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RESUMO 

A assimetria bilateral é definida como diferenças em parâmetros cinéticos ou 
cinemáticos entre os membros superiores ou inferiores, e esta pode estar 
relacionada com uma redução no desempenho esportivo e maiores riscos de lesão. 
Objetivou-se analisar a confiabilidade das assimetrias bilaterais obtidas por meio das 
variáveis dinâmicas, impulso, força máxima e potência máxima, intra e interdia na 
fase de impulsão do salto com contramovimento em plataforma dupla de força. 
Foram avaliados 31 atletas sendo que os valores de coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) intradia para as variáveis dinâmicas ficaram entre 0,671(p=0,001) e 
0,809 (p=0,001), e os valores de CCI interdia apresentaram um valor superior a 0,9 
(p=0,001). A alta confiabilidade intra e interdia do teste de salto vertical com 
contramovimento em plataforma dupla de força mostra a importância de se utilizar o 
protocolo de saltos como ferramenta diagnóstica de assimetrias de força muscular 
em atletas. Pode-se concluir que as variáveis dinâmicas, potência máxima, força 
máxima e impulso apresentam elevada confiabilidade, intra e interdia, na 
determinação da assimetria bilateral de força muscular. 

 

Palavras–chave: Salto com contramovimento. Assimetria bilateral. Confiabilidade 
intra e interdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Bilateral asymmetry is defined as kinetic or kinematic parameters differences 
between the upper and lower limbs, and this may be related to a reduction in athletic 
performance and risk of injury. The objective of this study was analyze the reliability 
of bilateral asymmetries obtained by means of dynamic variables, impulse, maximum 
force and maximum power, intra and interday the impulsion phase with 
countermovement jump in strength double plataform. 31 subjects were evaluated and 
the values of the intraclass correlation coefficient (ICC) for intraday dynamic variables 
were between 0.671 (p = 0.001) and 0.809 (p = 0.001), and the interday ICC values 
showed a value greater than 0, 9 (p = 0.001). The high intra-and interday reliability of 
countermovement vertical jump test in strength double platform shows the 
importance of using the protocol of hops as a diagnostic tool asymmetries in muscle 
strength in athletes. It can be concluded that the dynamic variables, maximum power, 
maximum strength and momentum exhibit high reliability, intra-and interday, the 
determination of bilateral asymmetry of muscle strength. 

 

Keywords: Countermovement jump. Bilateral asymmetry. Reliability intra and 
interday. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A assimetria bilateral (AB) pode ser definida como a diferença entre os 

membros inferiores (mmii) ou superiores direito e esquerdo, em parâmetros cinéticos 

ou cinemáticos, visto que é comum as pessoas apresentarem um membro superior 

ou inferior dominante na realização de suas atividades esportivas e diárias 

(YOSHIOKA et al., 2010; JONES & BAMPOURAS, 2010).  

A análise da AB na força muscular é importante para atletas de diferentes 

modalidades, uma vez que tais assimetrias podem estar relacionadas a uma maior 

probabilidade de lesões dos mmii e estas por sua vez podem afetar o desempenho 

esportivo (PREATONI et al., 2005, MENZEL et al., 2013). As possíveis razões para a 

ocorrência da AB na força muscular podem estar relacionadas a um programa de 

reabilitação incompleto ou inadequado, demandas motoras específicas dos esportes 

e métodos de treinamento (MENZEL et al., 2013; NEWTON et al., 2006). Além disso, 

a intensidade do exercício praticado (SIMON, FERRIS, 2008), fatores 

musculoesqueléticos ou neuromusculares (YOSHIOKA et al., 2010), a qualidade da 

coordenação entre membros, a fadiga (YOSHIOKA et al., 2010), a não recuperação 

de uma lesão (FERBER et al., 2004) ou ações repetidas que utilizam os lados do 

corpo com diferentes demandas (LEROY et al., 2000) também são fatores que 

podem acarretar o aparecimento ou o aumento da AB.  

