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1. RESUMO 

A propriocepção pode ser avaliada pelo senso de posição articular (SPA). O 

SPA deriva de sinais aferentes de mecanorreceptores em cápsulas articulares, 

ligamentos, músculos e pele.  Considerando-se que a fadiga muscular (FM) altera as 

propriedades mecânicas do músculo e o sistema proprioceptivo, este estudo tem o 

objetivo de avaliar o efeito da fadiga do músculo quadríceps femoral SPA do joelho. 

Amostra de 14 participantes, 11 mulheres e 03 homens, saudáveis, sedentários 

(21,6±1,8anos, 61,7±12,7kg, 1,64±0,07m), sem história de lesões prévias nos 

membros inferiores. O SPA do joelho foi mensurado no dinamômetro isocinético 

Biodex System-3, sem feedback visual, com ângulo-alvo de 60˚ flexão do joelho, 

sendo obtidos três valores do SPA na fase pré-fadiga. Os participantes realizaram 

contrações isotônicas concêntricas dos músculos quadríceps femoral e isquiotibiais, 

no movimento isocinético na velocidade angular de 60˚/s. A FM era determinada 

quando houvesse redução de 50% do valor da contração isotônica concêntrica 

voluntária máxima (CICVM) do m. quadríceps femoral. Imediatamente após a FM, 

foram coletados, novamente, três valores do SPA do joelho. O SPA foi analisado 

pela variável erro absoluto (EA), definido como sendo a distância angular entre o 

ângulo-alvo e o ângulo atingido pelo participante.  O teste t pareado foi utilizado para 

comparar as médias dos erros absolutos de cada sujeito nas condições pré e pós- 

FM. O nível de significância foi 5%. A FM não altera o SPA do joelho. Não houve 

diferença estatisticamente significativa nos valores obtidos do EA quando 

comparadas as condições pré (4,5±3,7) e pós-fadiga (3,9±2,0), r=0.27, média do 

erro padrão pré- fadiga (1,0), pós-fadiga (0,54) e p=0,34. O método de avaliação do 

SPA do joelho segue o estabelecido pela literatura. A pré-ativação dos músculos 

isquiotibiais e gastrocnêmios são importantes para estabilizar o joelho e prevenir 

lesões do ligamento cruzado anterior. Outros autores avaliaram a cinemática no 

joelho após fadiga do m. quadríceps femoral e não encontraram alteração na 

velocidade angular pós-fadiga. A propriocepção da articulação do joelho não é 

afetada pela fadiga do músculo quadríceps femoral. Outros estudos podem ajudar a 

compreender como ocorre o controle neuromuscular no na articulação do joelho. 

      

 



2. INTRODUÇÃO 

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 (SHERRINGTON, 1906). 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. 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 et al, 2000). 

  A propriocepção pode ser definida como a entrada cumulativa neural para o 

Sistema Nervoso Central de terminações nervosas especializadas denominadas 

mecanorreceptores, que estão localizados em cápsulas, ligamentos, músculos, 

tendões e pele (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2007). 

A propriocepção pode ser avaliada pelo senso de posição articular (SPA), 

senso de força, e o senso de velocidade (RIEMANN E LEPHART, 2002). Devida à 

importância do SPA ser fundamental para atividades diárias de baixa complexidade 

como atividades de vida diárias (AVDs), e de alta complexidade, como práticas 

esportivas, pois uma boa coordenação muscular acaba dependendo de um bom 

SPA (RIBEIRO e OLIVEIRA, 2008). 

Portanto, o impulso proprioceptivo não é necessariamente percebido de forma 

consciente, devido à informação do fuso muscular e das aferências articulares 

acabam interferindo os reflexos da medula espinhal (ROZZI et al, 2000). 

A fadiga muscular (FM) é definida como a incapacidade de um grupo 

muscular em sustentar ou manter o nível de contração por determinado período 

(ENOKA, 1992). A literatura reporta a importância do estudo da fadiga muscular e a 

recuperação do esforço da contração muscular, pois a FM pode ocorrer em 

atividades como o treinamento, reabilitação e prática esportiva (KOUTEDAKIS e 

SHARP, 2004; GIOFTSIDOU et al, 2012). 

