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RESUMO

CARACTERIZAÇÃO DE PARÂMETROS BIOMECÂNICOS E FISIOLÓGICOS DA
FADIGA DURANTE CORRIDA DE INTENSIDADE SUPRAMÁXIMA INTERMITENTE
COM SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA

Autor: FERNANDA MICHELONE ACQUESTA
Orientador: PROF.DR. ALBERTO CARLOS AMADIO

A dissertação tem por objetivo central caracterizar, através de parâmetros
biomecânicos e fisiológicos, a corrida de intensidade supramáxima intermitente em
situação de fadiga, e o possível efeito da suplementação com creatina sobre esses
parâmetros. Para a indução da fadiga, 8 atletas voluntários (16,3 ± 0,5 anos de
idade; 1,78 ± 0,059 m de altura, 70,7 ± 4,16 kg de massa) realizaram teste
intermitente (i.e. 5 séries de corrida) com carga constante (i.e. 120% da vVo2max 10% de inclinação da esteira) até a exaustão. Logo ao início da primeira série de
corrida realizaram-se coletas da Força de Reação do Solo, do sinal eletromiográfico,
da frequência cardíaca e da percepção de esforço. Nas séries 2, 3, 4 e 5 tais
parâmetros foram novamente coletados em condição de iminente impossibilidade em
manter o exercício. Foram realizadas coletas da concentração de lactato antes das 5
séries de corrida, imediatamente após, e depois de 3 e 5min de descanso. Os
voluntários realizaram o protocolo de indução de fadiga em três ocasiões distintas:
sem suplementação, com placebo, com suplementação de monoidrato de creatina,
seguindo o modelo cross-over, uni-cego. Os resultados apontam para uma clara
tendência de aumento da carga externa na situação de fadiga, associada a um
consistente aumento da pré-atividade muscular. Provavelmente em função das
características do protocolo, observou-se que a maioria dos músculos estudados
evidenciou uma tendência de redução na intensidade recrutamento muscular durante
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a fase de apoio em resposta à fadiga. Observou-se, ainda, uma clara tendência de
redução da freqüência mediana para os músculos extensores e flexores da coxa em
decorrência da fadiga. Ainda que o efeito da suplementação de creatina sobre os
parâmetros eletromiográficos não tenha sido claro, observou-se uma significativa
redução da sobrecarga mecânica induzida pelas forças externas em resposta a esta
suplementação.

Palavras-chave: Fadiga, corrida, força de reação do solo, eletromiografia, creatina.
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ABSTRACT

BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF
SUPRAMAXIMAL INTERMITTENT RUNNING DURING FATIGUE AND THE
EFFECTS OF CREATINE SUPPLEMENTATION

Author: FERNANDA MICHELONE ACQUESTA
Adviser: PROF.DR. ALBERTO CARLOS AMADIO

The main purposes of this study were to provide a biomechanical and
physiological characterization of supramaximal intermittent running during fatigue,
and also, to investigate the possible effects of creatine supplementation on the
running characterization parameters. To induce fatigue, 8 athletes (years of age=16,3
± 0,5; height=1,78 ± 0,059 m; weight=70,7 ± 4,16 kg) underwent an intermittent
running protocol (i.e. 5 running bouts to exhaustion, interspersed by a 90 s interval) at
a fixed load (i.e. 120% of the vVO2max – 10% treadmill slope). Ground reaction force,
electromyographic signal, heart rate and rate of perceived exertion were obtained at
the beginning of the first running bout and at the imminence of exercise interruption
due to fatigue on the remaining four bouts. Blood lactate concentration was evaluated
prior the beginning of the first running bout and immediately after, 3 and 5 min after
the completion of the last running bout. The participants underwent the fatigueinducing protocol under three different conditions: no supplementation, placebo, and
creatine supplementation in a single-blind cross-over design. Our results suggest that
the subjects experienced a higher external load during fatigue, associated to a
consistent increase in muscle pre-activity. It is possible to speculate that the protocol
characteristics (i.e. supramaximal running) may have influenced the observed
decrease in the muscular activity during fatigue. We have also observed a trend for
the decrease in the median frequency for the hip flexors and extensors, possibly
influenced by fatigue. Even though no significant effects of creatine supplementation
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on the electromyographical parameters were observed, a significant decrease in the
mechanical overload was observed in response to its supplementation.
Keywords: Fatigue, running, ground reaction force, electromyography, creatine.
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1.

INTRODUÇÃO
O fenômeno da fadiga pode ser observado constantemente na prática de

modalidades esportivas, e atividades físicas diárias e ocupacionais, quando há
falência em manter a força ou potência requerida, não permitindo a continuidade do
movimento. Assim, a fadiga apresenta-se, muitas vezes, como limitante do
desempenho motor. Além disso, a fadiga pode, também, estar associada à
ocorrência de lesões osteo-mio-articulares, uma vez que pode alterar a distribuição
da sobrecarga nas estruturas internas, resultando em condições adversas ao
funcionamento normal do sistema músculo-esquelético (NYLAND et al., 1994;
HRELJAC et al., 2000; PINNIGER et al., 2000; HRELJAC, 2004).
Apesar da ampla atenção dada ao processo de fadiga, principalmente no
âmbito das alterações fisiológicas e metabólicas (MACLAREN et al., 1989; ALLEN et
al.,

1995;

ALLEN e WESTWRBLAD, 2001;

STACKHOUSE

et al., 2001;

NEWSHOLME e BLOMSTRAND, 2006) tal fenômeno ainda não se encontra
totalmente elucidado.
Para melhor entendê-lo, muitos estudos buscam caracterizar a influência da
fadiga no comportamento de parâmetros eletromiográficos (MORITANI e de VRIES,
1980; BIGLAND-RICHIE et al., 1981; HANON et al., 2005; DIAS DA SILVA e
GONÇALVES, 2006; SILVA et al., 2007), dinâmicos (CHRISTINA et al., 2001;
MERCER et al., 2003; GERLACH et al., 2005) e cinemáticos, bem como estudos que
combinam essas metodologias (SERRÃO, 1996; DERRICK et al., 2002; AVOGRADO
et al., 2003; PLACE et al., 2004; WEIST et al., 2004). Tais parâmetros biomecânicos
são de extrema importância na análise do movimento em condição de fadiga, uma
vez que explicam a regulação do movimento e determinam a sobrecarga mecânica
imposta ao aparelho locomotor durante essa condição.
Entretanto, mesmo sendo muito estudada, a compreensão do fenômeno é
extremamente complexa, uma vez que múltiplos fatores como os diferentes
protocolos de indução de fadiga e métodos de análise utilizados nos trabalhos, bem
como a característica multifatorial do fenômeno, envolvendo tanto fatores centrais
como periféricos, dificultam sua compreensão.
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Sabendo o quão prejudicial ao desempenho da corrida pode ser a
instauração da fadiga, estratégias nutricionais têm sido largamente utilizadas na
tentativa de postergá-la, e sua eficácia depende do tipo de exercício, intensidade e
duração (BROUNS et al., 2002). A influencia da suplementação de creatina (Cr) é
amplamente discutida na literatura e seu efeito ergogênico tem sido evidenciado em
diferentes modelos experimentais, principalmente, em exercícios intermitentes de alta
intensidade (GREENHAFF et al., 1993; BALSOM et al., 1995; JONES et al., 1999;
TERJUNG et al., 2000; SKARE et al., 2001; AHMUN et al., 2005).
Durante a corrida intermitente em alta intensidade, o papel energético da
creatina fosfato é relevante, podendo a suplementação de Cr retardar a fadiga e
melhorar o desempenho da atividade através do efeito combinado do aumento das
reservas iniciais de creatina fosfato e de sua ressíntese mais acelerada
(GREENHAFF et al., 1994; CASEY et al.,1996; KREIDER et al., 1998).
No entanto, para a determinação da melhora do desempenho da corrida, os
estudos disponíveis na literatura tem se pautado prioritariamente no aumento do
tempo até a exaustão, não participando da análise parâmetros mais específicos, tais
como parâmetros eletromiográficos, cinemáticos e dinâmicos, os quais podem
explicar o controle do movimento e caracterizar a sobrecarga mecânica a qual o
aparelho locomotor é submetido.
Assim, com a instauração da fadiga, o aparelho locomotor lança mão de
ajustes cinemáticos, dinâmicos, neuromusculares e metabólicos que, quando
analisados em conjunto, podem auxiliar sobremaneira o entendimento do complexo
fenômeno da fadiga, bem como possibilitar a intervenção em mecanismos que agem
diretamente no aumento do desempenho e redução da sobrecarga.
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2.

OBJETIVOS

2.1

Objetivos gerais
O projeto tem por objetivo central caracterizar, através de parâmetros

biomecânicos e fisiológicos a corrida de intensidade supramáxima intermitente em
situação de fadiga e o possível efeito da suplementação com creatina sobre esses
parâmetros.
2.2

•

Objetivos específicos
Verificar a influência da fadiga no rendimento da corrida, a partir da análise da:

a) coordenação do movimento, indicada pelo comprimento e pela frequência de
passada;
b) atividade neuromuscular, especificamente através da coordenação muscular, da
intensidade de ativação muscular e freqüência de condução do sinal, indicadas,
respectivamente, pelo envoltório linear, pelo RMS e pela frequência mediana do
sinal EMG;
c) de parâmetros fisiológicos, apontados a partir da frequência cardíaca e da
concentração de lactato sanguíneo.
•

Verificar a influência da fadiga sobre mecanismos que afetam a sobrecarga,
através da análise de:

a) parâmetros da componente vertical da FRS, tais como: picos, tempos para
ocorrência dos picos, taxas de crescimento da força e impulsos;
b) atividade neuromuscular na fase de pré atividade.
•

Verificar a influência da suplementação com creatina sobre as variáveis
dinâmicas, cinemáticas, eletromiográficas e fisiológicas.
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3.

REVISÃO DE LITERATURA

3.1

Aspectos gerais da fadiga
A incapacidade funcional de manter a força necessária para a execução do

movimento em resposta ao exercício intenso e ou de longa duração caracteriza a
fadiga (GIBSON e EDWARDS, 1985). Como ela pode ocorrer em decorrência da
falha de um ou mais mecanismos que envolvem a produção de movimento, ela pode
ser classificada em fadiga central ou periférica (KIRKENDALL, 1990).
A fadiga central se manifesta nos mecanismos de geração e transmissão do
impulso nervoso, enquanto a fadiga periférica se manifesta em déficit funcional das
estruturas contráteis (GASTIN, 2001; LATTIER et al., 2004a; ASTRAND et al., 2006).
Ainda que seja possível identificar fatores de interferência primaria, deve-se
considerar a fadiga como um fenômeno complexo que sofre influência tanto dos
fatores centrais quanto dos periféricos.
A manifestação mais frequente da fadiga central pode ser observada na
frequência de disparos dos impulsos nervosos, e consequentemente na velocidade
de contração da fibra muscular. Em situação de fadiga, a frequência de disparos dos
potenciais elétricos diminui cerca de 15 Hz, ocasionando uma redução na velocidade
de contração da fibra muscular. Isso, entretanto, não resulta necessariamente na
perda da força, mas provoca uma velocidade de contração mais lenta, e pode, ainda,
postergar uma falência total na transmissão dos impulsos neurais (BIGLANDRITCHIE e WOODS, 1984). Tais variáveis neuromusculares são passíveis de
medição e análise através de técnicas eletromiográficas.
A influência dos mecanismos superiores do Sistema Nervoso Central (SNC),
atuando na diminuição da atividade cortical, na condução do impulso nervoso e na
ativação de áreas cerebrais que envolvem a produção de dopamina, vem sendo
evidenciada, também, como determinante no processo de fadiga (DAVIS & BAILEY,
1997; TAYLOR et al., 2000; GANDEVIA, 2001).
Outro mecanismo considerado central, mas de origem metabólica, relaciona
alterações químicas, como o aumento da acidose, com o aumento da descarga dos
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neurônios aferentes (LATTIER et al., 2004a) e modificações plasmáticas com a
produção de serotonina em regiões específicas do sistema nervoso central
(NEWSHOLME et al., 1992; NEWSHOLME e BLOMSTRAND, 2006). Essas
alterações de síntese e liberação de neurotransmissores, como serotonina, dopamina
e tripotofano, vêm sendo elucidadas, e parecem exercer grande influência na indução
da fadiga central (ASCENSÃO et al., 2003).
Embora haja evidências que apontem para o sistema nervoso central como
um possível local de fadiga, a maioria das pesquisas sugere que o decréscimo na
força durante contrações repetidas se deva prioritariamente a fatores periféricos
(BIGLAND-RITCHIE e WOODS, 1984; GIBSON e EDWARDS, 1985; McLESTER,
1997; ASTRAND et al., 2006). De acordo com MACLAREN et al. (1989),
KIRKENDALL (1990) e ASTRAND et al. (2006), a fadiga periférica pode ocorrer em
três condições: (1) na falha da propagação do potencial de ação da fibra muscular,
decorrente do desbalanço iônico, em especial da diminuição do K+ intracelular e
aumento no espaço extracelular, afetando a propagação do potencial de ação; (2) na
junção túbulo T - retículo sarcoplasmático, onde podem ocorrer alterações no
mecanismo de liberação do Ca²+ pelo retículo sarcoplasmático, através da desordem
estrutural na tríade; e (3) nas miofibrilas, causada pela inabilidade da fibra muscular
em responder às elevadas concentrações de Ca²+ intracelular, ocorrendo alterações
nos processos contráteis devido a mudanças de origem metabólica (depleção dos
estoques energéticos).
Historicamente, a hipótese mais popular para a explicação da redução da
força após exercícios de alta intensidade se pauta na presença da acidose
intracelular associada ao ácido lático, que poderia causar fadiga através de
mecanismos que incluem a movimentação dos íons de Ca++, a sensibilidade dos
monofilamentos ao Ca++ e a produção de força pelas pontes cruzadas (METZGER e
MOSS, 1987; ALLEN et al., 1995; LATTIER et al., 2004b). Entretanto, estudos mais
recentes têm demonstrado que a acidose ou não apresenta efeito sobre a produção
de força (SAHLIN e REN, 1989) ou tem apenas um efeito modesto (ALLEN e
WESTERBLAD, 2001). Alguns estudos, como o de NIELSEN et al. (2001), sugerem
que a acidose pode até funcionar como um mecanismo de proteção contra a fadiga.
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É provável que o aumento na concentração de fosfato inorgânico (Pi), e não
íons de hidrogênio, seja o principal fator agindo no músculo esquelético, no nível das
pontes cruzadas (STACKHOUSE et al., 2001). De fato, tem sido demonstrado que
altas concentrações de Pi inibem a produção máxima de força das fibras do tipo I
(ALLEN et al., 1995). Durante exercícios intensos, a concentração intracelular de
íons de K+ diminui, enquanto no nível extracelular, ela é aumentada (SJOGAARD et
al., 1985). Essa rápida e substancial mudança pode provocar a fadiga muscular, uma
vez que a perturbação da homeostase do K+ mantém a despolarização dos túbulos T
e do sarcolema por um maior período de tempo, diminuindo, assim, a velocidade de
condução do potencial de ação da fibra muscular (SJOGAARD et al., 1985). Dessa
forma, o acúmulo de metabólitos advindos de exercícios em alta intensidade pode
influenciar diretamente os mecanismos de contração muscular, podendo induzir à
fadiga periférica através de uma deficiente propagação neuromuscular e função
contrátil diminuída.
Quando se trata da fadiga advinda da corrida, KOMI (2000) afirma que a
repetição em alta velocidade do ciclo alongamento-encurtamento durante a corrida
induz a uma forma específica de fadiga. Para o autor, o dano muscular causado pela
corrida leva a uma deterioração da capacidade contrátil, que por sua vez causa
diminuição do stiffness muscular, o que atrasa a transferência da energia mecânica
da fase excêntrica para a concêntrica durante o ciclo alongamento-encurtamento,
resultando em dissipação da potencial energia elástica e aumento do trabalho
durante a fase de propulsão.

