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RESUMO 

Introdução e objetivos: Estudos que relacionam risco de lesão muscular e 
desempenho no esporte com parâmetros de performance muscular tem sido 
frequentemente mencionados  na literatura. Todavia, há escassez de dados que 
caracterizem a performance muscular de atletas de Taekwondo no Brasil. Em vista 
disso,  o objetivo deste estudo foi realizar uma analise descritiva dos parâmetros 
correlacionados à performance muscular dessa população. Métodos: Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UFMG sob o n° 2.809.938 As 
avaliações ocorreram no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal 
de Minas Gerais (CTE-UFMG), durante o período de agosto A setembro de 2018. Os 
critérios de inclusão foram: atletas CTE-UFMG, de idade entre 16 e 20 anos, de 
ambos os gêneros, das categorias sub18 e sub 21 com rendimento nacional. Atletas 
com histórico de lesão nos membros inferiores que pudessem alterar a performance 
nos testes foram excluídos. Participaram da pesquisa sete atletas, com média de 
idade de 18,28 ± 1,38 anos, a estatura média de 170 ± 6 cm, peso médio de 60,9 ± 
5,17 kg. Destes, todos participaram da avaliação de tornozelo e joelho e 6 somente 
do quadril. Para análise da performance muscular foi utilizado um dinamômetro 
isocinético e no modo de contrações concêntricas máximas das musculaturas 
avaliadas. No tornozelo as musculaturas testadas foram flexores plantares e 
dorsiflexores nas velocidades de 60°/s e 180°/s. No joelho as musculaturas 
extensoras e flexoras de joelho nas velocidades de 60°/s e 300°/s. E no quadril as 
musculaturas abdutoras e adutoras foram avaliadas nas velocidades de 60°/s e 
240°/s. Para analise dos dados foram utilizados estatísticas descritivas e teste t 
pareados para avaliar diferenças significativas entre as pernas. Resultados: Os 
resultados preliminares desse estudo caracterizam o perfil muscular dos atletas de 
Taekwondo relativo à capacidade de produção de torque, trabalho máximo, potência 
média, índice de fadiga e relação agonista/antagonista. Além disso, foram 
observadas diferenças significativas entre pernas em algumas variáveis. Conclusão: 
Esse estudo preliminar realizou uma comparação entre membro dominante e não 
dominante. Nessa comparação foram observadas assimetrias musculares tanto na 
articulação do tornozelo, joelho e quadril. Portanto, os dados obtidos podem 
possibilitar o prosseguimento de estudos que busquem relacionar os parâmetros de 
performance muscular à incidência de lesões neste esporte.  

Palavras-Chave: Avaliação isocinetica. Taekwondo. Membros inferiores. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A arte marcial coreana Taekwondo teve seu início há cerca de 1500 anos, sendo a 

princípio ensinada com o objetivo de autodefesa e condicionamento físico (BIRRER, 

1996). Desde 2017, mais de 209 países dos 5 continentes são filiados ao principal 

órgão regulamentador e organizador do esporte, a Federação Mundial de 

Taekwondo (WTF)1 e tornou-se oficialmente um esporte olímpico nos jogos de 

Sydney em 2000(KAZEMI et al., 2006). 

 

O gestual esportivo dessa modalidade é composto por socos, chutes rápidos, altos e 

por movimentos dinâmicos e repetitivos para defender, atacar e contra-atacar o 

oponente (KAZEMI, 2006). A prática do Taekwondo exige dos atletas competência 

em vários aspectos físicos, incluindo potência aeróbia e anaeróbia, força muscular, 

flexibilidade, velocidade e agilidade (MARKOVIC, 2005; BRIDGE, 2009). Além disso, 

por ser um esporte de contato e com uma dinâmica gestual repetitiva, os praticantes 

de taekwondo estão sujeitos a diferentes tipos de lesões, tais como contusões, 

entorses e estiramentos, principalmente nos membros inferiores e nas mãos 

(BIRRER, 1996). Nesse sentido, compreender o gesto esportivo e a demanda 

imposta ao sistema musculoesquelético pela prática da modalidade é importante 

para o processo de avaliação de atletas e de prevenção da ocorrência de lesões 

esportivas.  

 

Os movimentos repetidos de chutes realizados no TKD resultam em grande 

demanda de capacidade de geração de força dos músculos do membro inferior de 

apoio para dar estabilidade e também para o membro inferior do chute para 

realização do movimento preciso e em alta velocidade. Diante dessa demanda, o 

desempenho muscular nas articulações dos membros inferiores é um parâmetro a 

ser avaliado nesses atletas.  

 

Avaliações como a dinamometria isocinética podem ser utilizadas na mensuração de 

algumas das variáveis que caracterizam o desempenho muscular, tais como força, 

potência, capacidade de realização de trabalho e fadiga muscular (RIPAMONTI et 
                                                             
1http://www.worldtaekwondo.org/about-wt/members/ 
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al., 2008; GREIG et al., 2008) (TERRERI, 2001; O'SULLIVAN, 1993). O 

funcionamento do isocinético envolve a regulação de uma velocidade constante pelo 

aparelho. O aparelho ajusta a resistência máxima necessária em resposta a força 

exercida pelo membro para manter a velocidade pré-determinada. (O'SULLIVAN, 

1993). Dentre as principais variáveis obtidas pelo isocinético, destacam-se: a) Pico 

de torque: que representa o ponto de maior torque em uma dada amplitude do 

movimento (O’SHEA 2002; YOON 1991); b) Trabalho: resultante do produto da força 

e do deslocamento (AMARAL, 2014); c) Potência: que representa a taxa de 

desenvolvimento de trabalho em relação ao tempo (MCGINNS, 2002). Além dessas 

três variáveis, é possível obter o índice de fadiga comparando-se o trabalho 

realizado no ultimo terço com o trabalho realizado no primeiro terço das repetições e 

a razão agonista/antagonista que reflete o equilíbrio na capacidade de geração de 

torque muscular de pares de grupos musculares. 