A AB pode ser verificada através de diferentes métodos tais como testes 

funcionais, teste isocinético de extensão de joelhos e por meio do protocolo de 

saltos verticais realizados em plataforma de força (NEWTON et al., 2006; 

IMPELLIZZERI et al., 2007; ZIFCHOCK et al., 2008; YOSHIOKA et al., 2010; 

MENZEL et al.; 2013). O salto vertical (SV) é um movimento em cadeia cinética 

fechada e pode ser realizado utilizando o ciclo de alongamento-encurtamento (CAE), 

de longa e curta duração via respectivamente as técnicas de salto com 

contramovimento (SCM) e em profundidade (SP). O protocolo de saltos verticais 

permite avaliar também ações musculares puramente concêntricas, por meio do 

salto agachado (SA). O SV possui uma maior similaridade com o padrão de 

movimentos esportivos (NEWTON et al., 2006; MENZEL et al., 2013), além de ser 

um bom indicador do desempenho funcional e ser mais específico que os 
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procedimentos que utilizam testes de cadeia cinética aberta, como o teste isocinético 

(EBBEN & FLANAGAN, 2009). 

O teste isocinético quantifica o torque e o trabalho muscular de grupos 

musculares específicos, como por exemplo, os músculos flexores do joelho 

(CROISSER, 2000; NEWTON et al., 2006). Este pode ser realizado através de 

ações musculares excêntricas e/ou concêntricas (IMPELLIZERI, 2007; NEWTON et 

al., 2006; MENZEL et al., 2012). 

Apesar do teste isocinético, ser o método de medição comumente utilizado 

para a diagnose da AB (IMPELLIZZERI et al., 2007), Menzel et al. (2006) 

constataram que o padrão do salto vertical apresenta uma maior similaridade com as 

atividades esportivas, tais como, saltos e sprints sendo portanto, um teste mais 

específico do que a avaliação isocinética. Dessa maneira, este teste seria mais 

sensível para a identificação da AB de força muscular. Além disso, os protocolos de 

saltos verticais realizados em plataforma de força são válidos e apresentam elevada 

confiabilidade, com coeficiente de correlação intra-classe para a variável força 

máxima (Fmáx) de 0,90 (NEWTON et al., 2006; IMPELLIZZERI et al., 2007).  

Frequentemente, a Fmáx é a única variável utilizada para determinar 

assimetrias bilaterais de força em mmii (IMPELLIZZERI et al., 2007; NEWTON et al., 

2006), sendo que o diagnóstico da AB de força muscular é feita por meio do índice 

de simetria lateral (ISL) (ZIFCHOCK et al., 2008). Tal índice possibilita a 

identificação de atletas com risco de lesão ou se eles estão aptos ao retorno às suas 

atividades esportivas após a reabilitação de uma lesão (IMPELLIZZERI et al., 2007; 

PREATONI et al., 2005). Se a AB de força muscular ultrapassar um determinado 

limiar (10-15%), dependendo do método de análise), o risco de lesão pode ser 

significativamente aumentado (PETSCHNIG et al., 1998). 

No estudo de Menzel et al. (2013) a AB de força muscular, calculada através 

do ISL, foi verificada por meio da Fmáx, impulso (I), e potência máxima (Pmáx). Os 

voluntários realizaram o SCM em duas plataformas de força sincronizadas, o que 

permitiu o registro simultâneo das curvas de força-tempo ao contrário do estudo de 

IMPELLIZZERI et al. (2007). As três variáveis apresentaram valores elevados de 

confiabilidade sendo que o impulso e potência máxima foram mais sensíveis na 

identificação de AB do que a variável Fmáx. Entretanto, no estudo de Menzel et al. 
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(2013) foi realizada uma sessão que consistia de uma única série de três saltos 