3.2

Alterações neuromusculares em decorrência da fadiga
Segundo MACLAREN et al. (1989), os modelos de investigação da fadiga

muscular periférica humana podem ser analisados a partir de duas abordagens:
metabólica, acima referida, e eletrofisiológica. Essa segunda abordagem vale-se da
análise eletromiográfica (EMG), através da análise de parâmetros relacionados à
amplitude e à frequência do sinal. Desta forma, serão descritos a seguir os
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parâmetros eletromiograficos utilizados para a análise da corrida em situação de
fadiga.
3.2.1

Analise no domínio temporal
Ao verificarem relações entre a atividade eletromiográfica e a condição

fisiológica do músculo, MORITANI e de VRIES (1980) e VIITASALO et al. (1985)
analisaram a possibilidade de utilizar a EMG como uma ferramenta não invasiva para
acessar a fadiga muscular durante o exercício. Utilizada dessa forma, a EMG permite
a observação da aparição da fadiga no nível das estruturas diretamente envolvidas
na atividade, bem como a comparação entre os músculos, que são diferentemente
recrutados.
Durante protocolos de exercício incremental, a fadiga pode ser identificada a
partir de duas estratégias: pela determinação do ponto de quebra na correlação entre
o sinal EMG integrado (iEMG) e a intensidade do exercício (NAGATA et al., 1981); ou
pela observação do aumento significativo no iEMG entre o início e o final de
determinado estágio (HANON et al. 1998), em decorrência

do

recrutamento

adicional de fibras musculares.
Como consequência da fadiga, BIGLAND-RICHIE et al. (1981), BASMAJIAN e
DE LUCA (1985), MASUDA et al. (1999), CARDOZO e GONÇALVES (2003),
CARDOZO et al. (2004), PLACE et al. (2004), OLIVEIRA et al. (2005) e DIAS DA
SILVA e GONÇALVES (2003, 2006) evidenciaram, através de uma análise no
domínio temporal, um aumento na intensidade do sinal EMG, demonstrado pelo
aumento no valor da root mean square (RMS), em exercícios dinâmicos e
isométricos. Essa taxa de incremento pode ser consequência do recrutamento de
mais unidades motoras (UM), que buscam compensar a saturação de fibras já
fadigadas, evitando a falência imediata do sistema (WAKELING et al., 2001).
OLIVEIRA et al. (2005) observaram o aumento da atividade EMG no músculo
bíceps braquial tanto para contração excêntrica, como para concêntrica. E MASUDA
et al. (1999) indicaram uma diminuição da frequência mediana e um aumento da
amplitude do sinal EMG em exercícios estáticos e dinâmicos, como respostas à
fadiga. Uma redução na velocidade de condução das fibras musculares, somente em
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exercícios estáticos, também foi encontrada, sugerindo que esta variável é
influenciada pelo estado metabólico do músculo, agravado pela redução do aporte
sanguíneo ocorrido durante a contração isométrica.
Em estudo sobre o efeito da fadiga em variáveis dinâmicas e EMG na corrida
de 400m, NUMMELA et al. (1994), evidenciaram um aumento na atividade EMG do
reto femoral (RF) na fase de entrada do calcanhar, na condição em que a fadiga
estava presente e uma diminuição da atividade EMG do gastrocnêmio (GA) e do
bíceps femoral (BF) na fase de propulsão. O que vai ao encontro dos achados de
WEIST et al. (2004), que verificaram significante diminuição da atividade dos
músculos GA e sóleo durante o contato com o solo em corrida até a exaustão. Em
contraposição, NICOL et al. (1991b) reportaram um aumento da atividade do
músculo GA, evidenciado pelo aumento do iEMG, na fase de propulsão da corrida
em situação de fadiga. Para NUMMELA et al (1994), os resultados sugerem que o
RF possui um importante papel na absorção do choque mecânico e o músculo GA,
na fase propulsiva, e que ambos as funções são afetadas pela fadiga. No entanto, a
diferença na velocidade de deslocamento entre as condições experimentais desse
estudo pode ter influenciado os resultados obtidos.
HANON et al. (2005), em estudo sobre as alterações eletromiográficas durante
um teste de corrida incremental, apresentaram a hipótese de que em velocidades
mais baixas, os músculos GA e vasto lateral (VL) seriam os primeiros a fadigar,
enquanto em maiores velocidades, o BF e o RF entrariam antes em fadiga. Tal
hipótese fundamenta-se no fato de que o aumento na atividade EMG do BF e RF em
altas velocidades é consistente com o aumento linear do comprimento da passada
com a velocidade, o que não foi evidenciado para os músculos GA e VL. Os autores
atentam para a necessidade de considerar as características do exercício ao analisar
situações de fadiga, pois alterações na frequência e largura da passada têm
influência na ativação muscular.
Mediante análise cinemática e EMG durante corrida em dois protocolos que
envolviam a fadiga nos músculos da articulação do joelho e nos músculos do
tornozelo, KELLIS e LIASSOU (2009) observaram um aumento na amplitude dos
sinais EMG dos músculos GA e VM em ambos os protocolos. A fadiga nos músculos
da articulação do tornozelo causou um significante declínio no sinal EMG do músculo
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BF durante fase de balanço, enquanto que a fadiga nos músculos do joelho resultou
em aumento do sinal EMG do BF na fase de balanço. Apesar dos efeitos da fadiga
localizada terem se mostrado diferentes para os dois protocolos, as estratégias de
compensação da fadiga para ambos foram semelhantes no que diz respeito à
proteção das articulações durante o impacto inicial, minimizando os prejuízos no
desempenho durante a fase propulsiva e de balanço
KELLIS e KOUVELIOTI (2009), analisaram o padrão do sinal EMG dos
músculos VM, VL, BF, GA, e relação dos sinais entre quadríceps e isquiotibiais (Q:I)
durante a fase de aterrissagem do salto, após dois protocolos de indução de fadiga:
o primeiro envolvia exercícios de flexão do joelho e o segundo, de extensão. Os
autores apontam um declínio do sinal EMG do BF e aumento da relação Q:I para
protocolo de extensão do joelho, resultando numa significante redução da FRS e
maior flexão do joelho e quadril na fase de contato. Para o protocolo de fadiga de
flexão do joelho não houve alteração na FRS, mas um aumento na atividade do VM,
BF e GAS, assim como um aumento da relação Q:I antes e durante a aterrissagem,
com uma diminuição após a mesma. Estes dados apontam diferenças nos padrões
de respostas musculares para músculos fadigados distintos.
Em estudo recente, NUMMELA et al. (2008) investigaram alterações
decorrentes da fadiga durante e imediatamente após corrida de 5 km. Para tal, os
autores compararam alterações eletromiográficas e características da passada em
corrida de 20 m e contração isométrica voluntária máxima antes e após corrida de 5
km. Os resultados indicaram diminuição da atividade eletromiográfica dos músculos
GA, Vasto Medial (VM), VL, RF e BF nas fases de pré-ativação e fase de contato
durante a corrida de 20m e durante a contração isométrica voluntária máxima quando
realizadas ao final da corrida de 5 km. Os autores atribuíram tais efeitos à fadiga
central, mais especificamente, à fadiga dos componentes espinhais e supra
espinhais, fortemente responsáveis pela programação e controle da fase de pré
ativação.
Diferentemente de NUMMELA et al. (2008), AVOGRADO et al. (2003) não
evidenciaram alterações na amplitude da atividade muscular prévia à fase de contato
da passada nos músculos Tibial Anterior (TA), GA, VL e BF após corrida intensa
(90% do VO2max). A pré-atividade muscular está relacionada com a atividade
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muscular na fase excêntrica do contato e com a produção de força na fase de
propulsão, podendo potencializar a contração subsequente e aumentar a eficiência
motora (KYRÖLAINEN e KOMI, 1995; PAAVOLAINEN et al., 1999).
Entretanto, apesar da pré-ativação muscular constituir-se um importante
mecanismo para a redução da sobrecarga e aumento do desempenho, pouco se
sabe sobre as alterações em sua amplitude e duração com a instauração da fadiga
durante a corrida (SERRÃO, 1997).
3.2.2

Analise do espectro de frequência.
Com o fenômeno da fadiga tem-se observado alterações de amplitude e

duração dos potenciais de ação. Estes, por sua vez, afetam o espectro de frequência
do sinal EMG por duas vias: através do comportamento de disparo das UM e pela
forma do seu potencial de ação (BIGLAND-RICHIE et al., 1981; DE LUCA, 1997).
Segundo DE LUCA (1997), o comportamento de disparo das UM altera o espectro de
frequência do sinal EMG através da variação nas taxas de disparo, que se constitui
no determinante da largura do pico de frequência. A forma do potencial de ação afeta
o espectro de frequência pelo fato de o tempo de duração do potencial de ação
aumentar com o aumento do tempo de contração, resultando numa compressão do
espectro de frequência.
A diminuição das taxas de disparo das UM decorrente do processo de fadiga
contribuirá para a mudança da densidade do espectro de frequência, principalmente
no que diz respeito às baixas frequências. Em situação de fadiga, se observa um
simultâneo aumento nas componentes de baixa frequência e uma diminuição nos de
alta frequência (BASMAJIAN e DE LUCA, 1985; BORRANI et al., 2001;CARDOZO et
al., 2004). Uma das explicações para a ocorrência da compressão do espectro da
frequência do sinal EMG para baixas frequências em situação de fadiga fundamentase no fato da concentração de ácido lático aumentar durante o exercício em função
do aumento da exigência da via glicolítica. Esse aumento na concentração de lactato
faz com que o pH intracelular diminua, causando a redução da velocidade de
despolarização da fibra muscular (ESPOSITO et al., 1998; DE LUCA, 1997).
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O indicador mais utilizado para a análise da compressão do espectro de
frequência é a frequência mediana (Fmed) do espectro de frequência do sinal EMG
(HARRY, 1982). Tal preferência reside no fato da Fmed ser menos suscetível a
ruídos (STULEN e DE LUCA, 1981), constituindo-se, assim, em um indicador mais
sensível às alterações na densidade espectral do sinal, relacionada aos processos
bioquímicos e fisiológicos que ocorrem nas fibras musculares durante as contrações
musculares.
O processamento do sinal EMG envolve etapas de alta complexidade. A
análise no domínio da frequência trata-se de um procedimento mais recentemente
estudado, e sua obtenção está ligada a uma série de pressuposições relacionadas às
características estocásticas do sinal. A característica não determinística do sinal
EMG dificulta sua completa harmonia com o algoritmo da Transformada Rápida de
Fourier (FFT), evento necessário para que a decomposição espectral seja
corretamente executada. Dessa forma, os processos estocásticos devem ser
considerados no sentido de descrever matematicamente esse sinal e o aproximar
das características pertinentes a sua correta aplicação ao algoritmo da FFT
(PAPOULIS, 1984).
Segundo BLACKMAN e TUKEY (1958), uma série temporal de característica
randômica deve contemplar três condições para garantir a correta obtenção de sua
distribuição espectral: distribuição gaussiana, série temporal estacionária e valor
médio igual a zero. Em condições de contrações dinâmicas, o sinal EMG gerado não
apresenta um comportamento estacionário bem definido, fato que leva a uma
aproximação no processamento desse tipo de sinal que considera um período
máximo estacionário de 500 ms (POTVIN e BENT, 1997).
Em relação ao LFEMG, esse pode ser definido pela mais alta intensidade do
exercício sustentável sem evidência de fadiga neuromuscular, ou seja, nessa
intensidade a atividade EMG não se altera com o passar do tempo, indicando,
teoricamente, que seja possível manter a intensidade do exercício por

tempo

indeterminado sem exaustão (MATSUMOTO, 1991; MORITANI et al., 1993). Alguns
estudos (DE VRIES et al., 1982, MORITANI et al., 1993, HOUSH et al., 1996,
CARDOZO e GONÇALVES, 2003) buscam o desenvolvimento de métodos para a
determinação do LFEMG. Entretanto, diversos fatores dificultam esse processo. Os
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cuidados para a determinação do LFEMG dizem respeito à adequada combinação do
protocolo de exercício e à escolha das técnicas de processamento do sinal EMG.
Dessa forma, a validação do processo de determinação do LFEMG constituise em um passo importante e encontra-se em andamento. Apesar de sua validação
estar em curso, o LFEMG mostra-se promissor, como apontam os resultados de
OLIVEIRA e GONCALVES (2009), que evidenciam a sensibilidade desse para
diferentes tipos de treinamento.
3.3