 

Alterações nas variáveis obtidas por meio da avaliação isocinética, como assimetrias 

entre membros inferiores e valores abaixo do que é preconizado como referência 

para o esporte, pode sugerir que o atleta precisa passar por um treinamento no 

sentido de corrigir os déficits observados, buscando melhora de desempenho e 

prevenção de lesões. Logo, a avaliação isocinética é uma ferramenta para identificar 

déficits específicos da musculatura avaliada, auxiliando na estruturação do plano de 

tratamento do atleta e mensurando a eficácia de uma intervenção, pois fornece 

dados mais sensíveis da função muscular do grupo testado (D’ALESSANDRO, 

2005; AMARAL et al., 2014).Diante do exposto e tendo em vista a escassez de 

trabalhos científicos envolvendo atletas de artes marciais no Brasil, a proposta deste 

estudo foi coletar dados para a caracterização do perfil muscular dos membros 

inferiores dos atletas de Taekwondo do Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
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2 MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório, transversal e quantitativo. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais (COEP) com parecer número 2.809.938. Todos os atletas assinaram Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e os atletas menores de 18 anos 

assinaram o Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE) além do TCLE para 

os Pais/Responsáveis. 

 

2.1 Amostra 
 

Participaram dessa fase inicial do estudo sete atletas da modalidade Taekwondo do 

CTE-UFMG. Os critérios de inclusão foram: atletas das categorias sub18 e sub21, 

de ambos os sexos, com rendimento a nível nacional, sem histórico de lesão dos 

membros inferiores que pudessem alterar a performance dos testes. Foi excluído do 

estudo o resultados do quadril de um atleta que apresentou problemas técnicos 

durante a coleta de dados. 

 

2.2 Instrumentação 
 

O dinamômetro isocinético (Biodex System 3 Pro) foi utilizado para avaliar a 

performance muscular dos atletas nas articulações do quadril, joelho e tornozelo. 

 

2.3 Procedimento 
 

As avaliações foram realizadas no CTE-UFMG durante o período de competições da 

temporada do ano de 2018. 

 

Os atletas foram informados sobre os procedimentos e compareceram 

adequadamente vestidos para realização dos testes. No início da avaliação, foi 

realizada a medição de peso e altura com uma balança Welmy III classe calibrada e 

essas informações foram fornecidas ao programa do dinamômetro isocinético. Em 
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seguida, os atletas realizaram cinco minutos de exercícios de aquecimento, em uma 

bicicleta ergométrica. 

 

Os atletas foram posicionados no dinamômetro isocinético para realização dos 

testes após o aquecimento. Para permitir sua adaptação com o equipamento, foi 

realizada uma prática de três repetições em cada velocidade de teste antes do início 

da avaliação. A avaliação consistia em contrações concêntricas das musculaturas 

testadas com feedback visual e incentivo verbal para que os atletas realizassem 

força máxima. Todas as avaliações foram realizadas bilateralmente. 

 

Quanto à articulação do tornozelo, foi avaliado a performance das musculaturas 

dorsiflexora e flexora plantar com o atleta posicionado sentado, com 85º de flexão de 

quadril, flexão de joelho entre 20º e 30º e o eixo do equipamento alinhado com o 

maléolo lateral. As velocidades usadas na articulação do tornozelo foram 60°/s e 

180°/s. Na articulação do joelho, foi avaliada a musculatura flexora e extensora, 

sendo que o atleta foi posicionado sentado com 85° de flexão do quadril, o eixo do 

equipamento alinhado com côndilo lateral do fêmur e fixado com o velcro do anexo 

do joelho dois dedos acima do maléolo lateral. As velocidades deste teste foram de 

60°/s e 300°/s. Por fim, avaliou-se o desempenho da musculatura abdutora e 

adutora da articulação do quadril, nas velocidades de 60°/s e 240°/s. Para esse 

teste, o atleta foi posicionado em decúbito lateral a 0° de adução de quadril. O eixo 

do dinamômetro foi posicionado acima do trocânter maior. As musculaturas foram 

avaliadas em toda a amplitude de movimento da articulação, conforme preconizado 

pelo fabricante. 

 

Os protocolos utilizados para a avaliação das articulações consistiram de: 5 

repetições na velocidade baixa e 15 repetições na velocidade alta para a articulação 

do tornozelo; 5 repetições na velocidade baixa e 10 repetições realizadas na 

velocidade alta para a articulação do joelho; e10 repetições na velocidade baixa e 15 

na velocidade alta para a articulação do quadril. Os atletas tiveram um período de 

repouso de 60 segundos entre as avaliações realizadas em cada velocidade. 
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2.4 Redução dos dados 
 

Os parâmetros de performance muscular descritos neste estudo foram torque 

máximo, trabalho máximo, potência média, índice de fadiga normalizados pelo peso 

corporal e a relação entre musculatura agonista e antagonista de cada articulação 

testada. O procedimento de normalização foi realizado pelo software do 

dinamômetro utilizando os valores de peso de cada atleta. Todos os parâmetros 

analisados no estudo foram calculados pelo software do dinamômetro isocinético e 

registrado em um relatório padrão gerado pelo mesmo. Antes do cálculo foi 

selecionada uma opção de filtro do software, windowing, conforme indicação do 

fabricante para diminuir possíveis artefatos nos dados coletados.  

