de Momento (F2,18 = 6,47, p=0,008) para a articulação do tornozelo do membro 

inferior esquerdo a diferença entre o tempo para o pico de torque (Figura 2H) dos 

dados pré treino e dos dados pós treino em CCA aconteceu para os movimentos de 

flexão plantar e de dorsiflexão (PRÉ TREINO: 292 / CCA: 239,5). 

 

6.3. DADOS DA PLATAFORMA DE FORÇA 

ANOVA one-way para o efeito de Momento não apontou diferenças 

estatísticas significativas (F2,18 = 2,98, p=0,94) em relação a potência média (Figura 

3) dos saltos entre as intervenções (Pré Treino, Pós treino CCA, Pós Treino CCF). 
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Figura 2. Média e desvio padrão das seguintes variáveis: pico de torque, tempo para 
o pico de torque e potência média para as articulações do joelho (A-C), quadril (D-F) 
e tornozelo (G-I) nos momentos pré treino, CCA e CCF. 

 

 

Figura 3. Média e desvio padrão da variável potência média avaliada na plataforma 
de força nos momentos pré treino, CCA e CCF. 
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7. DISCUSSÃO 

O presente estudo teve por objetivo comparar o efeito agudo de uma sessão 

de treino de cadeia cinética aberta e fechada na produção de torque e potência 

muscular de membros inferiores (articulação do quadril joelho e tornozelo) em 

adultos jovens saudáveis. Em hipótese esperava-se que os exercícios de CCF 

produzissem maior torque e potência muscular em comparação com os exercícios 

de CCA, o que não foi constatado pelos resultados, onde os exercícios de CCA 

mostraram-se mais eficientes no aumento das variáveis avaliadas. Para, além disso, 

foi observado alguns resultados na comparação entre os movimentos articulares de 

ambos os membros inferiores que serão explicados nos próximos parágrafos. 

As avaliações no dinamômetro isocinético foram realizadas bilateralmente nos 

membros inferiores e não apresentaram resultados significativos na comparação 

entre membro dominante e não dominante para efeito de movimento (flexão e 

extensão), concordando com o exposto por Preis et. al (2006). Estes autores 

evidenciaram que a comparação entre flexores bilaterais e extensores bilaterais 

pode mostrar alguma diferença, sendo considerada normal em valores de 10% entre 

membro dominante e não dominante. Contudo, os resultados mostraram aumento 

para variável pico de torque na comparação entre os movimentos de flexão e 

extensão de joelho e flexão plantar e dorsiflexão no tornozelo. Na articulação do 

joelho os resultados evidenciaram que o movimento de extensão apresentou maior 

pico de torque em comparação com o movimento de flexão, o que concorda com 

Hamill et al. (2008) que aponta que os músculos extensores do joelho apresentam 

em geral mais força que os flexores em toda a amplitude de movimento. Ainda, 

estes resultados também estão de acordo com Batista et al. (2012) que comparou o 

pico de torque em pacientes de diferentes idades, onde os valores da força para os 

flexores do joelho eram na média geral a metade do valor encontrado para os 

extensores. Já na articulação do tornozelo os resultados apontaram que o 

movimento de flexão plantar apresentou maior pico de torque em comparação com o 

movimento de dorsiflexão, o que concorda com o exposto por Woodson et al. (1995). 

Estes autores destacam que os flexores plantares têm maior capacidade de geração 

de força que os dorsiflexores. Além disso, os exercícios que trabalham os músculos 

da articulação do tornozelo favorecem em sua ação os grupos musculares ligados 
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ao movimento flexão plantar em detrimento do movimento de dorsiflexão, 

corroborando com os achados relacionados a essa articulação. 

Em resposta ao objetivo principal desse estudo, os resultados evidenciaram 

que os exercícios de CCA em relação aos exercícios de CCF e aos dados pré-

treinamento, geraram maior pico de torque e potência em todas as articulações 

avaliadas em efeito agudo. No joelho e no quadril o treino em CCA elevou a potencia 

media dos membros avaliados em comparação com os treinos em CCF. No 

tornozelo o tempo para o pico de torque após o treino em CCA diminuiu em relação 

aos dados pré-treinamento, ou seja, a força funcional dos músculos ligados à 

articulação do tornozelo aumentou, gerando um pico de torque mais rápido em 

relação aos dados avaliados pré-treino. Dessa maneira percebemos que os 

exercícios em CCA intensificaram os músculos avaliados gerando maiores 

resultados nas variáveis analisadas em efeito agudo. Contudo, apesar dos 

exercícios em CCA produzirem maior pico de torque e potência, esses apresentam 

cargas mecânicas produzidas em direções diferentes, gerando forças de 

cisalhamento e compressão nos ossos (HAMILL, J.; KNUTZEN, K.M. 2008), 

podendo acentuar o estresse musculoesquelético. 