Alterações cinemáticas na corrida em fadiga
As variáveis de natureza cinemática foram os primeiros parâmetros utilizados

para indicar a condição de fadiga. Diversos são os estudos que as descrevem em
função da fadiga. Tome-se como exemplo o estudo de BATES et al. (1977), que
descreve uma postura de tronco mais ereta na fase de entrada do calcanhar como
resposta ao estado de fadiga, associada a manutenção da posição angular da perna
e coxa.
Dentre as muitas variáveis selecionadas para apontar as alterações
cinemáticas decorrentes da fadiga, destacam-se o comprimento e a freqüência da
passada. AVOGRADO et al. (2003) e BORRANI et al. (2003) verificaram uma menor
frequência de passada ao final de uma corrida intensa (95% e 90% do VO2max,
respectivamente). Segundo DUTTO E SMITH (2002), essa diminuição da frequência
de passada é resultado da diminuição da capacidade muscular ocorrida em função
de fatores periféricos e/ou centrais (alterações neuromusculares e metabólicas). Já
PLACE et al. (2004) verificaram um aumento na frequência de passada ao final de
corrida constante de baixa intensidade (55% da vVO2max), como forma de compensar
a queda na amplitude de passada. Deve-se destacar que são muitas as estratégias
utilizadas por corredores para controlar a frequência e comprimento de passada em
corridas de curta, média e longa duração (NUMMELA et al., 2008), condição que
dificulta sobremaneira a compreensão dos efeitos da fadiga sobre estas importantes
variáveis.
ELLIOTT e ROBERTS (1980) estudaram as alterações causadas pela fadiga
em corrida de 3000m. A velocidade de cada indivíduo foi mantida constante durante
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toda corrida. Os dados cinemáticos foram registrados aos 500m, 1300m, 2100m e
2900m. Não foram encontradas diferenças significativas para o tempo de apoio,
tempo de balanço, frequência e comprimento de passada entre os estágios da
corrida. Os autores evidenciaram um posicionamento menos perpendicular da perna
na fase da entrada do calcanhar nos instantes finais da corrida, o que pode resultar
numa maior desaceleração e consequente diminuição da eficiência da corrida.
Observou-se, também, um aumento do ângulo do quadril durante a fase de balanço
nas etapas finais da corrida. Não foram verificadas alterações na articulação do
joelho na fase de contato, no entanto seu ângulo máximo de extensão aumenta, e
sua flexão máxima diminui na fase de balanço nos instantes finais da corrida.
SILLER e MARTIN (1991) verificaram as alterações cinemáticas causadas
pela fadiga na corrida de 10 Km, com velocidade constante, em corredores rápidos e
lentos. Não foram encontradas diferenças significativas em relação aos dois grupos
de corredores, no entanto, foram evidenciadas alterações comuns na situação de
fadiga. De acordo com os resultados de ELLIOTT e ROBERTS (1980), ao final da
corrida de 10 Km, ocorre um aumento na amplitude de movimento da coxa e um
aumento no ângulo de flexão máximo dessa. Nenhuma alteração significativa foi
verificada na articulação do joelho quanto ao ângulo máximo de extensão e flexão, e
amplitude de movimento. Já DERRICK et al. (2002), estudando os efeitos da fadiga
em corrida até a exaustão, com velocidade constante, encontraram menores ângulos
para a articulação do joelho durante a fase de entrada do calcanhar com a
instauração da fadiga, juntamente com um aumento da velocidade máxima de flexão.
Resultados semelhantes foram encontrados para a articulação subtalar.
KELLIS e LIASSOU (2009) estudaram as alterações cinemáticas durante
corrida em esteira após promoverem fadiga dos músculos do tornozelo e do joelho.
Em decorrência da fadiga dos músculos do tornozelo, os autores encontraram um
menor ângulo de dorsiflexão no instante de contato inicial, permitindo maior contato
do calcanhar com o solo e, consequentemente, maior atenuação do impacto. Na
corrida após a fadiga dos músculos do joelho, observou-se maior flexão do joelho no
instante de contato, promovendo melhor atenuação do choque e diminuindo as
chances de lesão. Assim, os autores especulam que os ajustes cinemáticos, visando
à proteção do aparelho locomotor, são dependentes da musculatura fatigada.
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Embora o ajuste dos parâmetros cinemáticos durante a corrida tenham papel
fundamental na tentativa de diminuição do custo metabólico do movimento
(DERRICK et al., 2002; AVOGADRO et al., 2003), não se sabe exatamente como
esse ajuste ocorre. Além disso, a literatura não aponta contundentemente a relação
entre os parâmetros cinemáticos com variáveis eletromiográficas e dinâmicas
durante a corrida em situação de fadiga.
3.4

Alterações dinâmicas na corrida em situação de fadiga
Estudos têm mostrado que a fadiga não só altera capacidade de produção de

força pelo músculo esquelético, mas também afeta a coordenação do movimento, a
precisão no controle motor, o tempo de reação e as capacidades proprioceptivas
(SPARTO et al., 1997; PARNIANPOUR et al., 1988; HAKKINER et al., 1986;
SKINNER et al., 1986; NYLAND et al., 1994). Tais alterações resultam em uma
mudança no comportamento muscular, que afetam uma das mais importantes
funções musculares: o controle das cargas mecânicas externas.
Dessa forma, as alterações no padrão de movimento ocorridas em situação
de fadiga, poderiam exercer influência direta no comportamento dinâmico da corrida.
No entanto, dados referentes às alterações dinâmicas em decorrência da fadiga
apresentam resultados bastante contraditórios.
DICKINSON et al. (1985), utilizando uma plataforma de força, reportaram um
aumento na magnitude do primeiro pico da componente vertical da FRS após a
instauração da fadiga em corredores. De forma semelhante, SERRÃO (1996) e
MERCER et al. (2003) descrevem uma menor atenuação do choque mecânico na
corrida fadigada.
NUMMELA et al. (1994), comparam o efeito da fadiga na FRS em corridas de
400m, a partir da utilização da corrida de 20m, onde não houve fadiga, como
referencia. Seus resultados apontaram valores maiores para as componentes vertical
e horizontal da FRS na corrida de 20m em relação a de 400m. No entanto, a
velocidade média da corrida de 20m foi maior do que a velocidade na corrida de
400m, fator que dificulta a interpretação dos resultados, uma vez que a velocidade
possui grande influência sobre essa variável (MUNRO et al.,1987).
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Em estudo sobre as alterações cinemáticas ocorridas na corrida até a
exaustão e suas implicações na absorção do choque mecânico, DERRICK et al.
(2002), através de aferições realizadas por acelerômetros, demonstraram haver um
aumento na aceleração da perna em decorrência da fadiga. No entanto, esse
aumento na aceleração é acompanhado de uma diminuição da massa efetiva, o que
resultou em maior atenuação do choque mecânico.
NICOL et al. (1991a) reportaram redução na magnitude da força vertical
máxima em decorrência de corrida até a exaustão, e MORITANI et al. (1990)
evidenciaram menores picos da FRS na aterrissagem de saltos em situação de
fadiga.
Em tentativa de associar as alterações dinâmicas ocorridas durante a corrida
em fadiga com a presença de lesões, GERLACH et al. (2005), encontraram uma
diminuição no primeiro pico da componente vertical da FRS e na taxa de crescimento.
Assim, os autores concluíram que as alterações na FRS ocorridas com a fadiga não
podem ser fortemente associadas às lesões nos membros inferiores advindas da
corrida. Contrariamente a esses achados, WEIST et al. (2004), verificaram maiores
picos de pressão no antepé e hálux ao final da corrida até exaustão, sugerindo a
existência de relação entre a corrida em fadiga com a incidência de fraturas por
estresse nos metatarsos.
WILLSON e KERNOZEK (1999), através de medições com palmilhas
sensorizadas, afirmaram haver uma alteração na técnica de corrida em decorrência
da fadiga, com diminuição da pressão no retropé e, consequentemente, aumento
dessa no meio pé e antepé. Tais alterações foram evidenciadas por uma significante
diminuição na magnitude do primeiro pico da FRS e pico de pressão, em decorrência
da corrida em fadiga.
A redução da FRS durante a fadiga, encontrada em alguns estudos, pode
relacionar-se aos maiores movimentos de flexão das articulações dos membros
inferiores (NICOL et al., 1991a; NICOL et al., 1991b; HORITA et al., 1996). Assim,
análises cinemáticas têm associado as alterações na FRS com problemas em manter
angulações constantes durante a fase de contato conforme a progressão da fadiga,
as quais se relacionam intimamente às alterações neuromusculares ocorridas nessa
condição.
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CHRISTINA et al. (2001) afirmam, ainda, que a localização da fadiga muscular
pode afetar as forças de impacto. Nesse estudo, evidenciou-se que a fadiga dos
músculos dorsiflexores resultou em aumentos na taxa de crescimento da força
vertical e não houve alterações nos picos da força, enquanto a fadiga dos músculos
inversores do pé resultou em menores picos da força vertical.
Durante corrida com os músculos do tornozelo fadigados, KELLIS e
KOUVELIOTI (2009) verificaram uma significante redução da FRS, decorrente de
maior flexão do joelho e quadril na fase de contato. Não houve alteração na FRS
quando a fadiga se deu nos músculos do joelho.
A inconsistência dos dados apresentados pode ser devida, principalmente,
aos diferentes protocolos experimentais adotados. As limitações associadas à
análise de uma única passada ou um único membro também são motivos de
preocupação, bem como a falta de padronização das velocidades de corrida nas
diferentes condições experimentais, de modo a não permitir sua distinção dos efeitos
da fadiga.
3.5

Efeitos da suplementação de Creatina sobre a fadiga e desempenho na
corrida
A creatina (ácido α-metil guanidino acético) é uma amina de ocorrência natural