 

Todos os parâmetros foram avaliados nas duas velocidades de teste em todas as 

articulações, com exceção da potência média e do índice de fadiga. A primeira 

variável foi descrita somente na velocidade baixa, não sendo descrito na velocidade 

alta por sofrer influência da fadiga muscular resultante do maior número de 

repetições realizadas nessa velocidade. Enquanto que a segunda variável foi 

avaliada somente na velocidade alta por ter um número maior de repetições que é 

necessário para avaliar a fadiga muscular. 

 

2.5 Análise estatística 
 

Uma análise descritiva foi utilizada para caracterizar a média entre os indivíduos nas 

variáveis torque e trabalho máximos, potência média e relação agonista-antagonista 

normalizado pelo peso corporal. Além da média e desvio-padrão, foi determinado o 

intervalo de confiança de 95% para as médias de todas as variáveis. Testes t 

pareados foram utilizados com o intuito de verificar diferenças significativas entre a 

perna dominante e não dominante dos atletas, considerando-se as médias das 

variáveis analisadas no presente estudo. 
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3 RESULTADOS 
 

Fizeram parte dessa amostra sete atletas atuantes nas categorias Sub-18 e Sub-21 

para a avaliação do joelho e tornozelo e seis para a avaliação da articulação do 

quadril.  A média de idade dos atletas foi de 18,28 ± 1,38 anos, a média de estatura 

foi de 170 ± 6 cm e a de peso de 60,9 ± 5,17 kg. A performance muscular dos atletas 

está representada através das médias e do desvio-padrão das variáveis torque 

máximo, trabalho máximo, potência média, relação agonista-antagonista e índice de 

fadiga. 

 

3.1 Articulação do tornozelo 
 

Os valores obtidos na avaliação dos músculos dorsiflexores e flexores plantares do 

tornozelo nas velocidades de 60º/s e 180º/s encontram-se na Tabela 1. O teste t 

pareado demonstrou diferença significativa entre os lados dominante e não 

dominante nas variáveis pico de torque e trabalho máximo dos dois grupos 

musculares avaliados. Na velocidade de 60°/s os músculos dorsiflexores e flexores 

plantares do membro inferior dominante apresentaram pico de torque 

significativamente menor que o membro inferior não dominante. Na velocidade de 

180°/s os músculos dorsiflexores do membro inferior dominante também 

apresentaram pico de torque e trabalho máximo significativamente menores que no 

membro inferior não dominante, já os músculos flexores plantares do membro 

inferior dominante apresentaram pico de torque e trabalho máximo 

significativamente maiores do que o membro inferior não dominante. 
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Tabela 1 
Média, desvio-padrão e intervalo de confiança (95%) das variáveis Pico de torque 
normalizado (PT), trabalho máximo normalizado (TM), potência media (P), relação de 
torque máximo entre dorsiflexores (DF) e flexores plantares (FP) na articulação 
talocrural expressas em % e índice de fadiga (IF). 
  60°/s  180°/s 

 Dom Não Dom  Dom Não Dom 
PT DF  36,77 ± 7,78 

(-12,85 a 6,51) 
38,85 ±6,58* 

(12,85 a 6,51)  20,72 ± 4,44 
(-8,37 a 2,03) 

23,90 ± 5,41* 
(--8,37 a 2,03) 

PT FP  79,20 ± 18,29 
(-9,29 a 5,12) 

82,37 ±20,88* 
(-9,29 a 5,12)  48,18 ± 10,08 

(-4,40 a 5,55) 
47,61 ± 14,80* 
(-4,40 a 5,55) 

TM DF  13,78 ± 3,25 
(-4,11 a 0,97) 

15,35 ±2,36 
(-4,11 a 0,97)  5,37 ± 1,39 

(-2,50 a 0,68) 
6,28 ± 1,62* 

(-2,50 a 0,68) 
TM FP   30,30 ± 6,82 

(-3,25 a 6,22) 
28,81 ±8,16 

(-3,25 a 6,22)  14,30 ± 3,24 
(-1,67 a 2,44) 

13,91 ± 4,77* 
(-1,67 a 2,44) 

P DF   11,68 ± 3,42 
(-5,11 a 2,60) 

12,94 ± 2,76 
(-5,11 a 2,60)  - - 

P FP  26,10 ± 7,74 
(-7,47 a 2,99) 

28,34 ± 8,50 
(-7,47 a 2,99)  - - 

Relação 
DF/FP 

 44,15 ± 9,19 
(-21,41 a 1,69) 

54,01 ±16,44 
(-21,41 a 1,69)  43,52 ± 6,73 

(-24,34 a 5,14) 
53,12 ± 14,80 
(-24,34 a 5,14) 

IF de DF  - -  49,58 ± 35,52 
(-24,32 a 28,29) 

47,60 ± 13,17 
(-24,32 a 28,29) 

IF de FP  - -  43,64 ± 15,99 
(0,17 a 28,62) 

29,24 ± 13,87 
(0,17 a 28,62) 

* p<0.05 

 

3.2 Articulação do joelho 
 

Os valores obtidos na avaliação dos músculos flexores e extensores do joelho nas 

velocidades de 60º/s e 300º/s encontram-se na Tabela 2. O teste t pareado 

demonstrou diferença significativa entre os lados dominante e não dominante nas 

variáveis pico de torque, trabalho máximo e índice de fadiga dos dois grupos 

musculares avaliados. Na velocidade de 60°/s os músculos flexores do membro 

inferior dominante apresentaram pico de torque significativamente maior que o 

membro inferior não dominante enquanto que na mesma velocidade o pico de torque 

de extensores de joelho foi significativamente menor, se comparado ao membro não 

dominante. Já na velocidade de 300°/s os músculos flexores do membro inferior 

dominante apresentaram trabalho máximo e índice de fadiga significativamente 

maiores que no membro inferior não dominante.  
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Tabela 2 
Média, desvio-padrão e intervalo de confiança (95%) das variáveis Pico de torque 
normalizado (PT), trabalho máximo normalizado (TM), potência media (P), relação de 
torque máximo entre flexores (Fl) e extensores (Ext) na articulação do joelho 
expressas em % e índice de fadiga (IF). 