Dentro deste contexto, os trabalhos expostos na reabilitação, reconhecem 

que os exercícios de CCA intensificam a força de músculos específicos, porém, 

aplicados sozinhos, não são vantajosos para a reabilitação musculoesquelética após 

lesões, sendo necessária a combinação desses exercícios com os exercícios de 

CCF.  TAGESSON et al. (2008) evidenciou que no teste isocinético após 

reabilitação, o exercício de quadríceps em CCA foi mais eficaz do que o exercício de 

quadríceps em CCF na restauração da força desse músculo. Além disso, Mikkelsen 

et al. (2000) indicam que o quadríceps precisa de treinamento em CCA para 

recuperar o bom torque muscular e que esse tipo de exercício ajuda na restauração 

da função muscular total.  Contudo, os exercícios em CCF distribuem melhor o 

trabalho muscular no processo de reabilitação, evitando a sobrecarga das 

articulações lesionadas, concordando também com BUNTON e colaboradores 

(1993), os quais mostram que em função da posição relativa do corpo durante a 

atividade, os exercícios de CCF permitem padrões de movimento mais funcionais, e 

propicia contrações isométricas, concêntricas e excêntricas multiplanares, dando 
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maior estabilidade as articulações além de estimular a propriocepção e diminuir as 

forças de cisalhamento.  

Nesse sentido os exercícios de CCA em efeito agudo mostram-se mais 

eficazes na produção de torque e potencia muscular em adultos jovens saudáveis 

sem problemas musculoesqueléticos e que não necessitam de reabilitação, já que 

esse tipo de exercício intensifica os músculos individualmente, priorizando 

grupamentos musculares de uma única articulação (ex: joelho, quadril ou tornozelo), 

ampliando a força funcional muscular da população investigada. Enquanto os 

exercícios em CCF seriam mais eficientes para melhorar a coordenação motora, 

propriocepção e estabilidade das articulações já que limita as forças de compressão 

e cisalhamento nos ossos e divide o trabalho muscular entre as junções ósseas. Os 

resultados gerados após os saltos verticais na plataforma de força concordam e 

potencializam esse exposto, já que, não evidenciaram aumento da potencia média 

após o treino em CCF em comparação com o dinamômetro isocinético, que em sua 

avaliação adota somente movimentos em CCA.  

Uma limitação deste estudo foi a baixa porcentagem de carga para alguns 

aparelhos relacionados aos exercícios em CCA, mostrando que mesmo com essa 

limitação de carga, onde os participantes executavam a carga máxima de dois 

aparelhos específicos ao treino de CCA, esse, apresentou maior resultado em 

comparação com os exercícios de CCF que possuíam maior volume de cargas.  

Diante do exposto fica evidente a necessidade de estudos futuros para a 

melhor averiguação da comparação entre os treinos de CCA e CCF na produção de 

torque e potencia muscular em indivíduos jovens e saudáveis sem problemas 

musculares e articulares. Pesquisas futuras avaliando o efeito crônico desses dois 

tipos de treino apresentam-se como possibilidade para melhor apuração, de forma a 

contribuir concordar ou refutar o que foi constatado nesse estudo. 

Nessa perspectiva, este trabalho foi realizado, também, com o intuito de 

auxiliar e contribuir com a formação de futuros profissionais de educação física, visto 

que esse campo de conhecimento é amplo e depende tanto de vertentes cientificas 

e pedagógicas da EF que possam de forma sistematizada fundamentar a prática dos 

profissionais dessa área. Assim, como aponta Bracht (2003) a EF tem seu interesse 

nas compreensões e interpretações das objetivações culturais do movimento 
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humano fornecidas pela ciência, que deverão fundamentar a prática dos que 

precisam constantemente decidir o agir profissional dentro dessa ampla área de 

conhecimento. 
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8. CONCLUSÃO  

 

Com base nos dados encontrados, verificou-se que para efeito de movimento 

houve aumento na variável pico de torque na comparação entre os movimentos de 

flexão e extensão de joelho e flexão plantar e dorsiflexão no tornozelo. Já na 

comparação entre os exercícios de CCA e CCF, os exercícios de CCA mostraram-se 

mais eficiente na produção de torque e potência muscular em todas as articulações 

avaliadas (joelho, quadril e tornozelo) em efeito agudo, na população investigada. 