SCM. Sendo assim, até o presente momento não foram verificados estudos que 

investigassem a confiabilidade da AB intra e interdia, medida em plataforma dupla 

de força, em um protocolo de três séries, com três tentativas, no SCM. Tal protocolo 

justifica-se devido a uma maior proximidade com os protocolos de avaliação de força 

muscular utilizados na prática com a realização de três séries. Portanto, o presente 

estudo tem como objetivo a análise da confiabilidade das assimetrias bilaterais 

obtidas por meio das variáveis dinâmicas, impulso, força máxima e potência máxima, 

intra e interdia na fase de impulsão do salto com contramovimento em plataforma 

dupla de força. 
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2. MÉTODOS 

 

2.1. Sujeitos 

 

Trinta e um indivíduos do sexo masculino (idade: 19 ± 0,6 anos; massa: 73,3 

±  11,2 Kg; altura: 176,8 ±  0,1 cm)  que praticavam em nível competitivo as 

modalidades de atletismo e futebol foram recrutados. Todos os participantes 

estavam inseridos em uma classe competitiva do seu respectivo clube por pelo 

menos dois anos e realizando normalmente suas atividades diárias de treinamento e 

livre de lesões músculo-esqueléticas nos últimos seis meses nos membros 

inferiores, pelve e coluna lombar. O comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais (COEP), sob o parecer número CAAE – 

01513712.8.0000.5149 aprovou o estudo e todos os voluntários assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE) antes de iniciarem a participação no 

estudo.  

 

2.2. Procedimentos 

Dois dias antes da coleta de dados, todos os participantes foram 

familiarizados nos próprios clubes com os procedimentos dos SCM. No dia da coleta 

de dados, 48 horas após o dia de familiarização, os voluntários realizaram uma 

atividade preparatória, corrida leve, durante 10 minutos, representada pelo nível 

moderado (4) da escala de BORG (1992), nas quadras existentes na EEFFTO e 

alongamentos estáticos para a musculatura de membros inferiores. Foi permitida 

aos voluntários também a realização de algum aquecimento de acordo com a prática 

individual realizada nos treinamentos. Após essas atividades preparatórias, foram 

realizados os saltos verticais bipodais simultâneos com contramovimento em 

plataforma dupla de força. Os voluntários realizaram, assim como na familiarização, 

três séries de seis saltos, com intervalo de vinte minutos entre as séries e trinta 

segundos entre os saltos. Essa rotina foi realizada em dois dias intercalados de 

acordo com a disponibilidade dada pelas comissões técnicas das equipes. 
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 Os voluntários realizaram os testes com as mãos fixas na cintura, para evitar 

a influência do movimento dos braços no desempenho. Os saltos foram realizados 

com o maior esforço com o objetivo a atingir a maior altura possível (IMPELLIZZERI 

et al., 2007), representada pela maior elevação do centro de gravidade. O 

movimento realizado é muito comum nas modalidades esportivas por apresentar o 

ciclo de alongamento encurtamento (CAE) de longa duração (>0,250s), sendo 

caracterizado por uma contração excêntrica seguida de uma ação concêntrica 

(SCHMIDTBLEICHER, 1992). 
FIGURA 1 – Salto com contramovimento executado em plataforma dupla de força. 

 

 
             Fonte: Arquivo BIOLAB, 2012 
 

 

2.3.Processamento e análise de dados 

 

Para o registro da força de reação do solo (FRS) na direção vertical foram 

utilizadas duas plataformas de força sincronizadas (modelo PLA3-1D-7KN/JBAZb, 

Staniak, Polônia). Cada plataforma tem dimensão de 45 cm por 45 cm, e uma altura 

de 10 cm. As duas plataformas são protegidas por uma estrutura de madeira que 

impede o movimento das mesmas e que garante a mesma altura das plataformas e 

do ambiente ao redor (Fig.1). As FRS foram coletadas separadamente para cada 
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membro inferior a uma frequência de 500 Hz (PREATONI, et al., 2005; IMPELLIZERI 

et al., 2007).  As plataformas de força foram calibradas com pesos conhecidos e o 