A deterioração da propriocepção é um fator de risco determinante para lesão 

ligamentar no joelho, como no caso do ligamento cruzado anterior (SKINNER et al, 

1986), (LATTANZIO e PETRELLA, 1998). Estudos realizados nos Estados Unidos 



(EUA) mostram indicam 80 mil lesões sobre o ligamento cruzado anterior (LCA), o 

que representa um a cada 3500 lesões anuais (DANIEL et al, 1994 e GRIFFIN et al, 

2000). Jovens atletas, com o declínio da propriocepção, também apresentam risco 

de lesão ligamentar de joelho (MIURA, et al 2004, BARRACK, et al 1999). Assim 

mostrando a maior suscetibilidade do joelho às lesões principalmente de LCA, que 

será devido a uma diminuição na frequência do impulso proprioceptivo, e assim 

causando uma instabilidade articular (BARLETT e WARREN, 2002). 

O grande número de lesões sofridas no período final da atividade física 

recreativa ou competitiva mostra a contribuição da fadiga para a alteração no 

controle neuromuscular através da alteração na propriocepção (HIEMSTRA et al, 

2001). 

Ribeiro (2005) mostrou que há uma insuficiência na quantidade de trabalhos 

sobre o efeito da fadiga localmente induzida. É importante investigar a relação entre 

fadiga do músculo quadríceps femoral e déficit na propriocepção articular. 

Pela literatura pesquisada verificamos que há controvérsias em relação e 

efeito da fadiga muscular na propriocepção, pois Gear (2011) e Longpré, Potvin e 

Maly (2013) reportaram que a fadiga dos músculos motores do joelho não afeta a 

propriocepção, enquanto Ribeiro, et al (2011) refutam estes achados e demostram 

que há alteração no senso de posição.  Desta forma, o presente estudo pretendeu 

analisar especificamente os efeitos da fadiga muscular do quadríceps femoral na 

propriocepção articular do joelho, avaliada por meio do senso de posição articular. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral: O objetivo geral deste estudo é verificar o efeito da fadiga 

do músculo quadríceps femoral no senso de posição articular do joelho. 

3.2 Objetivo Específico: Avaliar o senso de posição articular no joelho, por 

meio da variável erro absoluto (e graus), nas condições pré e pós-fadiga 

do m. quadríceps femoral. 

4. METODOLOGIA 

Amostra de 14 participantes, 11 mulheres e 03 homens, saudáveis, 

(21,6±1,8anos, 61,7±12,7kg, 1,64±0,07m), fisicamente ativos, sem história de lesões 



prévias nos membros inferiores, sem instabilidade articular do joelho e todos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O presente 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP da Universidade São Judas Tadeu e se 

encontra protocolado na Plataforma Brasil. A escala de avaliação IPAQ foi usada 

para padronizar a amostra. 

Inicialmente, realizou-se o exame subjetivo e uma anamnese inicial. O 

membro escolhido para a realização do protocolo foi o membro dominante inferior do 

sujeito. Para a mensuração da massa corporal e estatura foi utilizada uma balança 

mecânica. Os movimentos do joelho foram avaliados no dinamômetro Biodex 

System 3, localizado no Laboratório de Biomecânica da Universidade São Judas 

Tadeu. Cada indivíduo foi posicionado na cadeira do dinamômetro isocinético e 

mantido fixo à mesma com faixas junto ao tronco, pelve e coxa, a fim de manter a 

estabilidade corporal durante o esforço máximo. Os ângulos de posicionamento do 

quadril e do joelho foram mantidos em 90° de flexão (0º corresponde à extensão 

completa da articulação do joelho). O segmento a ser testado foi fixado por meio de 

faixa de velcro no terço distal da perna, a fim de manter a estabilidade do 

movimento. Ao posicionar o participante na cadeira do dinamômetro isocinético, o 

eixo aparente da articulação do joelho foi alinhado com o eixo de rotação do braço 

mecânico do dinamômetro. 

O senso de posição articular do joelho foi mensurado no dinamômetro 

isocinético sem feedback visual e o ângulo-alvo foi determinado em 60˚ flexão do 

joelho (OLSSON, et al 2004). Cada participante realizou três testes com intuito de 

localizar o ângulo-alvo, nas condições pré e pós-fadiga. Imediatamente após a 

aplicação do protocolo de fadiga muscular, foram coletados, novamente, três valores 

do senso de posição do joelho. O senso de posição articular foi analisado pela 

variável erro absoluto (EA), definido como sendo a distância angular entre o ângulo-

alvo e o ângulo atingido pelo participante. 