encontrada primariamente no músculo esquelético e sintetizada endogenamente pelo
fígado, rins e pâncreas, a partir dos aminoácidos glicina e arginina (WALKER, 1979;
DEMANT e RHODES, 1999). Pode também ser obtida via alimentação,
especialmente pelo consumo de carne vermelha e peixes. A creatina é encontrada
no corpo humano nas formas livre (60 a 70%) e fosforilada (30 a 40%). Cerca de
95% é armazenada no músculo esquelético, sendo que o restante situa-se no
coração, músculos lisos, cérebro e testículos (TERJUNG et al., 2000).
Desde que foi demonstrado que a suplementação de creatina (20 g/dia por 57 dias) promove aumento de 20% nas concentrações de creatina muscular (HARRIS
et al., 1992), diversos estudos passaram a investigar o efeito dessa suplementação
no rendimento físico (BOSCO et al., 1997; KILDUFF et al., 2000; BRANCH, 2003;
NISSEN e SHARP, 2003).
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Os efeitos ergogênicos da suplementação de creatina em atividades
intermitentes como o treinamento de força (TERJUNG et al., 2000) e corrida e
ciclismo máximos (GREENHAFF et al., 1993; BALSOM et al., 1995; DAWSON et al.,
1995; BOSCO et al., 1997; SKARE et al., 2001; GUALANO et al., 2008) são bem
descritos. De fato, diversos estudos demonstram que o aumento das concentrações
de creatina fosfato (PCr), advindos da suplementação de Creatina, pode retardar a
depleção de PCr e atenuar o declínio de ATP durante o exercício intenso ou, ainda,
acelerar a taxa de ressíntese de PCr após exercício intenso repetitivo (GREENHAFF
et al., 1994; KREIDER et al., 1998). Além disso, concentrações elevadas de PCr no
início de cada série de exercício podem reduzir o acúmulo de ADP e a consequente
produção de AMP.
Assim, apresentando um efeito significativo na redução da falência muscular,
pode-se pressupor que a creatina afete positivamente o controle das alterações
cinemáticas e dinâmicas da corrida intermitente em intensidade supramáxima.
O efeito ergogênico da creatina não tem sido confirmado durante exercícios
físicos prolongados, tais como corrida em esteira em diferentes percentuais do
VO2max (STROUD et al., 1994), ciclismo contínuo (ENGELHARD et al., 1998) e 6km
de corrida cross-country (BALSOM et al., 1993). Tais resultados parecem lógicos,
uma vez que a Creatina fosfato não é considerada um fator limitante durante
exercícios incrementais ou de endurance. Além de não trazer benefícios, a
suplementação de Cr pode ser prejudicial, uma vez que o aumento da massa
corporal advindo da suplementação pode prejudicar o desempenho. Durante o
exercício contínuo de alta intensidade, a creatina só parece ser benéfica pelo fato de
melhorar a recuperação durante os períodos de repouso (VANDENBERGHE et al.,
1996).
O aumento da disponibilidade de PCr pode contribuir, também, para diminuição
da glicogenólise, uma vez que a Cr parece inibir a enzima glicolítica fosfofrutoquinase
(VOLEK e KRAEMER, 1996; YQUEL et al., 2002). Fato corroborado por BALSOM et
al. (1995), que encontraram uma concentração muscular de lactato 40% mais baixa
no final de 6 séries de 6s, intervaladas por 30s de recuperação, após ingestão de Cr,
o que, segundo os autores, pode ser atribuído a uma redução na taxa glicolítica.
BOGDANIS et al. (1996) demonstraram uma redução de 45% do metabolismo
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anaeróbio após dois tiros máximos de 30s com intervalo de 4 min, acompanhada de
redução do desempenho de apenas 18%, sugerindo que o aumento da transferência
energética via sistema aeróbio a partir do segundo tiro ocorre como forma de
compensar a redução na atividade da via anaeróbia. O metabolismo aeróbio
correlaciona-se positivamente com a ressíntese de PCr, uma vez que esse processo
é dependente de oxigênio (GASTIN, 2001).
MUJIKA et al. (1996) encontraram uma diminuição na concentração da amônia
plasmática após sprints de 50 e 100m quando suplementado com Cr. GREENHAFF
et al. (1993) e BURKLE et al. (1996) também evidenciaram tal decréscimo, o que
sugere uma refosforilação mais eficiente do ADP na condição Cr, uma vez que o
acúmulo de amônia é um marcador da perda de adenina nucleotídeos durante o
exercício máximo. Esse declínio suporta a idéia de que a suplementação de Cr
aumenta a utilização e disponibilidade de creatina fosfato (CP) durante o exercício, o
que pode influenciar os parâmetros cinemáticos, dinâmicos e neuromusculares da
corrida.
Assim, a idéia de retardar a fadiga e aumentar a taxa de recuperação possui
grandes implicações no desempenho esportivo.
Embora existam inúmeros achados evidenciando a eficácia desse suplemento
durante a atividade intensa intermitente, outras tantas evidências não suportam tal
efeito ergogênico (BARNET et al., 1996; MUJIKA et al., 1996; PREEN et al., 2002;
HOFFMAN et al., 2005; CORNISH et al., 2006). Diversos fatores como baixo poder
estatístico, modelos do estudo, variabilidade individual no conteúdo muscular de
creatina, falta de controle nutricional, diferenças de gênero e idade, protocolos de
exercícios inapropriados explicam, parcialmente, essa divergência na literatura
(LEMON, 2002; GUALANO et al., 2008). Estudos envolvendo homens jovens, com
modelo de grupos paralelos, poder estatístico satisfatório, controle da incorporação
de creatina muscular, avaliação do consumo alimentar e protocolos de exercícios
intermitentes máximos, cujo rendimento não depende do peso corporal, com
intervalos de recuperação entre 1 a 6 minutos, tendem a apresentar resultados
positivos (GUALANO et al., 2008).
Dessa forma, uma vez constatada a eficácia da suplementação de creatina em
protelar a fadiga durante exercícios intermitentes máximos com intervalos de
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recuperação suficientes, resta relacionar tal efeito ergogênico com as alterações
ocorridas nos padrões biomecânicos do movimento em fadiga, tais como parâmetros
EMG, cinemáticos e dinâmicos. Tal correlação permitiria ampliar o entendimento
acerca da influência da creatina nos mecanismos neuromusculares durante a
condição de fadiga
Recentes estudos buscaram relacionar a suplementação de Cr com o LFEMG do
músculo vasto lateral durante atividade de ciclismo incremental em homens adultos
(WALTER et al., 2008), mulheres adultas (SMITH et al., 2007) e em idosos de ambos
os sexos (STOUT et al., 2007). O primeiro estudo não evidenciou diferença
significativa para os adultos que receberam a suplementação de Cr. Já os estudos
com mulheres adultas e idosos evidenciaram aumentos no LFEMG para o grupo
suplementado com Cr. Tais dados sugerem que a suplementação de Cr, além de
apresentar efeito energético ergogênico, também pode ter efeito sobre parâmetros
neuromusculares, postergando, dessa forma, a ocorrência da fadiga.
Entretanto, torna-se importante destacar que, além de existirem poucos
estudos sobre essa questão, eles tratam um número diminuto de variáveis e não
trazem resultados convergentes. Os três trabalhos supracitados pertencem ao
mesmo grupo de estudos, nos quais se aborda apenas o LFEMG do músculo VL
durante o ciclismo, sem que sejam analisados outros parâmetros tais como
intensidade ativação muscular, ou parâmetros dinâmicos e cinemáticos, variáveis
essas diretamente relacionadas ao desempenho e sobrecarga durante o movimento.
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4.

MATERIAL E MÉTODO

4.1

Sujeitos
A amostra foi composta por oito voluntários. Serão eleitos como critério de

seleção os seguintes aspectos: experiência de no mínimo dois anos de corrida; uso
regular da esteira rolante como método de treinamento; e capacidades físicas
(VO2max) semelhantes. O último critério é especialmente importante, pois permitiu que
a corrida fosse realizada em velocidades similares, evitando-se que se constitua em
fator de influência concorrente com a fadiga. A seleção da amostra foi realizada
através da verificação dos requisitos anteriores e de um questionário (ANEXO I) que
excluiu os voluntários que: utilizavam algum tipo de suplementação ou anabolizante
farmacológico; os fumantes; que não possuíam alimentação balanceada; e os
portadores de lesões osteo-mio-articulares que potencialmente pudessem afetar a
corrida.
Os voluntários assinaram um termo de consentimento (ANEXO II), no qual
foram informados sobre os objetivos do projeto, procedimentos adotados, riscos,
possibilidade de abandono, assistência em caso de trauma, responsabilidades e
sigilo. As coletas de sangue foram realizadas por médicos habilitados. O presente
projeto foi aprovado em 24/09/2009 pela Comissão de Ética da Escola de Educação
Física e Esporte da Universidade de São Paulo (Protocolo: 2009/40).

4.2

Instrumentos de Medição

4.2.1

Sistema Gaitway – Kistler
Para medir os parâmetros da Força de Reação do Solo e parâmetros

cinemáticos foi utilizado o Sistema Gaitway Kistler (9810S1), que é composto por
uma esteira rolante (Trotter Modelo 685, 01-06560201) com duas plataformas de
força montadas na sua superfície, gerenciadas por um conversor Analógico/Digital
(A/D) Keithley MetraByte DAS–1402 e um programa de funções (Gaitway Software,
Versão 1.08). A esteira Trotter apresenta as seguintes características e
especificações: comprimento de lona de 138,9 cm e largura de lona de 49,5 cm,
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variação de velocidade de 0,8 a 20,0 km/h, variação de inclinação de -5 a 20%, motor
de 3,0 HP (GAITWAY, 1996).
O sistema GaitwayKistler utiliza-se de duas plataformas de força piezoelétricas
montadas em série na base da esteira (FIGURA 1a e b), por meio das quais é
possível medir a componente vertical da FRS nos dois apoios. O sistema permite a
discriminação dos apoios, pois um sinal infravermelho retro-reflexivo informa ao
software de gerenciamento quando o apoio é realizado com o pé direito ou com o pé
esquerdo no ciclo da passada. A possibilidade de se analisar apoios consecutivos
permite obter dados cinemáticos como a frequência de passada e o tempo da
passada. O gerenciamento das coletas, com o sistema Gaitway Kistler, foi feito por
meio do software Gaitway (versão 1,08).

(a)

(b)

FIGURA 1 - Sistema Gaitway da Kistler: esteira rolante com duas plataformas de
força (a) e (b) dispostas em série (adaptado de GAITWAY, 1996).
4.2.2

Lynx EMG 1000
A aquisição do sinal eletromiográfico foi realizada pelo Sistema Lynx-EMG

1000 (Lynx Tecnologia Eletrônica LTDA.), composto pelo módulo de aquisição de
dados EMG1000-VxRy (FIGURA 2a), que possui um conversor Analógico/Digital
(A/D) acoplado em seu interior, e pelo programa Lynx-AqDados.
Este equipamento amplifica, filtra e digitaliza até 28 canais de entrada
analógica. Tais

entradas

estão divididas

em

até
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canais

para

sinais

eletromiográficos (12 passivos e 12 ativos) e 4 entradas para instrumentação. Cada
canal eletromiográfico possui um amplificador diferencial (Rejeição de Modo Comum
>100dB; Condição: sinal senoidal 10Vpp, 60Hz) com ganho fixo de valor nominal
1000, impedância de entrada de 10.000 MOhms, um filtro passa alta Butterworth de
1ª ordem (atenuação abaixo da frequência de corte de 20dB/década) com frequência
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de corte em 1Hz e um filtro passa baixa Butterworth de 2ª ordem (atenuação acima
da frequência de corte de 40dB/década) com frequência de corte em 1kHz.
Os sinais devidamente amplificados e filtrados são digitalizados por um
conversor A/D (AD DAS – 1600/ 1400 Series Keithley Instruments Inc.) de 16 canais
e resolução de 12 bits, com faixa de entrada programável. Para aquisição dos dados
eletromiográficos neste estudo, serão utilizados 6 canais ativos do eletromiógrafo,
com a faixa de entrada do conversor A/D programada em +/-2V. O sistema digitaliza
os dados simultaneamente com a coleta e, uma vez digitalizados, os sinais passam
por filtros digitais passa alta Butterworth de 1a ordem e passa baixa Butterworth de 2a
ordem com frequências de corte programadas para 20 e 500Hz respectivamente. Os
filtros notch foram programados para cortar as frequências da rede elétrica local, ou
seja, 60Hz, e suas harmônicas (120Hz e 180Hz).
Foram utilizados pré-amplificadores ativos AX1010 (Lynx tecnologia eletrônica
LTDA) (FIGURA 2b) com ganho de 20 vezes. Estes pré-amplificadores possuem um
conector balanceado na extremidade que se conecta ao eletromiógrafo, e dois cabos
com garras para serem afixadas em eletrodos descartáveis. Assim, em conjunto com
os pré-amplificadores, foram utilizados eletrodos descartáveis bipolares ativos de
superfície “Double” (Hal Indústria e Comércio LTDA) (FIGURA 2c). Esse é formado
por duas placas circulares de cloreto de prata (AgCl) fixadas em uma espuma
adesiva com 2mm de espessura. Tais placas têm cada uma 10 mm de diâmetro e se
distanciam entre si em 10 mm. Para redução da impedância entre o eletrodo e a pele
e melhor fixação do eletrodo sobre os ventres musculares, as placas de cloreto de
prata contem sobre sua superfície um gel eletrolítico sólido com certa aderência.
A comunicação com o microcomputador é feita através de interface de rede
ETHERNET 10Mbits/s e suportado pelo programa AqDados 7.02 (Lynx tecnologia
eletrônica LTDA.). O Módulo é alimentado com 12VDC através da rede elétrica
utilizando um adaptador uiniversal 90-240V AC 60Hz. Este programa permite definir
nome, unidades, faixa de entrada e calibração dos canais de entrada analógica.
A taxa de amostragem é programável e a mesma para todos os canais. A
maior taxa de amostragem é 4 KHz. Neste estudo utilizou-se a frequência de
amostragem igual a 1KHz.
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(a)

(b)

(c)

FIGURA 2 - Sistema Lynx – EMG 1000: (a) módulo de aquisição de dados; (b) préamplificadores ativos; (c) eletrodos bipolares ativos de superfície.
Antes de o voluntário iniciar a corrida, foram localizados os pontos motores
dos músculos reto femoral (RF), vasto medial (VM), vasto lateral (VL), bíceps femoral
cabeça longa (BF), tibial anterior (TA) e gastrocnêmio lateral (GL). Após a localização
do ponto motor, realizou-se a tricotomia, raspagem da pele com o uso de uma lixa
suave (d’água) e aplicação de álcool. Tais procedimentos foram necessários para
diminuir o nível de ruído nos sinais EMG, através da diminuição da resistência
cutânea.
Os eletrodos de superfície foram fixados distantes 1 cm do ponto motor dos
músculos, região onde as terminações nervosas inserem-se no ventre muscular. A
correspondência entre o ponto motor e a região do ventre muscular de maior
sensibilidade à estimulação elétrica permite que sua localização seja determinada
experimentalmente (ROY, De LUCA e SCHNEIDER, 1986).

4.2.3

Gerador de pulsos elétricos OMNI PULSI-901
A localização do ponto motor foi realizada experimentalmente por meio de um

gerador de pulsos elétricos OMNI PULSI-901 (QUARK) com dois eletrodos de
estimulação (FIGURA 3a e b). O primeiro eletrodo é passivo, em forma de placa, que
foi colocado em contato com a pele do sujeito, junto a uma espuma molhada para
diminuir a impedância, na região mais próxima do músculo cujo ponto motor será
determinado. O segundo eletrodo é ativo e foi colocado sobre a pele correspondente
aos ventres musculares em questão. O gerador emite, então, uma série de trens de
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pulso de 1ms em frequência tetanizante (20 a 80 Hz) cuja intensidade é aumentada
até atingir o limiar motor do músculo, que pode ser visível ou palpável. Após a
ocorrência dessa mínima contração desloca-se o eletrodo sobre a pele, verificando
se o nível de contração aumenta. O ponto motor é o ponto mais excitável do músculo,
isto é, quando com uma menor intensidade de corrente possível, ocorre o maior nível
de contração.