peso do indivíduo antes de cada aquisição de dados. Essa calibração foi 

sistematicamente verificada entre as sessões de teste de cada indivíduo. Todos os 

voluntários foram orientados durante o teste a sempre posicionar a perna esquerda 

em uma plataforma de força, canal 1, e a perna direita na outra plataforma de força, 

canal 2, tanto na posição inicial quanto na aterrissagem. O software DasyLab® 

versão 10.0 foi utilizado para a obtenção das séries temporais que foram tratadas 

por um filtro passa baixa Butterworth, com frequência de corte de 50 Hz (MENZEL et 

al., 2013). O software MatLab® versão 2011b foi utilizado para determinação da 

Força máxima (Fmáx), Potência máxima (Potmáx) e Impulso (I) de cada membro 

(Figura2). 

A variável força máxima foi determinada pelo maior valor encontrado na curva 

força x tempo (Figura 2) na fase de impulsão do movimento vertical. 
FIGURA 2: Representação das variáveis dinâmicas na curva de força-tempo 

 
Fonte: Acervo BIOLAB-UFMG 

 

 A potência instantânea foi calculada pela seguinte equação: 
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em que Fn é a força de reação vertical instantânea, e vn é a velocidade vertical 

instantânea do centro de gravidade. A potência máxima é o maior valor da potência 

instantânea. 

O impulso pode ser determinado pela integral da curva força x tempo. O 

impulso foi calculado pelo somatório dos impulsos parciais I1, I2 e I3 (Figura 2). 

 

2.4. Análise Estatística 

 Os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.00 (SPSS Inc.). Com o 

intuito de analisar a confiabilidade das diferenças bilaterais inter e intradia, foi 

utilizado o coeficiente de correlação intraclasse (CCI). Para verificar o nível de 

confiabilidade, adotou-se a seguinte classificação: CCI < 0,40 – confiabilidade fraca, 

0,41< CCI < 0,75 – confiabilidade moderada e CCI > 0,75 – confiabilidade alta (MAKI 

et al., 2006). O nível de significância adotado foi de p < 0,05.  
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3. RESULTADOS 

As tabelas 1 e 2 apresentam os valores de CCI intradia das assimetrias 

bilaterias de força muscular analisadas no presente estudo, nos dias 1 e 2, 

respectivamente. 

TABELA 1 – Resultados para o CCI intradia das assimetrias bilaterais (Dia1) 

Dia 1 
 

S1                    S2                        S3 
 
        I                    0,736 (p=0,001)   0,710 (p=0,001)    0,671 (p=0,001)                            

   Fmáx                 0,789 (p=0,001)   0,762 (p=0,001)    0,755 (p=0,001)                           

   Pmáx                        0,763 (p=0,001)    0,771 (p=0,001)    0,705 (p=0,001)                            

Legenda: 
S1 = Primeira série de seis saltos. 

S2 = Segunda série de seis saltos. 

S3 = Terceira série de seis saltos. 

I = Impulso. 

Fmáx = Força máxima. 

Pmáx = Potência máxima. 

TABELA 2 – Resultados para o CCI intradia das assimetrias bilaterais (Dia 2) 

Dia 2 
 

S1                    S2                        S3 
 
        I                    0,716 (p=0,001)   0,800 (p=0,001)    0,754 (p=0,001)                            

   Fmáx                 0,767 (p=0,001)   0,699 (p=0,001)    0,699 (p=0,001)                           

   Pmáx                        0,765 (p=0,001)    0,809 (p=0,001)    0,783 (p=0,001)                            

Legenda: 
S1 = Primeira série de seis saltos. 

S2 = Segunda série de seis saltos. 

S3 = Terceira série de seis saltos. 

I = Impulso. 