 
 60°/s  300°/s 

 Dom Não Dom  Dom Não Dom 

 
 154,32 ± 24,97 

(-11,55 a 17,86) 

151,17± 11,52* 
(-11,55 a 

17,86) 
 89,55 ± 22,27 

(-15,79 a 12,63) 
92,44 ± 14,02 

(-15,79 a 12,63) 

PT Ext  294,24 ± 32,43 
(-30,21 a 26,09) 

296,30 ± 39,36* 
(-30,21 a 

26,09) 
 148,54 ± 19,03 

(-10,72 a 16,98) 
92,44 ± 14,02 

(-10,72 a 16,98) 

TM Fl  205,61 ± 42,25 
(-37,68 a 21,08) 

213,91 ± 23,65 
(-37,68 a 

21,08) 
 110,12 ± 30,87 

(-18,82 a 23,05) 
108,01 ± 18,84 
(-18,82 a 23,05) 

TM Ext  352,32 ± 36,44 
(-55,22 a 16,22) 

371,82 ± 41,40 
(-55,22 a 

16,22) 
 185,30 ± 28,40 

(-11,17 a 16,34) 
182,71 ± 19,53* 
(-11,17 a 16,34) 

P Fl  65,44 ± 19,44 
(-13,86 a 12,63) 

66,05 ± 11,87 
(-13,86 a 

12,63) 
 - - 

P Ext  113,68 ± 29,62 
(-21,10 a 6,18) 

121,14 ± 22,41 
(-21,10 a 6,18)  - - 

Relação Fl/Ext  52,55 ± 7,84 
(-6,18 a 8,21) 

51,54 ± 5,71 
(-6,18 a 8,21)  59,87 ± 13,34 

(-16,73 a 6,82) 
64,82 ± 8,62 

(-16,73 a 6,82) 

IF de Fl  - -  14,81 ± 27,57 
(-24,92 a 46,49) 

13,02 ± 22,15* 
(-24,92 a 46,49) 

IF de Ext  - -  0,18 ± 30,76 
(-4,63 a 13,03) 

10,60 ± 63,36 
(-4,63 a 13,03) 

* p<0.05 

 

3.3 Articulação do quadril 
 

Os valores obtidos na avaliação dos músculos adutores e abdutores do quadril nas 

velocidades de 60º/s e 240º/s encontram-se na tabela 3. Foram desconsiderados os 

valores encontrados nas variáveis de índice de fadiga e na relação muscular entre 

agonista/antagonista na velocidade de 240º, devido artefato do equipamento 

apresentado durante a coleta. 
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Tabela 3 
Média, desvio-padrão e intervalo de confiança (95%) das variáveis Pico de torque 
normalizado (PT), trabalho máximo normalizado (TM), potência media (P), relação 
de torque máximo entre abdutores (Abd) e adutores (Ad) na articulação do quadril 
expressas em % e índice de fadiga (IF). 

 
 60°/s  240°/s 
 Dom Não Dom  Dom Não Dom 

PT Abdutores  206,76 ±44,71 
(-25,78 a 57,83) 

232,55 ±48,95 
(-25,78a57,83)  

85,58 ± 29,84 
(-11,71 a 

32,96) 

97,30 ± 28,03 
(-11,71 a 32,96) 

PT Adutores  163,36 ± 28,29 
(2,46 a 41,43) 

160,90 ±55,56 
(2,46 a 41,43)  55,11 ± 51,45 

(4,51 a 34,05) 
50,60 ± 34,03 
(4,51 a 34,05) 

TM Abdutores  95,63 ± 24,47 
(-14,43 a 29,15) 

110,06 ±15,54 
(-14,43 a 29,15)  36,50 ± 12,58 

(-3,96 a 13,45) 
40,46 ± 13,85 
(-3,96 a 13,45) 

TM Adutores  56,76 ± 11,34 
(-0,91 a 11,72) 

57,68 ±9,73 
(-0,91 a 11,72)  20,88 ± 18,92 

(1,75 a 12,37) 
19,13 ± 12,98 
(1,75 a 12,37) 

P Abdutores  56,01 ± 7,19 
(-7,90 a 11,72) 

63,91 ±11,46 
(-7,90 a 11,72)  - - 

P Adutores  31,76 ± 5,40 
(-3,90 a 7,82) 

35,66 ±5,16 
(-3,90 a 7,82)  - - 

Relação Abd/Ad  126,28 ± 10,80 
(-30,86 a 55,97) 

