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RESUMO 

Introdução: O teste de equilíbrio em excursão em estrela (TEEE) tem sido proposto 

como alternativa acessível, validade e confiável para a determinação do equilíbrio 

dinâmico dos membros inferiores em atletas. Em contrapartida, não foram relatadas 

evidências sobre a correlação deste método com outras ferramentas de análise 

complementar que viabilizariam a caracterização da participação específica de cada 

habilidade no desempenho do equilíbrio dinâmico em atletas. Objetivo: A presente 

pesquisa tem a finalidade de correlacionar o TEEE e a força isométrica voluntária 

máxima (FIVM) dos membros inferiores. Materiais e métodos: Serão avaliadas 18 

atletas praticantes da modalidade de futebol de campo em nível profissional. Após 

caracterização individualizada do histórico esportivo, e do perfil funcional, as 

voluntárias serão submetidas à avaliação da FIVM em cadeia cinética fechada 

(CCF) e do equilíbrio dinâmico por meio do TEEE nos sentidos anterior, 

posteromedial e posterolateral. A correlação entre as análises será estabelecida pela 

determinação do coeficiente de correlação de Pearson. 

INTRODUÇÃO 

Avaliar, de forma válida e confiável, o equilíbrio postural dinâmico constitui 

uma das metas das avaliações cinético-funcionais em medicina e reabilitação 

esportiva1. Os resultados desta análise, complementados com outras ferramentas de 

determinação do nível de desempenho funcional, contribuem com a determinação 

de fatores de risco e/ou a elaboração de programas de prevenção de lesões 

musculoesqueléticas para atletas recreacionais e de alto desempenho2,3. O teste de 

equilíbrio em excursão em estrela (TEEE) foi proposto como alternativa acessível e 

prática para a determinação desta habilidade, já apresentando algumas evidências 

científicas em relação à sua validade e confiabilidade4. Em contrapartida, não foram 

relatadas evidências sobre a correlação deste método com outras ferramentas de 

análise complementar, como as destinadas à determinação direta da força muscular 

ou propriocepção, que viabilizariam a caracterização da participação específica de 

cada habilidade no desempenho do equilíbrio postural dinâmico e contribuiriam com 

o estabelecimento de protocolos para a avaliação cinético-funcional dos membros 

inferiores em atletas.  

 

 



OBJETIVO 

A presente pesquisa tem a finalidade de correlacionar o TEEE, destinado à 

determinação do equilíbrio dinâmico dos membros inferiores, e a força isométrica 

voluntária máxima (FIVM) dos membros inferiores em cadeia cinética fechada 

(CCF). 

 

METODOLOGIA 

Serão avaliadas 18 atletas, do sexo feminino praticantes da modalidade de 

futebol de campo em nível profissional. Após caracterização individualizada do 

histórico esportivo, e do perfil funcional, os voluntários serão submetidos a uma série 

de três contrações isométricas voluntárias máximas (CIVM) para cada membro 

inferior. A atividade será executada em um aparelho de pressão de pernas acoplado 

a um dinamômetro digital. As contrações terão a duração de 10 segundos, com o 

intervalo de 2 minutos entre cada contração, realizadas sob constante e intenso 

estímulo verbal. Por meio desta análise serão obtidos os valores de pico (pFIVM),  

média (mFIVM) e aceleração. O TEEE será realizado com o intervalo de 3 dias do 

teste de FIVM. Nele as atletas realizarão as tarefas de alcance com ambos os 

membros inferiores nos sentidos anterior, posteromedial e posterolateral. As 

atividades serão executadas sobre uma plataforma especialmente desenvolvida 

para o projeto. Os valores serão posteriormente normalizados pelo índice de massa 

corporal (IMC) para a FIVM e pelo comprimento do membro inferior para elevar a 

confiabilidade. A correlação entre as análises será estabelecida pela determinação 

do coeficiente de correlação de Pearson. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa recebeu parecer favorável ao desenvolvimento pelo 

comitê de ética em pesquisa (parecer 301.156). Já foram avaliadas 12 voluntárias e 

as demais deverão ser submetidas aos procedimentos investigativos até o final 

deste ano. A consistência dos resultados já analisados demonstra a confiabilidade 

alcançada com a metodologia proposta. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados referentes à caracterização da amostra são apresentados na 

tabela 1. 



Tabela 1: Caracterização da amostra com os valores de média e desvio padrão em relação à idade, massa 

corporal, altura e índice de massa corporal de 12 voluntárias. 

 Idade 
(anos) 

Massa corporal  
(Kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 

Média 24,4 60,5 160 22,4 
Desvio padrão 4,2 7,7 10 2,3 

 Já os resultados referentes os valores preliminares da média e desvio padrão 

da média, pico e aceleração da FIVM e das medidas de alcance do TEEE para o 

membro dominante são apresentados na tabela 2.  

Tabela 2: Valores de média e desvio padrão da média, pico e aceleração da FIVM e das medidas de alcance do 

TEEE nos sentidos anterior, posterolateral e posteromedial no membro dominante. 

 FIVM (Kgf/Kg/cm2) TEEE (cm) 

pFIVM mFIVM aceleração anterior posteromedial posterolateral 
Média 57,4 54,5 83,9 98,7 95,7 94,6 

Desv. Pad. 9,1 8,5 18,4 4,3 3,8 4,5 

 Os resultados estatísticos de correlação entre as variáveis do teste de FIVM e 

das direções do TEEE demonstram haver uma correlação fraca para todos os 

cruzamentos. Considerando estes resultados preliminares, parece que o nível dos 

parâmetros da FIVM, mesmo estabelecido em condições biomecânicas similares, 

não estaria correlacionado com o nível de desempenho do equilíbrio dinâmico, 

estabelecido pelo TEEE, em atletas de futebol. 
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