(a)
(b)
FIGURA 3 - Gerador de pulsos elétricos OMNI PULSI-901 (QUARK) e procedimento
de localização do ponto motor.

4.2.4

Analisador de gases e frequencímetro
O consumo máximo de oxigênio (VO2max) foi mensurado através do analisador

de gases Quarkb2 (Cosmed). Antes de cada teste, o analisador de gases foicalibrado
usando o ar ambiente e um gás de composição conhecida, contendo 20.9% O2 e 5%
CO2. A turbina de fluxo de ar foi calibrada usando-se uma seringa de 3L (Quinton
Instruments).
A frequência cardíaca foi monitorada durante os testes através de um
frequencímetro (modelo S810, Polar Electro Oy) acoplado ao analisador de gases.

4.2.5

Escala de Percepção de Borg
A obtenção das variáveis relacionadas à percepção de esforço durante os

testes foi realizada a partir da escala Ratings of Perceived Exertion (RPE) de Borg
(BORG, 2000), ilustrada na FIGURA 4.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sem nenhum esforço
Extremamente leve
Muito leve
Leve
Um pouco intenso
Intenso (pesado)
Muito intenso
Extremamente intenso
Máximo esforço

FIGURA 4 – Escala RPE de Borg (BORG, 2000).

4.2.6

Instrumento utilizado para análise da concentração de lactato sanguíneo
Para a determinação da concentração de lactato sanguíneo durante o repouso,

imediatamente após os testes, e após 3 e 5 min de descanso, foram coletadas
amostras de sangue de 25ul do lóbulo da orelha, previamente higienizada com álcool.
Para tanto, houve perfuração do lóbulo da orelha com lancetas para punção manual
esterilizadas e a coleta ocorreu através de capilares heparinizados. Imediatamente à
coleta, ocorreu a análise do sangue através do lactímetro eletroquímico modelo Sport
1500 (Yellow Springs).

4.3

Procedimento para sincronização na aquisição das variáveis
biomecânicas

Para se obter informações sincronizadas entre os sistemas de EMG e das
plataformas de força, utilizou-se um sistema de sincronização desenvolvido pela Lynx
Tecnologia Eletrônica LTDA. O sistema é acionado por intermédio de um trigger o
qual envia sinais simultâneos para os sistemas Gaitway Kistler e Lynx-EMG1000,
que inicia a aquisição de dados sincronizadamente. Como a frequência de
amostragem de ambos os sistemas foi programada em 1000Hz, tem-se a
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sincronização dos dados em uma mesma escala temporal, sem a necessidade de
interpolação posterior.

4.4

Variáveis selecionadas para análise

4.4.1

Parâmetros dinâmicos
Os parâmetros referentes à componente vertical da FRS, obtidos durante fase

de apoio da corrida, encontram-se descritos na TABELA 1 e ilustrados na FIGURA 5.
TABELA 1– Variáveis referentes à componente vertical da força de reação do solo
(FRS).
Símbolos
a) Fy1
b ∆t Fy1
c) Fy2
d ∆t Fy2
e) TC1
f) TC2
g) Imp50

Descrição

Unidade

Valor máximo do primeiro pico da força vertical.
Intervalo de tempo decorrido desde o início do apoio até o primeiro pico da
força vertical.
Valor máximo do segundo pico da força vertical.
Intervalo de tempo decorrido do início do apoio até o segundo pico da força
vertical.
Razão entre Fy1 e ∆t Fy1.
Razão entre Fy2 e o intervalo de tempo decorrido de Fy min a Fy2.
Valor do impulso alcançado até os 50 ms, durante a fase passiva.

PC
s
PC
s
-1
N.s
-1
N.s
N.s

FIGURA 5 - Ilustração dos parâmetros referentes à FRS obtidos por meio das
plataformas de força do sistema Gaitway.
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Os parâmetros relativos ao primeiro pico da Fy fornecem dados sobre o
impacto recebido no contato com o solo (fase passiva), enquanto os dados referentes
ao segundo pico fornecem parâmetros para análise da fase propulsiva da marcha.
Os parâmetros da componente vertical da FRS e as curvas médias foram
obtidos considerando ambos os apoios (direito e esquerdo), após verificada a
ausência de assimetrias significativas.

4.4.2

Parâmetros eletromiográficos
Os parâmetros eletromiográficos analisados foram: envoltório linear, valor

RMS e frequência mediana do sinal dos músculos reto femoral (RF), vasto medial
(VM), vasto lateral (VL), bíceps femoral cabeça longa (BF), tibial anterior (TA) e
gastrocnêmio lateral (GL) do membro direito, durante as fases de apoio e balanço da
corrida. Optou-se pela análise destes músculos, pois estes descrevem o
comportamento de grandes grupos musculares, responsáveis pelo controle das
articulações do quadril, joelho e tornozelo durante a fase de apoio e balanço da
corrida.
O envoltório linear, um indicador do padrão temporal de ativação muscular, foi
obtido através da utilização de um filtro digital passa-baixa (5Hz) no sinal EMG já
retificado. A FIGURA 6 traz como exemplo três etapas de processamento do sinal
EMG para obtenção do envoltório linear: sinal original e traçado de interferência (a), o
mesmo sinal retificado (b), utilização de um filtro passa baixa, o qual provoca um
alisamento da curva e obtém-se o envoltório linear (c).
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FIGURA 6 – Gráficos ilustrativos do sinal EMG original e traçado de interferência,
seguido do sinal retificado, e envoltório linear do mesmo. (Adaptado de
ARAÚJO, 1998).

O RMS é um indicativo da intensidade da contração e, segundo BASMAJIAN
e DE LUCA (1985), é o parâmetro que reflete de forma mais completa as correlações
fisiológicas do comportamento de unidades motoras durante a contração muscular. A
determinação do RMS foi efetivada a partir da equação 1.
1

 1 t +T
2
RMS{m(t )} =  ∫ m 2 (t )dt 
T t


(1)

Onde:
m = sinal EMG;
t = tempo;
T = tempo do janelamento.

A frequência mediana do espectro de frequência do sinal EMG é definida
como o valor da frequência que divide o espectro em duas regiões contendo a
mesma energia. A análise da fadiga por meio da frequência mediana é mais sensível
à diminuição das taxas de disparo das UM promovidas pelo estado de fadiga (DE
LUCA, 1995). Na FIGURA 7 exemplifica-se o espectro de frequência do sinal EMG.
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FIGURA 7 - Ilustração do espectro de frequência do sinal EMG obtido por meio de
rotinas matemáticas de tratamento.

4.4.3

Parâmetros Cinemáticos
Os parâmetros cinemáticos analisados, obtidos a partir do Sistema Gaitway,

encontram-se descritos na Tabela 2.

TABELA 2 – Descrição das variáveis cinemáticas analisadas durante a corrida.
Parâmetro
Tempo de Passada
Comprimento de
passada
Frequência de Passada

4.4.4

Descrição
Tempo entre sucessivos contatos do mesmo pé com o solo
Distância percorrida entre sucessivos contatos do mesmo
pé com o solo
Número de passadas por segundo

Unidade
s
m
passos,s-

1

Parâmetros fisiológicos, metabólicos e subjetivos
Foram analisados a Frequência Cardíca (FC), em bpm, e a concentração de

lactato sanguíneo [Lac], mensurada em mmol.l-1.
Os parâmetros de esforço subjetivo foram apontados pelos sujeitos através de
um valor numérico correspondente à intensidade de esforço percebido (RPE de
Borg) durante o procedimento experimental adotado.
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4.5

Procedimentos experimentais
Os sujeitos foram testados em cinco ocasiões distintas:

1) Teste preliminar para a mensuração do consumo máximo de oxigênio (VO2máx),
velocidade de corrida correspondente ao VO2max (vVO2máx) e estimativa da
velocidade correspondente a 120% do vVO2máx;
2) Duas sessões de familiarização com o teste intermitente;
3) Teste intermitente pré-suplementação;
4) Teste intermitente pós-suplementação com placebo (Pl);
5) Teste intermitente pós-suplementação com creatina (Cr).
Os testes 3, 4 e 5 foram separados por um intervalo de tempo de 7 dias,
tempo esse indicado como o suficiente para assegurar o aumento das reservas
musculares de Cr (HARRIS et al., 1992) e seguiram o modelo cross-over, uni-cego,
controlado por placebo.
Abaixo segue a descrição dos protocolos de determinação do VO2máx e
vVO2máx, do protocolo de suplementação e do protocolo intermitente para indução de
fadiga.
4.5.1

Teste preliminar: Determinação do VO2máx e vVO2máx
Para determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e velocidade de

corrida correspondente ao VO2max (vVO2máx), foi realizado o teste ergoespirométrico
em equipamento para análise de gases, anteriormente descrito. A velocidade inicial
do teste progressivo é de 5km/h para aquecimento com duração de 3 minutos. Após
essa fase, teve início o teste propriamente dito, iniciado com velocidade de 6 km/h,
inclinação constante de 10% e incremento de 1km/h a cada estágio de 1 minuto até a
exaustão (adaptado de ELLESTAD et al., 1979). Os sujeitos receberam forte
estímulo verbal para continuarem o tanto quanto possível. A escolha do protocolo de
teste com inclinação tornou-se imprescindível à medida que se fazia necessário o
aumento do esforço fisiológico dos voluntários em velocidades menores que 17 km/h.
Isso porque a máxima velocidade atingida pelo Sistema Gaitway é de 20 km/h.
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O VO2max foi determinado quando dois ou mais dos critérios a seguir foram
alcançados: um aumento no VO2 menor de 2.1 ml·kg-1·min-1 entre dois estágios
consecutivos, uma razão de troca respiratória maior que 1.1, ou um valor de ± 10
bpm da frequência cardíaca máxima predita (i.e. 220-idade) (HOWLEY et al., 1995).
A vVO2max foi estabelecida como a mínima velocidade necessária para incitar o
VO2max (BILLAT et al., 1996). Quando o voluntário alcançou o VO2max durante um
estágio que não pôde ser mantido por 1 min, a velocidade do estágio anterior foi
definida como vVO2max, conforme procedimentos sugeridos por BILLAT et al. (2000).
Após a determinação do VO2máx e vVO2máx, foi determinada a velocidade de
corrida correspondente a 120% da vVO2máx.

4.5.2

Protocolo de suplementação
Para que o modelo cross-over pudesse ser empregado (i.e. mesmo sujeito

analisado em ambas as condições “experimental” e “controle”, de maneira
subsequente), na ausência de dados que permitam determinar com precisão o tempo
necessário para que a creatina seja eliminada do organismo após cessar o seu uso
(wash out), os suplementos foram providenciados no modelo uni-cego, conforme
sugerido por SEWELL et al. (2008). Primeiramente, os sujeitos receberam por 7 dias
20g.dia-1 de dextrose (placebo - Pl), entregues em 14 embalagens individuais, dentro
de uma sacola devidamente identificada com o nome do voluntário. Cada voluntário
consumiu o conteúdo de 2 embalagens por dia. Após esse período, os sujeitos
receberam, por mais 7 dias 0,3g.kg.dia-1 de monoidrato de creatina (Cr), sendo
igualmente consumida.
Todos os voluntários foram orientados a ingerir a suplementação
acompanhada de suco, após o almoço e jantar, tendo preenchido uma tabela com o
horário de ingestão da mesma. Ao final do estudo, os sujeitos foram inquiridos acerca
do suplemento ingerido. A porcentagem de acerto foi comparada entre os grupos
como forma de assegurar a eficiência do “vendamento”.
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4.5.3

Protocolo de indução de fadiga
Para a indução da fadiga foi realizado um teste intermitente com carga

constante até a exaustão. Após um aquecimento de 10 min a 60% da vVO2máx (10%
inclinação), os voluntários completaram 5 séries de corrida, a 120% da vVo2max
com inclinação constante da esteira (10%), até a exaustão. Houve um intervalo de
90s entre as séries de corrida, uma vez que intervalos entre 60 e 120 segundos
parecem maximizar o efeito ergogênico da Cr em exercício intermitente de alta
intensidade (GREENHAFF et al., 1993).
A coleta da frequência cardíaca e da percepção de esforço foi realizada em
dois momentos, sendo a primeira quando o voluntário iniciou a série de corrida, e a
segunda ao final da mesma.
As coletas da FRS, do sinal EMG e, novamente, da frequência cardíaca e da
percepção de esforço foram realizadas tão logo os voluntários sinalizaram a iminente
impossibilidade em manter o exercício.
As punções no lóbulo da orelha, para a coleta do lactato sanguíneo, foram
realizadas antes da primeira série de corrida (Pré), imediatamente após a quinta
série de corrida (pós 0), após 3min de repouso (Pós 3min) e após 5min de repouso
(Pós 5min).
O protocolo de indução de fadiga foi aplicado em três ocasiões distintas: sem
suplementação, uma semana após o início da suplementação com Pl, e uma semana
após o início da suplementação com Cr.
Com o intuito de minimizar a potencial interferência causada pelo uso de
diferentes tipos de calçados na resposta biomecânica da corrida, todos os voluntários
utilizaram calçados com características estruturais semelhantes. Esses calçados
eram de uso habitual dos voluntários.
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4.6