157,15 ±51,64 
(-30,86 a 55,97)  - - 

IF de Abdutores  - -  - - 

IF de Adutores 
 

- -  - - 

* p<0.05 
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4 DISCUSSÃO 
 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a performance muscular dos atletas de TKD, 

considerando-se os parâmetros de torque máximo, trabalho máximo e potência 

média, relação agonista/antagonista e o índice de fadiga da musculatura das 

articulações do quadril, joelho e tornozelo (talocrural). Devido ao pequeno número 

de atletas avaliados, os resultados do presente estudo devem ser considerados 

preliminares e generalização dos resultados deve ser realizada com cautela. Na 

área de reabilitação esportiva, o estabelecimento de dados que caracterizam o 

desempenho muscular pode ser útil na prevenção, treinamento e reabilitação dos 

atletas. Existem poucos estudos que caracterizaram o desempenho muscular de 

atletas de taekwondo, especialmente relativo à capacidade máxima de produção de 

torque muscular. No entanto, não seria ideal a utilização dos resultados desses 

estudos como referência para atletas de taekwondo brasileiro, uma vez que esses 

dados são específicos para cada população e a maioria dos estudos foram 

realizados em outros países. No Brasil, existe carência de estudos com objetivo de 

caracterizar a performance muscular dessa modalidade de luta; aqueles 

encontrados se restringiram à avaliação apenas da articulação do joelho e 

considerando-se em sua maioria, apenas o parâmetro de torque máximo. 

 

Os valores de Pico de torque da articulação do joelho obtidos neste estudo foram 

superiores aos encontrados em outros estudos na velocidade de 60º/s (MACHADOet 

al., 2009; HERNANDEZ et al.,2014; KIM et al.,2015). Segundo McArdle et al. (2016) 

o treinamento limítrofe às circunstâncias típicas do esporte em questão, gera 

adequações específicas, quando utilizados exercícios que propiciem um estresse 

característico ao que a modalidade exige. Sendo assim, essa diferença de 

desempenho pode ser justificada pelas especificidades impostas durante a 

preparação física, devido as variáveis que podem ser trabalhadas, tais como 

resistência, força, potência e a periodização do treino físico em que cada equipe se 

encontrava quando foram realizadas as avaliações. Não foi encontrado nenhum 

estudo avaliando as articulações de tornozelo e quadril para atletas de TKD. Sendo 

assim, os dados obtidos nesse estudo não podem ser comparados com demais 

dados da literatura devido à especificidade do esporte. Consequentemente ao 

treinamento esportivo, o atleta pode desenvolver desequilíbrios musculares 
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aumentando o risco de desenvolver lesões. Segundo a literatura atual, é indicado 

uma relação de torque máximo entre quadríceps e isquiossurais de 60% (LEE, J. W. 

et al 2017). Valores inferiores estão relacionados ao maior risco de lesões 

musculares, como estiramentos. Neste estudo, observamos uma relação abaixo do 

ideal nos atletas de TKD na velocidade de 60º/s, que apresentaram uma relação de 

52% no membro dominante e 51% no membro não dominante, o que condiz com os 

estudos encontrados, nos quais os praticantes também apresentam essa relação 

próxima aos 50% (MACHADO et al.,2009; HERNANDEZ et al.,2014; PAIVA, 2009), 

aumentando, então, o risco de lesão na população estudada. Esses valores, porém, 

contradizem os valores encontrados para atletas do sexo feminino no estudo de Kim 

H (2015), sendo esses próximos a 60%. Os resultados encontrados nesse estudo 

demostram a importância da inclusão de treinamentos para reduzir tais 

desequilíbrios musculares, a fim de reduzir o risco de lesão.   

 

A prática regular do Taekwondo pode resultar no surgimento de assimetrias, uma 

vez que o atleta tende a usar preferencialmente um membro inferior para chutar e 

outro como membro de suporte. Está estabelecido na literatura que assimetrias 

entre os membros inferiores estão associadas a risco de lesão em atletas 

(CROISIER et al.,2008; DANESHJOO et al.,2013; DELLAGRANA et al.,2015; 

FOUSEKIS et al.,2010; KNAPIKI et al.,1991). Alguns estudos indicam valores acima 

de 10% ou 15% como já sendo assimetrias que podem predispor o atleta a lesão 

muscular (CROISIER et al.,2008; DANESHJOO et al.,2013; DELLAGRANA et 

al.,2015; FOUSEKIS et al.,2010; KNAPIKI et al.,1991).Levando em consideração 

que valores acima de 10% identificam assimetria entre os membros, a comparação 

definida entre os membros dominante e não dominante dos atletas deste estudo 

demonstrou diferenças significativas apenas em algumas variáveis. Dentre essas 

assimetrias chama atenção na velocidade baixa (60º/s) na articulação talocrural 

assimetria leve no trabalho máximo (-13,92%) e assimetria moderada na variável 

potência média (-24,77%). Ainda na mesma articulação na velocidade mais alta 

(180º/s), foram encontradas assimetrias moderada no pico de torque (-22,91%), e 

acentuadas no trabalho máximo e potência media (-46,01 e -58,92%) 

respectivamente. Na articulação do joelho, foram encontradas assimetria leve no 

movimento de extensão na variável potência média (-12,95%) e moderada na 
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mesma variável no movimento de flexão (-19,18%) na velocidade baixa (60°/s). 

Houve assimetrias leves nas variáveis pico de torque, trabalho máximo e potência 

média (-12,67, -12,80 e -14,18%) na velocidade mais alta (300°/s). Enquanto que na 

articulação do quadril foram encontradas assimetria leve na variável pico de torque 

na velocidade mais baixa (60°/s) durante o movimento de abdução 14,66% e na 

velocidade mais alta (180°/s) houve assimetrias leve no movimento de abdução nas 

seguintes variáveis, pico de torque -13,46%, trabalho máximo -12,05% e potência 

média -12,98%. Os valores negativos significam que houve predominância do 

membro dominante sobre o não dominante, enquanto os valores positivos 

demonstram que o membro não dominante teve predominância sobre o dominante. 

Embora não haja estudos que correlacionaram a presença de assimetrias à 

ocorrência de lesões em atletas do taekwondo, os valores observados no presente 

estudo sugerem que esses atletas podem estar em risco de lesões musculares nos 

membros inferiores.  