O segmento a ser testado foi fixado por meio de faixa de velcro no terço distal 

da perna, a fim de manter a estabilidade do movimento. Ao posicionar o participante 

na cadeira do dinamômetro isocinético, o eixo aparente da articulação do joelho foi 

alinhado com o eixo de rotação do braço mecânico do dinamômetro. 



Previamente ao início do protocolo, os participantes realizaram aquecimento 

de 10 minutos com a realização de movimentos fisiológicos ativos de flexão e 

extensão do joelho. Em seguida, foi registrado o pico de torque (PT) durante a 

contração isotônica concêntrica no movimento isocinético do músculo quadríceps 

femoral, de modo que este valor serviu de referência para se determinar a fadiga 

muscular.  

O protocolo de fadiga consistiu de contrações musculares concêntricas em 

flexão e extensão do joelho, na velocidade angular de 60º/s. Os indivíduos 

realizaram repetidos movimentos de flexão e extensão, sob o estímulo incentivador 

oral dos pesquisadores durante todo o teste, até que houvesse redução significativa 

do torque gerado pelo músculo quadríceps femoral. Neste momento observou-se o 

declínio do pico de torque isotônico concêntrico para se determinar a fadiga 

muscular, sendo considerado o músculo quadríceps femoral fadigado quando 

houvesse um declínio de 60% do PT comparado ao valor pré-fadiga. Uma vez 

determinada à fadiga muscular, mantivemos o esforço do músculo quadríceps 

femoral com a aplicação de contrações isométricas voluntárias máximas (CICVM) 

durante 01 minuto pós-fadiga, na posição angular de 90º de flexão do joelho. As 

contrações isométricas neste período de 01 minuto pós-fadiga foi realizada de forma 

intermitente, com 05seg de contração para a musculatura flexora e 10seg para a 

musculatura extensora. Após o período de 01 minuto de contrações isométricas 

intermitentes, uma nova avaliação da contração isotônica concêntrica no movimento 

isocinético de 60º/seg. foi obtida para se determinar se o músculo quadríceps 

femoral se manteve fatigado ou se houve recuperação, mensurado pela variável pico 

de torque (Nm). Então, resumidamente, o protocolo constou de:  

1. Avaliação do pico de torque na contração concêntrica do m. quadríceps femoral 

na velocidade angular de 60º/s;  

2. Protocolo de fadiga do músculo quadríceps femoral, contrações concêntricas dos 

músculos flexores e extensores do joelho; 

3. Fadiga determinada quando o PT caiu 60% do valor pré-fadiga; 

4. Contrações isométricas intermitentes do m. quadríceps femoral durante o primeiro 

minuto pós-fadiga; 



5. Reavaliação do PT ao término das contrações isométricas.   

5. DESENVOLVIMENTO 

A pré-ativação dos músculos isquiotibiais e gastrocnêmios são importantes 

para estabilizar o joelho e prevenir lesões do ligamento cruzado anterior. Outros 

autores avaliaram a cinemática no joelho após fadiga do m. quadríceps femoral e 

não encontraram alteração na velocidade angular pós-fadiga devido à alteração na 

homeostasia devido à fadiga do músculo do joelho (GEHRING, MELNYK, 

GOLLHOFER, 2009). Em mulheres jovens, a fadiga de músculos motores da 

articulação do joelho, como m. quadríceps femoral e m. isquiotibiais não alteraram o 

momento de adução e o ângulo do joelho durante a marcha (LONGPRÉ, POTVIN, 

MALY, 2013). 

Hassanlouei, et al (2012), analisaram o efeito da fadiga muscular nos 

músculos quadríceps femoral e isquiotibiais. Foi utilizado eletromiografia para 

analisar a estabilidade muscular do joelho e a força máxima diminuiu 63% e 66% 

extensores e flexores de joelho respectivamente (P <0,0001). Este estudo mostra 

que a fadiga muscular causa uma redução do impulso sensorial e motor dos 

músculos quadríceps femoral e isquiotibiais, reduzindo potencialmente a 

estabilidade articular do joelho.  