Desse modo os exercícios de CCA, revelam-se mais apropriados para futuras 

intervenções com a proposta de produção de força em indivíduos adultos jovens 

saudáveis sem problemas musculoesqueléticos. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica intitulada 

“EFEITO AGUDO DE UMA SESSÃO DE TREINO EM CADEIA CINÉTICA 

ABERTA E FECHADA NA PRODUÇÃO DE TORQUE E POTÊNCIA MUSCULAR” 

que será desenvolvida no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do 

Movimento Corporal (NUPEM) localizado na Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), na Av. Fernando Ferrari nº 514, bairro Goiabeiras, no município de Vitória 

/ES, com a responsabilidade da Profa. Dra. Natalia Madalena Rinaldi e colaboração 

dos acadêmicos Gabrielle Lopes Teixeira e Matheus Jonas Santos. 

 

Justificativa 

A força muscular pode ser definida como a tendência do músculo de gerar trabalho. 

A estrutura e a função do sistema muscular-esquelético alteram-se com a mudança 

de estímulos, que podem ser provenientes do exercício físico. Em relação aos 

treinos para ganho de força muscular, destacam-se exercícios em Cadeia Cinética 

Aberta (CCA), onde o segmento distal do corpo está livre para se mover no espaço e 

não sustenta o peso corporal, e exercícios de Cadeia Cinética Fechada (CCF), onde 

o segmento distal está apoiado em uma superfície sólida e há o sustento do peso 

corporal.  A diferença entre esses exercícios vem sendo estudada constantemente 

em relação ao treinamento de força e reabilitação, porém não se sabe qual é o efeito 

destes treinos na produção de torque e potencia muscular em membros inferiores 

em adultos jovens saudáveis, lacuna que deve ser preenchida pela relevância da 

comparação entre esses exercícios na produção de torque e da potência muscular, 

que pode  auxiliar na elaboração de treinamento de força nesta população. 
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Objetivo 

Este estudo tem como objetivo comparar o efeito agudo do treinamento de força de 

cadeia cinética aberta e fechada na produção de torque e potência muscular de 

membros inferiores (articulação do quadril joelho e tornozelo) em homens adultos 

jovens saudáveis. 

 

Procedimentos 

No Laboratório de Força e Condicionamento (LAFEC) do Centro de Educação Física 

e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), as avaliações 

realizadas estão apresentados na respectiva sequência: 1) Anamnese: o senhor irá 

responder algumas questões relacionadas ao estado geral de saúde; 2) Avaliação 

Antropométrica: nesta avaliação, o senhor deverá subir em uma balança para 

mensurar a massa corporal e depois o senhor ficará em frente à um estadiômetro 

para mensurar a sua estatura corporal; 3) Avaliação do torque articular dos membros 

inferiores (quadril, joelho e tornozelo) com utilização de um aparelho 

computadorizado (dinamômetro isocinético). Neste teste, você deverá sentar em 

uma cadeira (isocinético) e realizar movimentos de flexão/extensão das articulações 

do joelho, tornozelo e quadril, como também, adução e abdução do quadril. Este 

teste tem duração de aproximadamente 20 minutos; 4) Avaliação do salto: neste 

teste o senhor ficará em cima de uma plataforma de força e deverá realizar um salto. 

Este teste tem duração de aproximadamente 10 minutos; 5) Teste de 1 RM (teste de 

repetição máxima): o senhor deverá realizar o teste de 1 RM em um leg e exercer o 

máximo de força possível com diferentes cargas até que o senhor não consiga 

realizar o exercício com a carga máxima com perfeição. Esta última carga será 

utilizada na padronização da carga no treinamento de força. Após 24 horas, este 

teste será repetido novamente (reteste); 6) Treinamento de força com exercícios em 

Cadeia cinética aberta e fechada: Os exercícios realizados serão flexão e extensão 

das articulações do quadril, joelho e tornozelo, sendo eles leg press, agachamento, 

afundo e panturrilha em pé para exercícios de cadeia cinética fechada; e flexão e 

extensão do quadril com caneleira, cadeira extensora, mesa flexora, dorsiflexão e 

flexão plantar com caneleira para exercícios de cadeia cinética aberta. Este 

protocolo de treinamento terá duração de aproximadamente 30 minutos. As 
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avaliações do torque e da potência muscular serão realizadas novamente após esta 

sessão de treinamento. 