 

Apesar dos valores obtidos, o estudo apresentou barreiras, como o tempo de 

duração da avaliação, a disponibilidade dos atletas para a mesma e estarem durante 

período de competições, o que implica na perda de peso. Limitações essas que nos 

futuros estudos podem ser resolvidos com avaliações realizadas durante a fase de 

pré-temporada. A validade externa dos resultados também é baixa, uma vez que 

trata-se de uma população muito específica, não sendo possível generalizar os 

resultados para toda a população de atletas de taekwondo.  
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5 CONCLUSÃO 
 

 

O presente estudo apresenta resultados preliminares sobre a caracterização de 

variáveis de desempenho muscular em atletas de taekwondo. Além disso, esse 

estudo preliminar realizou uma comparação entre membro dominante e não 

dominante e da relação entre a musculatura agonista e antagonista. Nessa 

comparação entre os membros foram observadas assimetrias musculares tanto na 

articulação do tornozelo, joelho e quadril. Nessa ocasião, essas assimetrias foram 

decorrentes de pior performance da perna não-dominante, sugerindo uma possível 

influência da dominância na performance muscular. Portanto, os dados obtidos 

podem possibilitar o prosseguimento de estudos que busquem relacionar os 

parâmetros de performance muscular à incidência de lesões neste esporte.  

 

 

 

 

  



18 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

 
AMARAL, G. M. et al .Muscular performance characterization in athletes: a new 
perspective on isockinetic variables. Braz J Phys Ther., n. 18, v. 6, p. 521-529, 
Nov./ Dez. 2014  

BIRRER, R. B. Trauma epidemiology in the martial arts. The results of a neigh teen 
year international survey. Am J Sports Med., 1996, n. 24, v. 6, Suppl., S72-9. 
 
 
BITTENCOURT, N. F. N.et al. Complex systems approach for sports injuries: moving 
from risk factor identification to injury pattern recognition—narrative review and new 
concept. Br J Sports Med, Jul. 2016. n.50, p. 1309–1314. 
 
BRIDGE, C. A.;JONES, M. A.;DRUST, B. Physiological responses and perceived 
exertion during international Taekwondocompetition.Int J Sports PhysioPerform., 
2009, n. 4, p. 485–93. 
 
 
CROISIER, J.et al.Strength imbalances and prevention of hamstring injury in 
professional soccer players. The American journal of sports medicine, v. 36, n. 8, 
p. 1469-1475, 2008. 
 
 
DANESHJOO, A. et al. Bilateral and unilateral asymmetries of isokinetic strength and 
flexibility in male young professional soccer players. Journal of human kinetics, 
Malaysia, v. 36, n. 1, p. 45-53, mar. 2013 
 
 
DELLAGRANA, R. A. et al.Evidence for isokinetic knee torque asymmetries in    male 
longdistance-trainedrunners. The international jornal of sports physical therapy, 
Brasil, v. 10, n. 4, p. 514-519, ago. 2015. 
 
 
FERREIRA, Aparecido Pimentel. et al. Avaliação do desempenho isocinético da 
musculatura extensora e flexora do joelho de atletas de futsal em membro 
dominante e não dominante. Rev. Bras. Ciênc. Esporte, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 
229-243, Sept.  2010. 
 
 
FONSECA, S. T. da.et al. Caracterização da performance muscular em atletas 
profissionais de futebol. Rev bras med esporte, v. 13, n. 3, p. 143-147, mai./jun. 
2007. 
 
 
FOUSEKIS, K. et al. Intrinsic risk factors of non-contact quadriceps and hamstring 
strains in soccer: a prospective study of 100 prefessional players. Br j sports med, 
Greece, v. 45, p. 709-714, nov. 2010 
 



19 
 

 
 

 
HELLER, J.; PERIC, T.; DLOUHA, R.; Physiological profiles of male and female 
taekwondo (ITF) black belts. J Sport Sci., n. 16, p. 243–9, 1998. 
 
 
HERNANDEZ, L. E. M. etal.Valoración isocinética de la fuerza y balance muscular 
del aparato extensor y flexor de larodilla em taekwondoines. Gaceta Médica de 
México, México, v. 150, n. 3, p. 273-278, abr. 2014. 

 
KAZEMI, M.; etal.A Profile Of Olympic Taekwondo Competitors. Journal of Sports 
Science & Medicine, n. 5 (CSSI), p. 114-121, 2006. 
 
 
KIM, H. et al.A follow-up study on the physique, body composition, physical fitness, 
and isokinetic strength of female collegiate Taekwondo athletes. Journal of 
Exercise Reabilitation, v. 11, n. 1, p. 57-64, 2015. 
 
 
KNAPIK, J. J. et al.Preseasonstrengthanflexibilityimpalancesassociatedwithathletic 
injuries in female collegiate athletes. The American journal of sports medicine, v. 
19, n. 1, p. 76-81, 1991. 
 
 
LEE, J. W. et al.Eccentrichamstringstrengthdeficitandpoorhamstring-to-
quadricepsratio are risk factors for hamstring strain injury in football: A prospective 
study of 146 professional players. Journal of Science and Medicine in Sport, v. 21, 
p. 789–793, dez. 2017. 
 
 
MACHADO, S. M. etal. Estudo comparativo de variáveis isocinéticas do joelho em 
atletas de taekwondo e kickboxing. Fit Perf J., n. 8, v. 6, p. 407-11, Nov./dez. 2009. 
 