Gear (2011) comparou o efeito fadiga muscular dos m. isquiotibiais em 

relação ao senso de posição articular ativa em três diferentes ângulos (15°, 30° e 

45°). Sua metodologia consistiu em 18 sujeitos avaliados o senso de posição 

articular ativa nas condições pré e pós-fadiga, com protocolo para fadiga muscular 

induzida pelo dinamômetro isocinético, com velocidade angular de 180°/s. Porém 

não foi encontrado em efeito estatisticamente considerável em interação fadiga 

muscular e alteração no senso de posição articular do joelho.   

Ribeiro, et al (2011) mostraram que a fadiga muscular afeta o senso de 

posição articular do joelho, igualmente na musculatura flexora quanto extensora do 

joelho, portanto o efeito da fadiga é igualmente apresentado, não dependendo do 

grupo muscular específico. Os pesquisadores analisaram 40 indivíduos, o SPA do 

joelho foi mesurado antes e após o protocolo de fadiga que consiste em 30 

contrações concêntricas e excêntricas máximas consecutivas da musculatura 



extensora e flexora do joelho no dinamômetro isocinético a uma velocidade angular 

de 180 °/s. No presente estudo, os participantes não tiveram limite de repetições 

durante o protocolo de fadiga e a velocidade angular empregada foi de 60°/s. Da 

mesma forma que Ribeiro, et al (2011) nosso protocolo foi eficaz em levar a fadiga 

muscular. Entretanto, não encontramos diferenças no SPA na condição pós-fadiga. 

Interessante notar que, mesmo com a contração isométrica intermitente 

realizada no primeiro minuto pós-fadiga, o torque do m. quadríceps femoral 

mensurado ao término deste período se manteve tão baixo que consideramos que o 

músculo se manteve fatigado. Não encontramos dados na literatura que combine 

contrações concêntricas e isométricas no mesmo protocolo de fadiga. Se pensarmos 

em função do músculo quadríceps femoral, mantiver um estado de contração 

muscular após a fadiga, com pequenos intervalos de repouso, mantém a condição 

de fadiga. Pelos nossos achados, não podemos avaliar se este fato influenciou a 

capacidade dos participantes em localizar o ângulo-alvo. O fato é que nosso 

protocolo foi capaz de fadigar o m. quadríceps femoral e isto não afetou a 

propriocepção na articulação do joelho. 

Recentemente, resultados comparando a contribuição relativa dos músculos 

agonistas e antagonistas no movimento de reposicionamento para a alteração do 

SPA do joelho fadigado mostram que a fadiga muscular dos agonistas gera mais 

impacto no SPA do joelho do que a fadiga dos músculos antagonistas (VENÂNCIO. 

et al 2007). 

Outros autores relatam a idade como fator que possa influenciar 

negativamente na propriocepção articular, podendo haver uma diferença no imput 

sensorial, fato que pode acabar justificando os resultados desse trabalho (RIBEIRO 

E OLIVEIRA 2010). 

Uma das limitações do presente estudo pode levar em conta que não foi 

mensurada a fadiga da musculatura posterior do joelho, pois, se tivéssemos 

acompanhado a fadiga dos músculos isquiotibiais poderíamos justificar ou encontrar 

alguma diferença no SPA pós-fadiga muscular. 

6. RESULTADOS 



A fadiga do músculo quadríceps femoral não altera o senso de posição 

articular do joelho. Não houve diferença estatisticamente significativa nos valores 

obtidos do EA quando comparadas as condições pré (4,5±3,7) e pós-fadiga 

(3,9±2,0), r=0.27, média do erro padrão pré- fadiga (1,0), pós-fadiga (0,54) e p=0,34. 

Média e erro padrão da média são ilustrados na FIGURA – 1. O método de 

avaliação do senso de posição do joelho segue o estabelecido pela literatura. 

FIGURA – 1. Erro absoluto (em 

graus) no teste de propriocepção da 

articulação do joelho nas condições pré 

e pós-fadiga do músculo quadríceps 

femoral. Valores da média e desvio 

padrão. Não há diferenças nas 

condições pré e pós-fadiga (N = 14). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A propriocepção da articulação do joelho não é afetada pela fadiga do 

músculo quadríceps femoral.  

Alguns trabalhos têm mostrado que a fadiga dos músculos flexores e 

extensores do joelho afetam negativamente a propriocepção articular, porém, não 

verificamos isto no presente estudo. Outros estudos podem ajudar a compreender 

melhor como ocorre o controle neuromuscular no na articulação do joelho. 
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