 

Duração e local da pesquisa 

A pesquisa terá duração de 2 meses e os treinamentos ocorrerão durante 3 vezes 

por semana em dias não consecutivos. Cada sessão terá aproximadamente 1 hora. 

O principal objetivo dos treinos será proporcionar o aumento de força e potencia 

muscular, que poderão fortalecer e prevenir possíveis lesões nos membros 

inferiores. O local de realização será na sala de musculação do Núcleo de Pesquisa 

e Extensão em Ciências do Movimento Corporal (NUPEM) localizado na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na Av. Fernando Ferrari nº 514, 

bairro Goiabeiras, no município de Vitória /ES. 

 

Riscos e desconfortos 

Os testes realizados nesta pesquisa utilizam métodos não invasivos e apresentam 

um risco mínimo de desconforto físico, mental e emocional. Um examinador estará 

sempre ao seu lado para amenizar os possíveis desconfortos relacionados aos 

testes e avaliações que podem ser abandonados a qualquer tempo da pesquisa sem 

qualquer prejuízo e/ou reagendados para uma nova data junto ao pesquisador. Ao 

responder os questionários, o senhor poderá sentir cansaço mental, desconforto de 

ordem emocional e/ou constrangimento ao responder as questões. Na avaliação 

antropométrica, o senhor poderá sentir um leve desconforto físico. A avaliação 

funcional no dinamômetro isocinético, na plataforma de força, no teste e reteste de 

1RM (teste de repetição máxima) e no treinamento de força com exercícios em 

Cadeia cinética aberta e fechada, podem provocar cansaço físico, desconforto 

muscular localizado e também desconforto físico. Para minimizar estes riscos e 

garantir a segurança de sua execução, um examinador devidamente treinado estará 

acompanhando a realização dos testes fornecendo apoio e suporte sempre que 

necessário. No caso de qualquer sintoma de cansaço físico e/ou desconforto físico, 

o senhor poderá solicitar a interrupção do teste, o prolongamento do intervalo de 

descanso ou abandonar a avaliação sem qualquer prejuízo. Nesses testes, o 

examinador também estará constantemente ao seu lado se eventualmente uma 

ajuda for necessária. 
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Benefícios 

Esta pesquisa possibilitará a avaliação das funções de resistência e força, além de 

contribuir no fortalecimento muscular e na prevenção de lesões nos membros 

inferiores. Os resultados obtidos serão importantes para ampliar os conhecimentos e 

fortalecer a área de pesquisa sobre programas de exercícios físicos e treinamento 

de força. 

 

Acompanhamento e assistência 

Durante a participação nesta pesquisa, o senhor será sempre acompanhado por um 

examinador e sua participação não irá te trazer despesas ou custos. Caso ocorra um 

eventual acidente durante os treinos ou nas avaliações, o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – SAMU 192 será contatado.  

 

Garantia de recusa em participar da pesquisa e/ou retirada de consentimento 

O senhor não é obrigado a participar da pesquisa, podendo deixar de participar dela 

em qualquer momento de sua execução, sem que haja penalidades ou prejuízos 

decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu consentimento, o senhor não 

mais será contatado pelo pesquisador. 

 

Garantia de manutenção do sigilo e privacidade 

Os pesquisadores se comprometem a não divulgar sua identidade durante todas as 

fases da pesquisa, inclusive após publicação. Assim que você for incluído no estudo 

receberá um número de código. A associação deste código ao seu nome fica restrita 

a um número mínimo necessário de pessoas. Uma vez constituído o banco de 

dados seu nome é excluído e todas as análises são feitas apenas com 

conhecimento do numero não havendo assim possibilidade de que alguém venha a 

levantar sua identidade ao examinar os dados da pesquisa. 

 

Garantia de ressarcimento financeiro 

Não haverá recebimento para a participação na pesquisa dado que ela é feita de 

forma voluntária, entretanto, caso haja qualquer despesa decorrente da participação 

nesta, haverá ressarcimento. Assim, este projeto irá cobrir possíveis despesas 

apresentadas pelos participantes. 
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Garantia de indenização 

Este projeto apresenta garantia de indenização, em caso de dano decorrente da 

participação na pesquisa. 

 

Esclarecimento de dúvidas 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o senhor 

pode contatar as pesquisadoras Natalia Madalena Rinaldi, Gabrielle Lopes Teixeira 

ou o pesquisador Matheus Jonas Santos nos telefones: (27) 98119-0815, (27) 

99753-8548 ou 99970-1925, ou e-mail: natalia.rinaldi@ufes.br.  