 
McARDLE, W. Katch. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho 
humano. 8  ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
 
 
MARKOVIC, G.; MISIGOJ-DURAKOVIC, M.; TRNINIC, S. Fitness profile of elite 
Croatian female taekwondo athletes. Coll Antropol., n. 29, p. 93–9, 2005. 
 
 
GREIG, MPhil. The Influence of Soccer-Specific Fatigue on Peak Isokinetic Torque 
Production of the Knee Flexors and Extensors. The American Journal of Sports 
Medicine, v.36, i. 7, p. 1403-1409, mar. 2008. 
 
 
  



20 
 

 
 

PAIVA, L. M. Análise biomecânica dos extensores e flexores do joelho por meio 
do dinamômetro isocinético em praticantes de artes marciais. 2009. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade do Vale do Paraíba, São José 
dos Campos, 2009 
 
 
PARK, Ki Jun; SONG, Brian Byung. Injuries in female and male elite taekwondo 
athletes: a 10-year prospective, epidemiological study of 1466 injuries sustained 
during 250 000 training hours. Br J Sports Med, p. 1-7, nov. 2017. 
 
 
PIETER, W. Performance characteristics of elite taekwondo athletes. Korean J 
Sports Sci., n. 3, p. 94–117, 1997. 
 
 
TERRERI, A. S. A.P.; GREVE, J. M.D.; AMATUZZI, M. M. Avaliação isocinética no 
joelho do atleta. Rev Bras Med Esporte, v. 7, n. 2, p.62-66, 2001. 
 
 
WORLD TAEKWONDO FEDERATION. About Members. Disponível em: 
<http://www.worldtaekwondo.org/about-wt/members/>. Acesso em: 18 out. 2018. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldtaekwondo.org/about-wt/members/


21 
 

 
 

- Rúbrica do pesquisador: __________ 

 

APENDICES 
 

Apêndice 01. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do estudo: Caracterização do desempenho muscular de atletas do Centro de 

Treinamento Esportivo – UFMG 

Investigador principal: Henrique Silvestre Martini e Jessica Martins Oliveira. 

Orientador: Profa. Dra. Juliana Melo Ocarino 

Co-orientador: Prof Renan Alves Resende 

Pesquisador colaborador: Larissa Pinheiro 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste estudo.Nosso objetivo é avaliar o desempenho 
muscular. 

Local: Esta pesquisa será realizada no Centro de Treinamento Esportivo da 
Universidade Federal de Minas Gerais (CTE-UFMG). 

Objetivo: Realizar uma análise descritiva dos parâmetros do desempenho muscular 
dos atletas CTE. 

Procedimentos da pesquisa: 

Os procedimentos desta pesquisa serão realizados em um único dia, com horário 
previamente agendado, com duração média de duas horas. Inicialmente, serão medidos o 
seu peso e altura em uma balança. Logo após, você será posicionado no dinamômetro 
isocinético, aparelho que será utilizado para mensurar o torque, potência e força das 
musculaturas a serem testadas. As musculaturas a serem testadas serão baseadas no 
gestual esportivo de cada uma das cinco modalidades (Atletismo, Judô, Natação, 
Taekwondo e Triathlon) que são vinculadas ao CTE e de acordo com as principais lesões de 
cada modalidade. você será posicionado no dinamômetro isocinético e será solicitado a 
realizar o movimento da articulação o mais rápido possível em duas séries de velocidades 
(velocidade alta e velocidade baixa). Será dado um período de repouso de um minuto entre 
as séries de velocidade. Antes do teste você irá realizar um aquecimento de 2 minutos. A 
avaliação será realizada bilateralmente. 

Riscos e desconfortos: Esta pesquisa oferece riscos e desconforto mínimos, tais 
como: Moderado desconforto na musculatura a ser testada. Caso isso aconteça, nós iremos 
viabilizar aplicação de gelo no setor de fisioterapia do centro de treinamento para aliviar o 
desconforto. 

Benefícios esperados: Ao término da pesquisa, você e seu técnicoreceberão um 
relatório com todas as informações sobre o seu perfil de desempenho muscular. Além disso, 
os resultados obtidos nesta pesquisa irão fornecer mais conhecimento para nos ajudar no 
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- Rúbrica do pesquisador: __________ 

 

planejamento das avaliações e dos tratamentos das lesões e dos tratamentos preventivos. 

Confidencialidade: Sua participação nesta pesquisa será anônima. Você será 
identificado por um código formado por letras e números. Seus dados pessoais, bem como 
qualquer outra forma de identificação, não serão revelados em nenhum momento. Apenas 
os pesquisadores envolvidos terão acesso a essas informações. Os dados serão utilizados 
apenas para fins de pesquisa. 

Recusa ou desistência da participação: Sua participação nesta pesquisa é 
totalmente voluntária. Você poderá desistir a qualquer momento, sem necessidade de 
justificativa e sem qualquer prejuízo. 

Gastos: Sua participação nesta pesquisa não lhe acarretará nenhum gasto 
financeiro e também não lhe será pago nenhum valor.  

        Mais informações sobre a pesquisa poderão ser fornecidas pelos pesquisadores 
responsáveis: Henrique Silvestre Martini (31 98668-6327), Jessica Martins Oliveira (31 
99958-8727) e Juliana Melo Ocarino (31 99741-8509). O Comitê de Ética em 
Pesquisa/UFMG (COEP) poderá ser acionado em caso de dúvidas relacionadas a aspectos 
éticos.  

 Após a leitura completa do presente documento, caso concorde em participar, você 
deverá assinar o termo de consentimento abaixo e rubricar todas as folhas do termo. Serão 
assinadas duas vias; uma que ficará com você (participante) e a outra com o pesquisador 
responsável.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

Declaro, para os devidos fins, que li e compreendi todas as informações acima. 
Todas as minhas dúvidas foram satisfatoriamente respondidas e eu concordo em ser 
voluntário desta pesquisa. 

