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1. RESUMO 

As lesões musculoesqueléticas são bastante prevalentes no esporte de alto 

rendimento, gerando importantes prejuízos com tempos variados de 

afastamento da prática e gastos com reabilitação.   Neste sentido, muitos 

estudos epidemiológicos têm mostrado que em alguns esportes como o 

futebol, as lesões musculares são o tipo de lesão mais prevalente observada, 

sendo que a fadiga acumulada por seguidos treinamentos e competições vem 

sendo apontada por parte da literatura como importante causa etiológica 

relacionada às lesões musculares no esporte. Diversos recursos como a 

crioterapia por imersão corporal e a compressão pneumática intermitente são 

utilizados na tentativa de otimizar a recuperação da fadiga ocasionada por 

exercício intenso. Entretanto, há ainda a necessidade de estudos 

comparativos da eficácia desses métodos de recuperação pós exercício.   

2. INTRODUÇÃO  

As lesões musculares são bastante prevalentes na prática esportiva, trazendo 

consigo, muitas vezes, importantes prejuízos de afastamento de treinamentos 

e competições, e necessidade de reabilitação. Frequentemente essas lesões 

estão relacionadas à recuperação incompleta do micro dano causado ao 

tecido muscular após um exercício intenso, e isso ocorre, muitas vezes, em 

virtude dos calendários de competição, que não permitem períodos de 

adaptação suficientes numa pré-temporada e, principalmente, recuperação 

suficiente no período competitivo. Neste sentido, a adoção de variados 

métodos que supostamente garantem promoção da recuperação precoce 

após o exercício tem sido observada, principalmente no esporte de alto 

rendimento.  

3. OBJETIVOS  

Verificar se a crioterapia por imersão corporal e a compressão pneumática 

intermitente são eficazes na recuperação da fadiga muscular ocasionada por 

exercício, e comparar, em caso de positividade, a eficácia apresentada por 

esses dois métodos.   

4. METODOLOGIA  

Recuperação passiva: após o exercício os sujeitos serão orientados a 

permanecerem sentados por um período de uma hora, em temperatura 

ambiente. Compressão pneumática intermitente: em outra semana os sujeitos 



farão uso da compressão pneumática intermitente, que deverá abranger 

desde a extremidade dos pés até a porção mais proximal das coxas dos 

voluntários. Durante a utilização, o voluntário permanecerá deitado em 

decúbito dorsal, em uma maca. Crioimersão: imediatamente após o exercício, 

serão solicitados a realizar a crioimersão corporal. O avaliado permanecerá 

dentro desta banheira por 10 minutos e a temperatura à 10° Celsius. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Dez voluntários, alunos do curso de Fisioterapia da Faculdade de Jaguariúna, 

serão convidados a participar do estudo. O estudo terá duração de três 

semanas. Em cada semana, os voluntários realizarão teste de salto horizontal 

e serão avaliados quanto à concentração sérica de creatina quinase. Cada 

voluntário realizará, então um protocolo de exercício excêntrico em cadeira 

extensora que será repetido em cada uma das três semanas. Terminado o 

exercício, será submetido ao uso da compressão pneumática intermitente, 

crioterapia por imersão corporal, ou recuperação passiva por uma hora, cada 

um desses recursos em uma das três semanas do estudo. Por fim, as 

avaliações de salto e de concentração sérica de creatina quinase serão 

realizadas novamente após uma hora do término do exercício, após 24 horas 

e após 48 horas, nas três semanas do estudo.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Espera-se que a compressão pneumática intermitente e a crioterapia por 

imersão corporal promovam mais pronunciada recuperação das variáveis 

avaliadas pós exercício que a recuperação passiva, bem como espera-se que 

um desses dois recursos seja mais eficaz que o outro.        
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