 

Em caso de denúncias e/ou intercorrências: 

Em caso de denúncias e/ou intercorrências na pesquisa o senhor pode contatar o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Humanas e Naturais da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/CCHN/UFES) através do telefone (27) 

3145-9820, e-mail cep.goiabeiras@gmail.com ou correio: Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, Prédio Administrativo do Centro de Ciências 

Humanas e Naturais, Campus Universitário de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, s/n, 

CEP 29.060-970, Vitória - ES, Brasil. O CEP/UFES tem a função de analisar projetos 

de pesquisa visando à proteção dos participantes dentro de padrões éticos nacionais 

e internacionais.  
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Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente documento, 

entendendo todos os termos acima expostos, e que voluntariamente aceito participar 

deste estudo. Também declaro ter recebido uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pelo participante e pela pesquisadora 

principal ou seu representante, rubricada em todas as páginas. 

 

 

Vitória, _____ de ___________2018. 

  

 

___________________________________ 

Participante da pesquisa/Responsável legal 

 

Na qualidade de pesquisadora responsável pela pesquisa EFEITO AGUDO DE 

UMA SESSÃO DE TREINO EM CADEIA CINÉTICA ABERTA E FECHADA NA 

PRODUÇÃO DE TORQUE E POTÊNCIA MUSCULAR, eu, Natalia Madalena 

Rinaldi, declaro ter cumprido as exigências do (s) item(s) IV.3 e IV.4 (se pertinente), 

da Resolução CNS 466/12, a qual estabelece diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

___________________________________ 

Natalia Madalena Rinaldi/Pesquisadora Responsável  
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APÊNDICE B – Anamnese 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______/_____/_______  

Avaliador: __________________________ Data da Coleta: ______/_____/______   

 

I. INFORMAÇOES SOCIODEMOGRÁFICAS:  

Idade: _____________anos.   

Sexo: (  ) feminino (  ) masculino   

Raça/Cor: (  ) branco (  ) pardo (  ) negro (  ) amarela (  ) indígena 

Município de residência: (  ) Vitória (  ) Vila Velha (  ) Serra (  ) Cariacica (  ) Outro 

Estado civil: (  ) casado (  ) viúvo (  ) divorciado/separado (  ) solteiro  

Arranjo familiar: (  ) mora sozinho (  ) mora acompanhado (conjunge/filhos/netos/ 

outros) 

Estado ocupacional: (  ) estudante (  ) trabalhando  (  ) aposentada  (  ) pensionista  

(  ) do lar 

Escolaridade: (  ) analfabeto (  ) fundamental incompleto  (  ) fundamental completo  

(  ) médio incompleto  (  ) médio completo  (  ) superior incompleto  (  ) superior 

completo  (  ) pós graduação  

Renda mensal familiar: (  ) sem renda (  ) ≤1 SM (  ) ≥1 e ≤ 3 SM (  ) ≥ 4 e ≤ 6 SM  

(  ) ≥7 e ≤ 9 SM  (  ) ≥10 SM 

 

II. INFORMAÇOES SOBRE O ESTADO DE SAÚDE: 

1) Possui alguma destas dificuldades? 

a) Visual: (  ) Não   (  ) Sim Se sim, usa óculos/lentes de correção? (  ) Sim (  ) Não     

b) Auditiva: (  ) Sim  (  ) Não    Se sim, usa aparelho auditivo? (  ) Sim  (  ) Não     

c) Motora:   (  ) Sim  (  ) Não    Se sim, usa algum aparelho? (  ) Sim  (  ) Não   

Se sim, qual aparelho? _________________________________________________ 

d) Outra:    (  ) Sim  (  ) Não  Se sim, qual?_________________________________ 

 

2) Utiliza algum dispositivo auxiliar para caminhar?  

(  ) Sim  (  ) Não    Se sim, qual?__________________________________________ 
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3) Possui ou apresenta alguns destes agravos ou condições clínicas de 

saúde? 

(  ) HAS  (  ) Diabetes  (  ) AVE  (  ) Doença Cardíaca (  ) Doença Respiratória  

(  ) Doenças Vestibulares  (  ) Hipotensão Postural (  ) Artrite  (  ) Osteoporose 

(  ) Depressão (  ) Gravidez  (  ) Angina/Dor no peito  (  ) Aneurisma  

(  ) Uso de marcapasso cardíaco (  ) Lesão Traumato-ortopédica  

(  ) Nenhuma   (  ) Outras:______________________ 

 

4) Em caso de histórico de lesão traumato-ortopédica?  