Tratamento matemáticos das variáveis biomecânicas
Para a determinação dos parâmetros anteriormente descritos (TABELA 1), a

FRS foi tratada por intermédio de rotinas matemáticas elaboradas no programa
Matlab 6.5 (ANEXOS III e IV). A redução do ruído foi feita por filtragem das curvas da
componente vertical da FRS com filtro Butterworth recursivo de 2ª ordem passabaixa de 140 Hz, pois era a freqüência que melhor relação apresentava com a
diminuição do ruído e preservação dos dados. A magnitude da componente vertical
da FRS foi normalizada pelo peso corporal dos sujeitos.
Quanto aos dados de EMG, foi utilizada a rotina “Bionica” (ANEXO V) em
ambiente Matlab 6.5, que permitiu, com base nos dados de FRS, separar os dados
eletromiográficos referentes a cada apoio e, a partir disso, retificar o sinal EMG
original mediante Retificação de Onda Completa. Além disso, a rotina realiza um
procedimento de alisamento da curva, que visa reduzir elementos de altas
freqüências do registro EMG, considerando que altas freqüências não estão
normalmente associadas com os fatores contráteis dos músculos. Este processo é
realizado utilizando-se um filtro digital passa-baixa (Butterworth, 4o ordem, 5Hz),
gerando um sinal processado, denominado Envoltório Linear, que mostra a tendência
da EMG e permite determinar o padrão temporal de ativação dos músculos. O
envoltório linear foi obtido considerando tanto a fase de apoio quanto a fase de
balaço da corrida.
Através de rotina matemática elaborada no software Matlab 6.5 (ANEXO VI),
foi calculado o valor RMS, como indicativo da intensidade da contração e empregouse a FFT para obtenção do espectro de frequência do sinal EMG, e posterior
determinação das frequências medianas. Essa rotina matemática também utiliza
como referência os dados de FRS, permitindo os cálculos dos valores RMS e de
freqüência mediana durante a fase de apoio e durante a fase de pré-atividade (100
ms anteriores ao contato). A amplitude do sinal EMG foi normalizada pelo valor
médio do sinal atingido durante as condições experimentais.
A FIGURA 8 sistematiza o procedimento experimental proposto para este
estudo.
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FIGURA 8 - Diagrama de blocos ilustrando o procedimento experimental adotado.
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5.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
O tratamento estatístico se deu através do programa Minitab 15 (Minitab Inc.).

Os dados foram analisados em caráter descritivo, calculando-se a média e o desvio
padrão para cada uma das variáveis experimentais.
A análise descritiva da normalidade dos dados revelou uma distribuição
próxima da normal para as variáveis analisadas, e a análise descritiva da
homocedasticidade evidenciou homogeneidade de variâncias, o que permitiu o
emprego de análise estatística paramétrica. Gráficos exemplares da distribuição de
normalidade e homocedasticidade dos dados encontram-se anexos a este trabalho
(ANEXO VII).
Assim, para a análise de variância de dados paramétricos, fora aplicado o
teste General Linear Models (GLM) de duas vias com medidas repetidas. O post hoc
de Tukey fora aplicado quando detectadas diferenças.
O fator de significância (p-valor) assumido foi fixo a 5%. O p-valor é uma
estatística que resulta de cada comparação dos dados. Esta estatística permite
concluir sobre o teste realizado. Caso esse valor seja maior que o nível de
significância adotado (erro ou α), conclui-se que a Ho (a hipótese nula) é verdadeira.
Caso contrário, conclui-se que H1 (a hipótese alternativa) é verdadeira.
O tratamento matemático e estatístico dos dados foi, portanto, realizado em
duas situações:
- Pré suplementação, na qual se observou a ocorrência de diferenças entre as séries
de corrida supramáxima, a fim de verificarem-se os efeitos da instauração da fadiga.
- Placebo vs creatina, a fim de evidenciar a possível influência da
suplementação sobre as variáveis analisadas.
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6.

RESULTADOS
A amostra foi composta por oito atletas de futebol, pertencentes à categoria

sub 17 de um clube da cidade de São Paulo. Os atletas apresentaram idade média
de 16,3 ± 0,5 anos; altura de 1,78 ± 0,059 m e massa de 70,7 ± 4,16 kg.
Durante o teste ergoespirométrico com 10% de inclinação, os atletas atingiram
um valor médio de VO2max de 54 ± 3,94 ml·kg-1·min-1; a FC máxima atingida pelos
jogadores durante os testes de esforço máximo foi de 199 ± 6,45 bpm e a vVO2max
alcançou o valor médio de 14 ± 0,75 km.h-1. A velocidade em que os atletas atingiram
o primeiro limiar ventilatório foi de 7,4 ± 1,1 km.h-1, e o segundo limiar fora alcançado
na velocidade de 10,4 ± 0,9 km.h-1.
Os testes para a verificação dos efeitos da fadiga e da suplementação com
creatina (anteriormente descritos no item 4.5.3) ocorreram sobre esteira inclinada em
10% a uma velocidade de 16,8 ± 0,9 km.h-1 (120% da vVO2max), sendo o
aquecimento para os testes realizados à velocidade de 8,4 ± 0,45 km.h-1 (60% da
vVO2max).
Os resultados serão primeiramente apresentados na condição “Pré
suplementação”, a fim de que se verifiquem os efeitos da fadiga, através da
comparação entre as cinco séries de corrida supramáxima. Posteriormente,
apresentar-se-ão os dados das condições “Placebo” e “Creatina”, para a constatação
do efeito do tratamento experimental empregado, evidenciando-se as possíveis
diferenças entre tais condições de suplementação.

6.1

Efeitos da Fadiga – Condição Pré Suplementação
Conforme descrito nos procedimentos experimentais (protocolo de indução de

fadiga - item 4.5.3), uma vez que a mensuração das variáveis cinemáticas, da FRS e
EMG durante a primeira série de corrida ocorrera logo no início da corrida, essa
situação serve de controle para as demais, estando o indivíduo não fadigado. Já o
registro das variáveis durante as séries 2, 3, 4 e 5 ocorrera quando o indivíduo
sinalizava a iminência da fadiga. Portanto, ao apontar as diferenças estatisticamente
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significativas entre as séries de corrida na condição “Pré suplementação”, ressaltarse-ão as diferenças existentes entre a primeira e as demais séries de corrida, uma
vez que essa é a situação que melhor sinaliza a interferência da fadiga sobre o
movimento.
Torna-se importante fazer menção, também, ao fato da maioria dos atletas
terem alcançando a exaustão na quarta série de corrida, não conseguindo sequer
iniciar a série cinco. Uma vez que o número amostral mostrava-se menor, pode-se
considerar que os dados coletados durante a quinta série tenham sofrido algum tipo
de influência, o que pode ter ocasionado um comportamento diferente durante essa
situação.
6.1.1

Frequência Cardíaca
A FIGURA 9 ilustra os valores médios e desvios-padrão referentes à

Frequência Cardíaca (FC) ao início e ao final de cada uma das cinco séries de
corrida supramáxima, durante a condição “Pré suplementação”. A tabela com os
valores de FC inicial e FC final encontra-se anexa ao trabalho (ANEXO VIII).
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FIGURA 9 - Média e desvio padrão dos valores da frequência cardíaca (bpm) ao
início e ao final de cada uma das cinco séries da corrida supramáxima, na
condição “Pré suplementação”.
Não houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) nos valores de FC
inicial e FC final ao se comparar as séries de corrida (1, 2, 3, 4 e 5), dentro condição
experimental pré suplementação. Entretanto, apesar da falta de significância
estatística, nota-se uma tendência de aumento da FC inicial ao longo das séries de
corrida, e uma tendência de diminuição da FC final.
6.1.2

Percepção de esforço
A FIGURA 10 evidencia os valores médios da percepção de esforço

apontada pelos sujeitos a partir da escala RPE de Borg (FIGURA 4) no início de cada
série de corrida supramáxima, na condição “Pré suplementação”. Os valores
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apontados ao final de cada série de corrida, em todos os casos, foi o valor de
máximo esforço (i.e.20). A tabela com os valores da percepção de esforço encontrase anexa ao trabalho (ANEXO IX).

FIGURA 10 - Média e desvio padrão dos valores da RPE de Borg ao início de cada
uma das cinco séries da corrida supra máxima, na condição experimental
“Pré suplementação”. (#) indica diferença estatisticamente significativa
(p<0,05) entre as séries de corrida.
Na condição “Pré suplementação”, os valores de percepção de esforço
mostraram-se menores na série 1, quando comparadas às séries 3 (p=0,0015), 4
(p=0,000) e 5 (p=0,000). Houve diferenças também entre a série 2 e as séries 4
(p=0,0006) e 5 (p=0,0003) e entre as séries 3 e 5 (p=0,0200).
Nota-se, portanto, um aumento do esforço percebido ao início da série no
decorrer das cinco séries de corrida, sugerindo um início de exercício mais
extenuante. Esse fator interferiu diretamente no tempo para a exaustão de cada série.
6.1.3

Tempo para exaustão
A FIGURA 11 ilustra os valores médios e desvios padrão do tempo para

exaustão em cada uma das cinco séries de corrida supramáxima, durante a condição
“Pré suplementação”.
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FIGURA 11 - Média e desvio padrão dos valores do tempo para exaustão em cada
uma das cinco séries da corrida supra máxima, na condição experimental
“Pré suplementação”. (#) indica diferença estatisticamente significativa
(p<0,05) entre as séries de corrida.
O tempo de exaustão evidencia um padrão decrescente no decorrer das séries
de corrida, sugerindo uma instauração mais rápida da fadiga conforme o início de
uma nova série.
Durante a condição “Pré suplementação”, os valor do tempo para exaustão
mostrou-se maior na primeira série de corrida, quando comparada às séries 3
(p=0,0039), 4 (p=0,0001) e 5 (p=0,0069). E o tempo para exaustão da segunda série
evidenciou maior valor que o da série 4 (p=0,0384).
6.1.4

Concentração de Lactato
A FIGURA 12 demonstra os valores médios e desvios-padrão referentes à

concentração de Lactato coletado antes da realização das séries de corrida (Pré),
imediatamente após a última série (Pós 0), após 3 min de repouso (Pós 3min), e
após 5 min de repouso (Pós 5min), durante a condição “Pré suplementação”. A
tabela com os valores da concentração de lactato encontra-se anexa ao trabalho
(ANEXO X).
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FIGURA 12 - Média e desvio padrão dos valores da concentração de lactato
(mmol.L-1) ao início das séries de corrida (Pré), imediatamente após a
quinta série (Pós 0), após 3 min de repouso (Pós 3min) e após 5 min de
repouso (Pós 5min), na condição experimental “Pré suplementação”. (#)
indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os instantes
de coleta.

O valor da concentração de lactato “Pré” mostrou-se significativamente menor
que os valores coletados imediatamente após o termino das séries de corrida
(p=0,0001), após 3 min (p=0,0000) e após 5 min (p=0,0044). E a concentração de
lactato “Pós 3min” evidenciou maior valor do que “Pós 5min” (p=0,0270).
Tais diferenças apontam para um aumento na produção de lactato com a
instauração da fadiga e o início de sua remoção do organismo, após 5 min de
repouso.
6.1.5

Análise cinemática
A TABELA 3 evidencia os valores das variáveis tempo de passada,

comprimento de passada e frequência de passada em cada uma das 5 séries de
corrida supramáxima, durante a condição “Pré suplementação”.
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TABELA 3 - Média e desvio padrão das variáveis cinemáticas nas cinco séries da
corrida supra máxima, na condição experimental Pré suplementação, onde
(#) indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as séries
de corrida.
SÉRIES
VARIÁVEIS
Tempo de
passada (s)
Comprimento
de passada (m)
Frequência de
-1 #
passada (passos.s )

1
0,60 ± 0,19

2
0,61 ± 0,02

3
0,67 ± 0,36

4
0,62 ± 0,15

5
0,62 ± 0,11

2,83 ± 0,88

2,91 ± 0,22

3,16 ± 1,69

2,93 ± 0,73

2,96 ± 0,5

1,84 ± 0,69

1,62 ± 0,07

1,67 ± 0,55

1,71 ± 0,56

1,67 ± 0,46

Os valores de tempo de passada e comprimento de passada não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as séries de corrida
para a condição “pré suplementação”.
A variável frequência de passada apresentou diferenças estatisticamente
significativas entre as séries de corrida, evidenciando um menor valor na série 2, em
relação às séries 1 (p=0,0005) e 5 (p=0,0249).

FIGURA 13 – Relação entre as variáveis comprimento e frequência de passada em
cada uma das cinco séries de corrida supra máxima, na condição pré
suplementação. Onde (#) indica diferença estatisticamente significativa
(p<0,05) entre as séries de corrida 1 e 5.
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De acordo com os resultados ilustrados na FIGURA 13, nota-se uma
diminuição significativa da freqüência de passada na segunda série e observa-se,
também, embora com falta de significância estatística, um baixo valor de
comprimento de passada nessa mesma série.
6.1.6

Análise da Força de Reação do Solo
A fim de caracterizar qualitativamente os padrões da componente vertical da

FRS durante a realização do movimento, bem como as possíveis alterações desses
padrões com a instauração da fadiga, a FIGURA 14 ilustra a curva média da FRS
para cada uma das cinco séries de corrida supramáxima, na condição “Pré
suplementação”.