Fmáx = Força máxima 

Pmáx = Potência máxima  
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 Os resultados demonstraram que as três variáveis dinâmicas apresentam 

valores de CCI entre 0,671(p=0,001) a 0,809 (p=0,001), que de acordo com Maki et 

al. (2006) são considerados como valores de confiabilidade entre moderada a alta 

(MAKI et al., 2006). A força máxima foi a variável que apresentou maior valor de CCI 

dentro do primeiro dia (Dia1) (CCI=0,789; p=0,001), e a variável potência máxima foi 

a que apresentou maior valor de CCI da assimetria bilateral no segundo dia (Dia 2) 

(CCI=0,809; p=0,001).  

A tabela 3 apresenta os dados relacionados ao CCI interdia das assimetrias 

bilaterais analisadas no presente estudo.  

TABELA 3 – Resultados para o CCI interdia das assimetrias bilaterais verificadas 

por meio das três variáveis dinâmicas. 

                                              CCI                             valor p 
 

      I                                      0,945                           0,001 

 
   Fmáx                                   0,946                           0,001 

   Pmáx                                                   0,952                            0,001 

Legenda: 
CCI = Coeficiente de correlação intraclasse. 

I = Impulso. 

Fmáx = Força máxima. 

Pmáx = Potência máxima. 

 

 

 Os resultados de CCI interdia das assimetrias bilaterais demonstraram que 

todas as variáveis apresentam um valor superior a 0,94, indicando alta e significativa 

confiabilidade (p=0,001).  
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4. DISCUSSÃO 

 

 O objetivo deste trabalho foi analisar a confiabilidade intra e interdia das 

assimetrias bilaterais de força no salto com contramovimento em plataforma dupla 

de força. O presente estudo encontrou valores para os coeficientes de correlação 

intraclasse superiores a 0,670 para as variáveis dinâmicas. De acordo com Maki 

(2005) valores de CCI entre 0,40 e/ou igual a 0,75 são interpretados como de 

confiabilidade moderada, e valores acima de 0,75 são interpretados como de alta 

confiabilidade. 

 Os valores de confiabilidade intradia para a variável força máxima (CCIFmáx) 

ficaram próximos a 0,700, indicando uma confiabilidade moderada. Já os resultados 

de confiabilidade interdia apresentaram valores de CCI altos (0,946; p= 0,001) e 

significativos. Menzel et al. (2013) e Impellizzeri et al. (2007) encontraram o valor de 

CCIFmáx = 0,91, McElveen et al. (2010), encontraram CCIFmáx = 0,901 para o membro 

inferior dominante e CCIFmáx = 0,859 para o membro inferior não dominante. Cabe 

ressaltar que no estudo de Menzel et al. (2013),  foi realizada uma série única de 

saltos, diferentemente do presente estudo que verificou os níveis de confiabilidade 

entre as três séries de salto dentro de cada dia e também entre as séries realizadas 

nos dois dias. Se analisarmos o valor de CCI interdia encontrado, no presente 

estudo, ficou bem próximo ao achado por Menzel et al. (2013).  

Os valores de CCI para a potência máxima (CCIPmáx) foram todos acima de 

0,760, exceto o CCIPmáx dia 1, série 3, que apresentou CCI=0,705. Os resultados do 

presente estudo são condizentes com os resultados obtidos por Menzel et al. (2013), 

em que a confiabilidade para a potência máxima foi igual a 0,770. Os valores de CCI 

para a variável impulso (CCII) foram superiores a 0,670 endossando os valores 

encontrados por McElveen et al. (2010), CCIr = 0,800, para o membro inferior 

dominante, CCIr = 0,656, para o membro inferior não dominante. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente estudo tem como objetivo a análise da confiabilidade das 

assimetrias bilaterais obtidas por meio das variáveis dinâmicas, impulso, força 

máxima e potência máxima, intra e interdia na fase de impulsão do salto com 

contramovimento em plataforma dupla de força. Por meio dos resultados obtidos a 

partir do protocolo de três séries de SCM em plataforma dupla de força verificaram-

se níveis de confiabilidade de moderada à forte, intra e interdia, na identificação das 

assimetrias bilaterais de força a partir das variáveis dinâmicas, potência máxima, 

força máxima e o impulso.  
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