(  ) quadril D  (  ) quadril E  (  ) joelho D (  ) joelho E (  ) tornozelo D  (  ) tornozelo E  

(  ) Coluna (  ) outro segmento corporal____________________________________ 

Procedimento cirúrgico: (  ) sim (  ) não  Data: ______/______/___________ 

Qual procedimento?___________________________________________________ 

Compromete a realização de atividade física/esporte/lazer? (  ) sim (  ) não 

 

5) Você já teve alguma doença ou sofreu qualquer lesão que tenha afetado o 

seu equilíbrio? 

(  ) Sim  (  ) Não   Se sim, qual doença ou lesão?     

 

6) Quantos medicamentos você ingere diariamente? 

(  ) nenhum (  ) 1  (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) mais de 5 

 

7) Uso de medicamentos com acompanhamento médico/clínico: 

(  ) ansiolíticos (  ) antidepressivos (  )  anticonvulsivantes  (  ) anti-hipertensivos  

Medicamento 01 (Nome/Dose diária): _____________________________________ 

Medicamento 02 (Nome/Dose diária): _____________________________________ 

Medicamento 03 (Nome/Dose diária): _____________________________________ 

Medicamento 04 (Nome/Dose diária): _____________________________________ 

Medicamento 05 (Nome/Dose diária): _____________________________________ 

 

8) Faz auto-medicação?  (  ) Sim  (  ) Não   Qual(is)?  
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9) Esteve hospitalizado no último ano? (  ) Sim  (  ) Não     

Se sim, quanto tempo? __________________ 

Qual o motivo da internação?       

 

10) Como você descreve a sua saúde hoje?  

1  Insatisfeito   

2  Muito pouco satisfeito   

3  Pouco satisfeito                                                                           

4  Mais ou menos satisfeito    

5  Muito satisfeito    

6  Muitíssimo satisfeito     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

APÊNDICE B - Questionário Baecke para adultos 

 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL (BAECKE) 

Nome:  

Data de Nascimento: ______/_____/_______Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino  

Avaliador:                                                  Data da Coleta: ______/_____/______ 

1. Qual é a sua principal ocupação? 

 

2. No trabalho, você fica sentado: 

1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

3. No trabalho, você fica em pé: 

1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

4. No trabalho, você anda: 

1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

5. No trabalho, você carrega cargas pesadas: 

1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

6. Após o trabalho, você se sente cansado: 

5 - muito freqüentemente/4 - freqüentemente/3 - algumas vezes/2 - raramente/1 -

nunca 

7. Após o trabalho, você sua: 
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5 - muito freqüentemente/4 - freqüentemente/3 - algumas vezes/2 - raramente/1 –

nunca 

8. Em comparação com outros da sua idade, você acha que o seu trabalho é 

fisicamente: 

5 - muito pesado/4 - pesado/3 – o mesmo/2 - leve/1 –muito leve 

9. Qual esporte ou exercício físico você pratica ou praticou mais 

freqüentemente? 

– quantas horas por semana?______________ 

– quantos meses por ano?_________________ 

Se você faz ou fez um segundo esporte ou exercício físico, qual o tipo? 

– quantas horas por semana?______________ 

– quantos meses por ano?_________________ 

10. Em comparação com outros da minha idade, eu penso que minha atividade 

física durante as horas de lazer é:  

5 - muito maior/4 - maior/3 - a mesma/2 - menor/1 -muito menor 

11. Durante as horas de lazer eu suo:  

5 - muito freqüentemente/4 - freqüentemente/3 - algumas vezes/2 - raramente/1 -

nunca 

12. Durante as horas de lazer eu pratico esporte ou exercício físico:  

1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

13. Durante as horas de lazer eu vejo televisão:  

1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

14. Durante as horas de lazer eu ando:  
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1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

15. Durante as horas de lazer eu ando de bicicleta:  

1 - nunca/2 - raramente/3 - algumas vezes/4 - freqüentemente/5 - muito 

freqüentemente 

16. Durante quantos minutos por dia você anda a pé ou de bicicleta indo e 

voltando do trabalho,escola ou compras?  

( )5 ( )4 ( )3 ( )2 ( )1 

1 - < 5/2 - 5-15/3 - 16-30/4 - 31-45/5 - > 45 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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