FIGURA 14 – Curvas médias da componente vertical da FRS (PC) dos apoios direito
e esquerdo para cada uma das cinco séries (1, 2, 3, 4 e 5) de corrida
supra máxima, na condição “Pré suplementação”.
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Nota-se um primeiro pico da força muito suave, quase inexistente, nas séries 1,
3 e 5, enquanto que nas séries 2 e 4, ele se mostra mais expressivo. O segundo pico
da força aparece com mais expressão na quinta série de corrida.
A TABELA 4 ilustra os valores médios e desvio padrão referentes às variáveis
relacionadas à componente vertical da FRS para as cinco séries de corrida
supramáxima, na condição “Pré suplementação”.
TABELA 4 - Média e desvio padrão das variáveis da componente vertical (Fy) da
FRS nas cinco séries da corrida supra máxima, na condição pré
suplementação. (#) indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
entre as séries de corrida.
SÉRIES
VARIÁVEIS

1

2

3

4

5

1,59 ± 0,31

1,64 ± 0,33

1,55 ± 0,30

1,71 ± 0,33

1,51 ± 0,31

40,6 ± 13,9

35,4 ± 12,7

37,5 ± 10,1

32,3 ± 9,1

43,2 ± 16,7

2,88 ± 0,17

2,85 ± 0,17

2,82 ± 0,14

2,87 ± 0,22

2,87 ± 0,16

103,0 ± 14,1

96,5 ± 13,7

102,4 ± 13,1

97,3 ± 12,3

105,9 ± 17,9

31,6 ± 13,3

41,5 ± 38,0

34,5 ± 13,6

41,5 ± 15,5

34,0 ± 19,5

TC2 (N.ms )

54,2 ± 130,9

38,4 ± 6,2

38,5 ± 12,8

37,1 ± 5,9

55,7 ± 105,6

Imp50 (N.s)

26,1 ± 12,3

29,5 ± 12,7

28,4 ± 9,8

32,8 ± 9,5

25,4 ± 15,6

Fy1 (PC)
∆tFy1 (ms)
Fy2 (PC)

#

#

∆tFy2 (ms)
-1 #

TC1 (N.ms )
-1

As variáveis Fy1, ∆tFy2, TC2 e Imp 50 não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas (p<0,05) entre as séries de corrida para a condição pré
suplementação.
A variável ∆tFy1 evidenciou maior valor na série 1, na qual o indivíduo não se
encontrava fadigado, quando comparado às séries 2 (p=0,0011) e 4 (p=0,0029). A
TC1 evidenciou um maior valor na segunda série de corrida quando comparada à
série 1 (p=0,0015) e tendência de aumento em relação à série 3 (p=0,0673). Tais
resultados indicam uma maior sobrecarga na fase passiva do movimento durante a
condição de fadiga (séries 2, 3 e 4).
A variável Fy2 demonstrou um maior valor na série 5, quando comparada à
série 3 (p=0,007).
As principais diferenças aparecem ilustradas na FIGURA 15. As ilustrações
das demais variáveis encontram-se anexas ao trabalho (ANEXO XI).
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FIGURA 15 - Média e desvio padrão das variáveis da componente vertical (Fy) da
FRS nas cinco séries da corrida supra máxima, na condição pré
suplementação. (#) indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
entre as séries de corrida.
6.1.7

Análise da atividade muscular do membro inferior

6.1.7.1 Análise dos resultados de Envoltório Linear
Com o intuito de caracterizar os padrões de ativação temporal dos músculos
durante a realização do movimento e a possível alteração desse padrão com a
instauração da fadiga, a FIGURA 16 ilustra o envoltório linear dos músculos TA, GL,
RF, VM, VL e BF, durante as fases de apoio e balanço, para cada uma das cinco
séries da corrida supramáxima, na condição “Pré suplementação”.
A partir deste gráfico é possível observar o comportamento temporal de
ativação de cada um dos músculos, simultaneamente, durante cada instante do ciclo
completo da corrida, permitindo analisar quando os músculos estão ativos e como a
ação desses músculos é coordenada durante a realização do movimento.
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FIGURA 16 – Média do envoltório linear dos músculos tibial anterior (TA),
gastrocnêmio lateral (GL), reto femoral (RF), vasto medial (VM), vasto
lateral (VL) e bíceps femoral (BF), mensurados em unidade arbitrária
(U.A.), durante as fases de apoio e balanço da corrida em cada uma das
séries (1, 2, 3, 4 e 5), na condição “Pré suplementação”.
Com base na FIGURA 16, é possível observar que, no geral, a ativação
muscular e a coordenação dos músculos de membros inferiores se mostraram muito
semelhantes entre as cinco séries de corrida, na condição “Pré suplementação”.
Para o músculo TA, nota-se um padrão temporal de ativação muito
semelhante em todas as séries de corrida. Evidencia-se grande influência do
músculo na primeira metade da fase de apoio, durante a flexão plantar da articulação
do tornozelo, e durante quase toda a fase de balanço, quando ele atua na dorsiflexão
do tornozelo.
O GL evidencia um padrão temporal um tanto distinto na primeira série de
corrida, quando comparada às demais, no instante do contato do pé com o solo.
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Nota-se certo atraso em sua ativação nesse instante, no qual o GL ativa-se com
intuito de desacelerar o movimento e estabilizar a articulação do tornozelo.
O músculo VM evidencia um padrão temporal de ativação muito semelhante
em todas as séries de corrida. Nota-se, apenas, uma redução da ativação nos
instantes finais da fase de balanço (ou pré-atividade) na série quatro.
Em relação aos músculo RF e VL nota-se um padrão temporal de ativação
muito semelhante em todas as séries de corrida, indicando ausência de efeito da
fadiga sobre tais musculaturas.
Para o músculo BF, evidencia-se um atraso na atividade no instante do
contato do pé com o solo, durante a quinta série de corrida; e uma redução da
ativação nos instantes finais da fase de balanço (ou pré-atividade) na primeira série.
6.1.7.2 Análise dos resultados de RMS
A análise da intensidade de ativação dos seis músculos selecionados durante
as cinco séries de corrida em intensidade supramáxima foi realizada através do
cálculo do valor RMS, normalizado pela média. Primeiramente, o valor RMS dos
músculos fora calculado durante a fase de apoio. A TABELA 5 apresenta as médias
e desvios-padrão dos valores RMS calculados na fase de apoio.
TABELA 5 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em
unidade arbitrária – U.A.) dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio
lateral (GL), vasto medial (VM), reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e
bíceps femoral (BF) para a fase de apoio nas cinco séries de corrida supra
máxima, durante condição experimental “Pré suplementação”. (#) indica
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as séries de corrida.
SÉRIES
VARIÁVEIS

1

2

3

TA (UA)

1,34 ± 0,46

1,39 ± 0,52

1,38 ± 0,72

1,45 ± 0,54 1,33 ± 0,56

#

1,18 ± 1,12

2,13 ± 0,93

1,90 ± 1,18

1,18 ± 0,96 1,34 ± 1,23

#

1,50 ± 1,17

1,93 ± 1,15

2,0 ± 1,39

1,39 ± 1,04 1,22 ± 0,88

#

1,58 ± 0,95

1,83 ± 0,98

1,33 ± 0,56

1,16 ± 0,42 1,58 ± 0,89

#

1,51 ± 1,78

2,48 ± 1,28

2,20 ± 1,5

1,61 ± 1,42 1,53 ± 1,24

#

1,48 ± 0,67

1,78 ± 0,76

1,27 ± 0,67

1,38 ± 0,63 1,34 ± 0,82

GL (UA)

VM (UA)
RF (UA)
VL (UA)

BF (UA)

4

5
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Os valores RMS do músculo TA durante a fase de apoio não demonstraram
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre as cinco séries de corrida na
condição “Pré suplementação”.
O músculo GL evidenciou maior valor RMS na série 2 quando comparada às
séries 1 (p=0,0001), 4 (p=0,0012) e 5 (p=0,0282). E um maior valor RMS na série 3,
em relação às séries 1 (p=0,0022) e 4 (p=0,0147).
O RMS da fase de apoio do músculo VM foi maior na terceira série de corrida,
quando comparados às séries 4 (p=0,0229) e 5 (p=0,0113).
O músculo RF demonstrou um maior valor RMS na série 2, em relação às
séries 3 (p=0,0101) e 4 (p=0,0005). E a série 5 evidenciou maior valor que a série 4
(p=0,0248).
O valor RMS da segunda série de corrida do músculo VL foi maior do que os
valores das séries 1 (p=0,0131) e 4 (p=0,0304).
O músculo BF evidenciou maior valor RMS na segunda série de corrida,
quando comparados às séries 3 (p=0,0015), 4 (p=0,0199) e 5 (p=0,0099).
Os principais resultados dos valores RMS durante a fase de apoio são
apresentados na FIGURA 17. Os demais gráficos encontram-se em anexo (ANEXO
XII).
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FIGURA 17 – Média e Desvio Padrão dos valores RMS dos músculos Gastrocnêmio
Lateral (GL), Bíceps Femoral (BF), Reto Femoral (RF), Vasto Medial (VM)
e Vasto Lateral (VL) durante a fase de apoio para as cinco séries de
corrida supra máxima, na condição “Pré suplementação”.(#) indica
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as séries de corrida.
Os valores RMS também foram calculados durante a fase de pré atividade,
com o intuito de verificar a possível influência da fadiga sobre a intensidade de
ativação dos músculos na fase em que esses se preparam para o controle do choque
mecânico. A TABELA 6 apresenta as médias e desvios-padrão dos valores RMS
calculados na fase de pré atividade, correspondente aos 100 ms que antecedem o
início do contato.
TABELA 6 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em
unidade arbitrária – U.A.) dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio
lateral (GL), vasto medial (VM), reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e
bíceps femoral (BF) para a fase de pré atividade (100ms antes do contato)
nas cinco séries de corrida supra máxima, durante condição experimental
“Pré suplementação”. (#) indica diferença estatisticamente significativa
(p<0,05) entre as séries de corrida.
SÉRIES
VARIÁVEIS
TA (UA)
GL (UA)

1

2

3

4

5

1,36 ± 0,58 1,59 ± 0,32 1,67 ± 0,68 1,38 ± 0,74 1,64 ± 0,86

#

0,93 ± 0,61 0,88 ± 0,79 1,38 ± 0,93 0,91 ± 0,77 1,06 ± 0,59

#

0,89 ± 0,58 0,85 ± 0,42 1,43 ± 1,13 0,97 ± 0,96 0,95 ± 1,05

VM (UA)

RF (UA)

1,11 ± 0,67 1,39 ± 0,74 1,15 ± 0,59 1,27 ± 0,67 1,44 ± 0,91

#

0,59 ± 0,45 0,70 ± 0,38 1,28 ± 1,09 0,93 ± 0,89 0,82 ± 0,89

#

0,98 ± 0,74 1,84 ± 1,09 1,44 ± 0,91 0,95 ± 0,71 1,08 ± 0,91

VL (UA)

BF (UA)
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Os valores RMS dos músculos TA e RF durante a fase de apoio não
demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre as cinco
séries de corrida na condição “Pré suplementação”.
O músculo GL evidenciou maior valor RMS na série 3 quando comparada às
séries 1 (p=0,0053) e 2 (p=0,0005).
O RMS da fase de apoio do músculo VM foi maior na terceira série de corrida,
quando comparados às séries 1 (p=0,0070), 2 (p=0,0003) e 5 (p=0,0311).
O valor RMS da terceira série de corrida do músculo VL foi maior do que os
valores das séries 1 (p=0,0000) e 2 (p=0,0001). Houve tendência de aumento
(p=0,0545) na série 4 em relação à série 1.
O músculo BF evidenciou maior valor RMS na segunda série de corrida,
quando comparados às séries 1 (p=0,0001), 4 (p=0,0002) e 5 (p=0,0024).
Os principais resultados dos valores RMS durante a fase de pré atividade são
apresentados na FIGURA 18. Os demais gráficos encontram-se em anexo (ANEXO
XIII).
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FIGURA 18 - Média e Desvio Padrão dos valores RMS dos músculos Tibial Anterior
(TA), Gastrocnêmio Lateral (GL), Bíceps Femoral (BF), Reto Femoral (RF),
Vasto Medial (VM) e Vasto Lateral (VL) durante a fase de pré atividade
(100ms pré contato) para as cinco séries de corrida supra máxima, na
condição “Pré suplementação”. (#) indica diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) entre as séries de corrida.
6.1.7.3 Análise dos resultados de Freqüência Mediana
Tendo a frequência mediana do sinal eletromiográfico como um forte
indicador da fadiga neuromuscular, calculou-se tais valores durante as fases de
apoio e de pré atividade.
As TABELAS 7 e 8 apresentam, respectivamente, as médias e desvios-padrão
dos valores da frequência mediana calculados na fase de apoio e na fase de pré
atividade, correspondente aos 100 ms que antecedem o início do contato, durante as
cinco séries de corrida supramáxima, na condição “pré suplementação”.
Os principais resultados da freqüência mediana são apresentados, também,
em gráficos (FIGURAS 19 e 20). Os demais gráficos encontram-se anexos ao
trabalho (ANEXOS XIV e XV).
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TABELA 7 - Média e desvio padrão da Freqüência Mediana do sinal EMG (Hz) dos
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto medial (VM),
reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) para a fase de
apoio nas cinco séries de corrida supra máxima, durante condição
experimental “Pré suplementação”. (#) indica diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) entre as séries de corrida.
SÉRIES
VARIÁVEIS

1

2

3

4

5

TA (Hz)