 

______________________________________  ____________ 

              Assinatura do Voluntário                                      Data 

______________________________________        ____________ 

    Henrique Silvestre Martini             Data 

 

______________________________________        ____________ 

    Jessica Martins Oliveira             Data 

  

_____________________________________          ____________ 

             Dra. Juliana Melo Ocarino                                   Data 

 

 

COEP – Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º. Andar –Sala 2005 – Cep 
31270-901- Belo Horizonte – MG  / Telefax: (31) 3409-4592 

Email: coep@prpq.ufmg.br 
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 - Rúbrica do pesquisador: __________ 

 

 

Apêndice 02.TERMO DE ASSENTIMENTO 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO (Adolescentes 
maiores de 15 anos e menores de 18 anos) 

Informação geral: O assentimento informado para a criança/adolescente não substitui a 
necessidade de consentimento informado dos pais ou guardiãs. O assentimento assinado 
pela criança demonstra a sua cooperação na pesquisa. 
 
Título do Projeto: Caracterização do desempenho muscular de atletas do Centro de 
TreinamentoEsportivo – UFMG 

Investigador: Henrique Silvestre Martini e Jessica Martins Oliveira. 

Orientador: Profa. Dra. Juliana Melo Ocarino 

Co-orientador: Prof Renan Alves Resende 

Pesquisador colaborador: Larissa Pinheiro 

 

Local da Pesquisa: Esta pesquisa será realizada no Centro de Treinamento Esportivo da 
Universidade Federal de Minas Gerais (CTE-UFMG). 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes, 
da sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e 
você receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável 
pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você 
não entenda claramente. 

Informação ao sujeito da pesquisa:  

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de avaliar o 
desempenho muscular. 

Procedimentos da pesquisa: Os procedimentos desta pesquisa serão realizados 
em um único dia, com horário previamente agendado, com duração média de duas horas. 
Inicialmente, serão medidos o seu peso e altura em uma balança. Logo após, você será 
posicionado no dinamômetro isocinético, aparelho que será utilizado para mensurar o 
torque, potência e força das musculaturas a serem testadas. As musculaturas a serem 
testadas serão baseadas no gestual esportivo de cada uma das cinco modalidades 
(Atletismo, Judô, Natação, Taekwondo e Triathlon) que são vinculadas ao CTE e de acordo 
com as principais lesões de cada modalidade. Você será posicionado no dinamômetro 
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 - Rúbrica do pesquisador: __________ 

 

isocinético e será solicitado a realizar o movimento da articulação o mais rápido possível em 
duas séries de velocidades (velocidade alta e velocidade baixa). Será dado um período de 
repouso de um minuto entre as séries de velocidade. Antes do teste você irá realizar um 
aquecimento de 2 minutos. A avaliação será realizada bilateralmente. 

 

Riscos e desconfortos: Esta pesquisa oferece riscos e desconforto mínimos, tais 
como: Moderado desconforto na musculatura a ser testada. Caso isso aconteça, nós iremos 
viabilizar aplicação de gelo no setor de fisioterapia do centro de treinamento para aliviar o 
desconforto. 

 

Benefícios esperados: Ao término da pesquisa, você e seu técnicoreceberão um 
relatório com todas as informações sobre o seu perfil de desempenho muscular. Além disso, 
os resultados obtidos nesta pesquisa irão fornecer mais conhecimento para nos ajudar no 
planejamento das avaliações e dos tratamentos das lesões e dos tratamentos preventivos. 

 

Confidencialidade: Sua participação nesta pesquisa será anônima. Você será 
identificado por um código formado por letras e números. Seus dados pessoais, bem como 
qualquer outra forma de identificação, não serão revelados em nenhum momento. Apenas 
os pesquisadores envolvidos terão acesso a essas informações. Os dados serão utilizados 
apenas para fins de pesquisa. 

 

Recusa ou desistência da participação: Sua participação nesta pesquisa é 
totalmente voluntária. Você poderá desistir a qualquer momento, sem necessidade de 
justificativa e sem qualquer prejuízo. 

 

Gastos: Sua participação nesta pesquisa não lhe acarretará nenhum gasto 
financeiro e também não lhe será pago nenhum valor.  

 

 Após a leitura completa do presente documento, caso concorde em participar, você 
deverá assinar o termo de assentimento abaixo e rubricar todas as folhas do termo. Serão 
assinadas duas vias; uma que ficará com você (participante) e a outra com o pesquisador 
responsável.  

 
Contato para dúvidas: 
 

 Mais informações sobre a pesquisa poderão ser fornecidas pelos pesquisadores 
responsáveis: Henrique Silvestre Martini (31 98668-6327), Jessica Martins Oliveira (31 
99958-8727) e Juliana Melo Ocarino (31 99741-8509). O Comitê de Ética em 
Pesquisa/UFMG (COEP) poderá ser acionado em caso de dúvidas relacionadas a aspectos 
éticos. 
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DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  

 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos 
neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso 
interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que 
os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  
 
Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 
oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO 
INFORMADO.    
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
NOME DO ADOLESCENTE   ASSINATURA DATA 
 
 
__________________________________________________________________________ 
NOME DO INVESTIGADOR  ASSINATURA DATA 
 
 
 
COEP – Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG 

Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º. Andar –Sala 2005 – Cep 
31270-901- Belo Horizonte – MG  / Telefax: (31) 3409-4592 

Email: coep@prpq.ufmg.br 

 

 


