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Resumo 

O presente trabalho visa o estudodos mecanismos da fadiga muscular, 

mecanismos da propriocepção articular, formas de avaliação, mecanismos 

fisiológicos que explicam os efeitos da deterioração da fadiga muscular na 

propriocepção articular, efeitos patológicos e controversos da literatura científica 

sobre o assunto e a mediação desses efeitos. 
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Introdução 

Comparando musculatura agonista e antagonista do movimento de 

reposicionamento para verificar alteração de SPA (senso de posição articular) do 

joelho, após exercício fatigante, mostram que a fadiga muscular dos agonistas gera 

mais impacto para a musculatura antagonista (VENÂNCIO, 2007). 

Atualmente os estudos da fadiga muscular na sensação da posição articular 

do joelho são muito contraditórios. Alguns estudos mostram que não há alterações 

importantes no SPA antes e após fadiga (MARKS, 1993), já em outros estudos 

mostram que há alterações significativas (SKINNER, 1986), (MARKS, 1994), 

LATTANZIO, 1997). 

A procura por estudos sobre a deterioração da propriocepção é um crescente, 

e um fenômeno ligado à alta incidência de lesões esportivas, com importância 

socioeconômica. A deterioração da propriocepção é um fator de risco determinante 

para lesão ligamentar no joelho, como no caso do ligamento cruzado anterior 

(SKINNER, 1986), (LATTANZIO, 1998). 

 

Objetivos 

Constitui-se como objetivo geral deste estudo comparar e descrever o efeito 

da fadiga muscular induzida principalmente em relação ao músculo quadríceps 

femural no senso de posição articular do joelho em atletas de futebol profissional. Já 

o objetivo específico é avaliar o erro absoluto do senso de posição articular do 

joelho. H0- A fadiga do músculo quadríceps femoral não afeta a propriocepção 

articular do joelho.H1- A fadiga do músculo quadríceps afeta a propriocepção 

articular do joelho. 

 



Metodologia (prevista) 

Estudo experimental.Para inclusão de amostra foram inicialmente definidos os 

seguintes critérios: Mulheres de 18 a 30 anos, sem histórico de lesões no joelho, 

bem como outras patologias sistêmicas como cardiopatias ou pneumáticas, 

selecionadas do curso de fisioterapia e educação física da Universidade São Judas 

Tadeu. A escala de avaliação IPAQ será usada para padronizar a amostra. 

 

Desenvolvimento 

Definida por Sherrington em 1906, a propriocepção é a percepção do 

movimento articular ou do corpo bem como a posição do corpo, ou dos segmentos 

no espaço (referência). Ela se origina de um processo do qual o sistema nervoso 

central recebe um sinal ou impulso de algumas fontes (receptores, fuso muscular) 

para determinar a posição articular e o movimento. Portanto, os estímulos levam a 

informação em três níveis diferentes de controle motor: medula espinhal, células 

localizada no tronco cerebral e aos centros superiores (córtex motor, gânglios basais 

e cerebelo) (ROZZI, 2000). 

O declínio da propriocepção em resultado da fadiga mental e/ou física é um 

fator importante para possíveis lesões articulares (SKINNER, 1986) (LATTANZIO, 

1997 e 1998). 

O SPA pode ser descrito praticamente como a consciência da posição 

articular e pelos fusos neuromusculares (PROSKE, 2000) e pelos receptores 

cutâneos de adaptação lenta (PROSKE, 2000) (FORESTIER, 2002). 

Normalmente há dois tipos de definição de fadiga muscular: a de origem 

periférica é o resultado da alteração na homeostasia do músculo-esquelético, que 

não é influenciada pela velocidade de condução do impulso neural. A de origem 

central é a diminuição gradativa da velocidade e frequência com que o impulso 

voluntariodos motos neurônios no exercício (DAVIS, 1997). 

A fadiga pode acontecer por meio de uma falha e um ou mais locais na 

periferia: a junção neuro muscular; propagação do potencial de ação ao longo da 

membrana muscular; sistema túbulo-T; liberação de Ca2+; reticulo sarcoplasmatico; 

ligação do Ca2+à troponina C; interações de actina-miosina durante; na captação 

ativa do Ca2+pelo reticulo sarcoplasmático. (ENOKA, 1992). 

 



Resultados preliminares 

Esperamos, com o presente estudo, obter resultados sobre a influência da 

fadiga na propriocepção do joelho e assim propor mais condições de treinamento e 

reabilitação dessa população. 
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