182,8 ± 111,4 202,8 ± 142,4 198,9 ± 140,4 209,8 ± 160,6 144,5 ± 102,7

GL (Hz)

134,4 ± 145,9 215,1 ± 154,6 211,9 ± 163,9 213,2 ± 157,0 146,5 ± 137,7

#

102,2 ± 128,4 206,9 ± 177,6 120,5 ± 141,9 100,3 ± 126,4

95,2 ± 126,5

#

151,3 ± 153,7 215,0 ± 160,4 159,9 ± 179,3 143,5 ± 136,5

83,7 ± 111,3

#

120,1 ± 126,9 233,5 ± 150,4 208,8 ± 157,8 123,9 ± 102,9 168,9 ± 150,2

#

161,2 ± 128,7 178,8 ± 142,4 149,1 ± 151,3 121,5 ± 105,3

VM (Hz)
RF (Hz)
VL (Hz)

BF (Hz)

87,8 ± 62,7

Os valores de frequência mediana dos músculos TA e GL durante a fase de
apoio não demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre as
cinco séries de corrida na condição “Pré suplementação”.
O músculo VM evidenciou maior valor de freqüência mediana na série 2,
quando comparadas às séries 1 (p=0,0002), 3 (p=0,0091), 4 (p=0,0320) e 5
(p=0,0337).
A frequência mediana do músculo RF mostrou-se menor na série 5, em
relação às séries 1 (p=0,0176), 2 (p=0,0001) e 3 (p=0,0287). E a série 2 apresentou
maior valor que a série 4 (p=0,0273).
O músculo VL evidenciou menor valor de freqüência mediana na série 1,
quando comparada às séries 2 (p=0,0004) e 3 (p=0,0016). A série 4 apontou uma
menor freqüência mediana em relação à série 2 (p=0,0226).
A frequência mediana do BF apresentou maior valor na série 2 quando
comparadas às séries 4 (p=0,0407) e 5 (p=0,0014).
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FIGURA 19 – Média e Desvio Padrão dos valores da freqüência mediana dos
músculos Bíceps Femoral (BF), Reto Femoral (RF), Vasto Medial (VM) e
Vasto Lateral (VL) durante a fase de apoio para as cinco séries de corrida
supra máxima, na condição “Pré suplementação”. (#) indica diferença
estatisticamente significativa (p<0,05) entre as séries de corrida.
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TABELA 8 - Média e desvio padrão da Freqüência Mediana do sinal EMG (Hz) dos
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto medial (VM),
reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) para a fase de
pré atividade (100ms antes do contato) nas cinco séries de corrida supra
máxima, durante condição experimental “Pré suplementação”. (#) indica
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as séries de corrida.
SÉRIES
VARIÁVEIS

1

TA (Hz)

163,8 ± 122,8

217,4 ± 144,9 191,7 ± 135,5 149,2 ± 111,1 169,1 ± 131,7

158,0 ± 114,6

116,2 ± 91,8

GL (Hz)

#

VM (Hz)

3

4

5

159,7 ± 109,8 145,3 ± 121,6 185,4 ± 127,5

97,2 ± 124,2

51,72 ± 35,24

#

160,1 ± 148,0

207,8 ± 158,1 110,4 ± 115,0 132,1 ± 136,9 242,6 ± 179,3

#

74,1 ± 74,0

#

125,7 ± 125,7

RF (Hz)
VL (Hz)

2

BF (Hz)

93,2 ± 91,1

48,24 ± 33,49

72,9 ± 98,9

82,07 ± 56,25 103,8 ± 108,7 127,1 ± 145,0

88,4 ± 95,1

176,4 ± 152,2 136,7 ± 132,0

74,4 ± 79,1

117,4 ± 87,2

Os músculos TA e VM não evidenciaram diferenças estatisticamente
significativas (p<0,05) para o valor da frequência mediana durante a fase de pré
atividade entre as cinco séries de corrida na condição “Pré suplementação”. O VM
demonstrou apenas uma tendência de diminuição da freqüência mediana na
segunda série quando comparadas às séries 1 (p=0,0548) e 3 (p=0,0547).
O músculo GL demonstrou maior valor de freqüência mediana na série 5,
quando comparada à série 2 (p=0,0024).
O valor da frequência mediana do músculo RF foi maior nas séries 2 e 5,
quando comparadas às séries 3 (p=0,0013 e p=0,0026) e 4 (p=0,0418 e p=0,0376).
O VL evidenciou maior freqüência mediana na série 4, em relação às séries 1
(p=0,0010) e 2 (p=0,0110).
O valor da frequência mediana do BF foi maior na quinta série quando
comparada à série 2 (p=0,0110).
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FIGURA 20 - Média e Desvio Padrão dos valores da Freqüência Mediana dos
músculos Gastrocnêmio Lateral (GL), Bíceps Femoral (BF), Reto Femoral
(RF) e Vasto Lateral (VL) durante a fase de pré atividade (100ms pré
contato) para as cinco séries de corrida supra máxima, na condição “Pré
suplementação”. (#) indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
entre as séries de corrida.

6.2

Efeito da Suplementação com Creatina – Condições Placebo e creatina

6.2.1

Frequência Cardíaca
A FIGURA 21 ilustra os valores médios e desvios-padrão referentes à

Frequência Cardíaca (FC) ao início e ao final de cada uma das cinco séries de
corrida supramáxima, durante as condições “Placebo” e “Creatina”. A tabela com os
valores de FC inicial e FC final encontra-se anexa ao trabalho (ANEXO XVI).
Os

valores

de

FC

inicial

e

FC

final

não

evidenciaram

diferença

estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições “Placebo” e “Creatina”,
apontando para a ausência de efeito da suplementação com creatina sobre essa
variável.
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FIGURA 21 - Média e desvio padrão dos valores da frequência cardíaca (bpm) ao
início e ao final de cada uma das cinco séries da corrida supra máxima,
nas condições “Placebo” e “Creatina”

6.2.2

Percepção de esforço
A FIGURA 22 evidencia os valores médios da percepção de esforço

apontada pelos sujeitos a partir da escala RPE de Borg (FIGURA 4) no início de cada
série de corrida supramáxima, nas condições “Placebo” e “Creatina”. Os valores
apontados ao final de cada série de corrida, em todos os casos, foi o valor de
máximo esforço (i.e.20). A tabela com os valores da percepção de esforço encontrase em anexo (ANEXO XVII).
Os

valores

de

esforço

subjetivo

não

evidenciaram

diferenças

estatisticamente significativas (p<0,05) entre as condições “Placebo” e “Creatina”.
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FIGURA 22 - Média e desvio padrão dos valores da RPE de Borg ao início de cada
uma das cinco séries da corrida supra máxima, nas condições
experimentais “Placebo” e “Creatina”.
6.2.3

Tempo para Exaustão
A FIGURA 23 ilustra os valores médios e desvios padrão do tempo para

exaustão em cada uma das cinco séries de corrida supra máxima, durante as
condições “Placebo” e “Creatina”.
Não houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre as
condições “Placebo” e “Creatina”.
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FIGURA 23 - Média e desvio padrão dos valores do tempo para exaustão em cada
uma das cinco séries da corrida supra máxima, nas condições
experimentais “Placebo” e “Creatina”.
6.2.4

Concentração de Lactato
A FIGURA 24 demonstra os valores médios e desvios-padrão referentes à

concentração de Lactato coletado antes da realização das séries de corrida (Pré),
imediatamente após a última série (Pós 0), após 3 min de repouso (Pós 3min), e
após 5 min de repouso (Pós 5min), durante as condições “Placebo” e “Creatina”. A
tabela com os valores da concentração de lactato encontra-se anexa ao trabalho
(ANEXO XVIII).
Os valores da concentração de lactato “Pré”, “Pós 0”, “Pós 3min”e “Pós 5min”
não evidenciaram diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições
“Placebo” e “Creatina”.
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FIGURA 24 - Média e desvio padrão dos valores da concentração de lactato (mmol.L1
) ao início das séries de corrida (Pré), imediatamente após a quinta série
(Pós 0), após 3 min de repouso (Pós 3min) e após 5 min de repouso (Pós
5min), nas condições experimentais “Placebo” e “Creatina”.

6.2.5

Análise Cinemática
A TABELA 9 evidencia os valores das variáveis tempo de passada,

comprimento de passada e frequência de passada em cada uma das 5 séries de
corrida supramáxima, durante as condições “Placebo” e “Creatina”.
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TABELA 9 - Média e desvio padrão das variáveis cinemáticas nas cinco séries da
corrida supra máxima, nas condições experimentais Placebo e Creatina.
(*) indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as
condições experimentais.

Frequência de
passada

Comprimento de
passada (m)

Tempo de
passada (s)

CONDIÇÕES
SÉRIES

Placebo

Creatina

1

0,53 ± 0,17

0,52 ± 0,15

2*

0,52 ± 0,14

0,63 ± 0,01

3*

0,66 ± 0,11

0,55 ± 0,13

4

0,63 ± 0,12

0,62 ± 0,01

5

0,61 ± 0,02

0,63 ± 0,01

1

2,47 ± 0,83

2,44 ± 0,7

2*

2,45 ± 0,68

2,97 ± 0,07

3*

3,07 ± 0,55

2,58 ± 0,61

4

2,97 ± 0,57

2,93 ± 0,07

5

2,85 ± 0,13

2,94 ± 0,05

1

2,1 ± 0,75

2,12 ± 0,75

2*

2,09 ± 0,73

1,56 ± 0,03

3*

1,56 ± 0,35

1,95 ± 0,66

4

1,63 ± 0,41

1,59 ± 0,03

5

1,63 ± 0,07

1,58 ± 0,03

Em relação às diferenças entre as condições experimentais, durante a
condição Creatina as variáveis Tempo de passada e Comprimento de passada
evidenciaram maior valor na série 2 (p=0,0006) e menor valor na série 3 (p=0,0009),
como pode ser observado na FIGURA 25.
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FIGURA 25 – Média do comprimento de passada em cada uma das cinco séries de
corrida supra máxima na condição Placebo e Creatina. (*) indica diferença
estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições experimentais.
A variável frequência de passada demonstrou o comportamento inverso: um
maior valor na série 3 (p=0,0101) e menor valor na série 2 (p=0,0001), durante a
suplementação com Creatina (FIGURA 26).

FIGURA 26 – Média da frequência de passada em cada uma das cinco séries de
corrida supra máxima na condição Placebo e Creatina. (*) indica diferença
estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições experimentais.
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6.2.6

Análise da Força de Reação do Solo
A FIGURA 27 ilustra a curva média e o desvio-padrão da componente vertical

da FRS para cada uma das cinco séries de corrida supra máxima, nas condições
“Placebo” e “Creatina”.

FIGURA 27 – Curvas médias da componente vertical da FRS (PC) dos apoios direito
e esquerdo para cada uma das cinco séries (1, 2, 3, 4 e 5) de corrida
supra máxima, nas condições “Placebo” e “Creatina”.
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Uma análise qualitativa das curvas da componente vertical da FRS evidencia
grande semelhança entre as séries de corrida para as condições “Placebo” e
“Creatina”.
A TABELA 10 evidencia os valores médios e desvio padrão referentes às
variáveis relacionadas à componente vertical da FRS para as cinco séries de corrida
supramáxima, nas condições “Placebo” e “Creatina”.
A FIGURA 28 ilustra as principais diferenças, enquanto que os gráficos das
demais variáveis encontram-se anexos ao trabalho (ANEXO XIX).
TABELA 10 - Média e desvio padrão das variáveis da componente vertical (Fy) da
FRS nas cinco séries da corrida supra máxima, nas condições
experimentais Placebo e Creatina. (*) indica diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) entre as condições experimentais.
SÉRIES
CONDIÇÕES

1
1,59 ± 0,31

2
1,54 ± 0,31*

3
1,73 ± 0,21

4
1,86 ± 0,33*

5
1,41 ± 0,24

Creatina

1,43 ± 0,27

1,29 ± 0,28

1,60 ± 0,28

1,41 ± 0,28

1,57 ± 0,30

Placebo

29,2 ± 10,5

33,6 ± 11,4*

33,4 ± 12,7

34,6 ± 13,2

34,2 ± 14,5

Creatina

37,1 ± 11,1

43,3 ± 14,9

29,6 ± 10,6

41,7 ± 15,2

32,9 ± 9,8

Placebo

2,78 ± 0,13

2,80 ± 0,11

2,88 ± 0,11

2,98 ± 0,16*

2,73 ± 0,30

Creatina

2,88 ± 0,20

2,82 ± 0,08

2,82 ± 0,10

2,72 ± 0,15

2,88 ± 0,11

Placebo

92,4 ± 18,3

100,1 ± 14,2

93,0 ± 12,6

94,0 ± 13,5

85,9 ± 18,5

Creatina

98,8 ± 12,5

108,5 ± 18,0

96,1 ± 15,0

105,6 ± 17,4

95,2 ± 14,9

Placebo

60,8 ± 109,0

36,4 ± 13,6

40,8 ± 19,8

31,3 ± 11,3

36,1 ± 12,3

Creatina

32,5 ± 11,4

32,9 ± 30,0

50,2 ± 77,4

28,5 ± 9,0

33,7 ± 12,0

Placebo

39,6 ± 337,5

44,7 ± 47,7

43,7 ± 10,7

71,2 ± 147,0

42,1 ± 15,2

Placebo

Fy1
(PC)
∆TFy1
(ms)
Fy2
(PC)
∆TFy2
(ms)
TC1
-1
(N.ms )
TC2
-1
(N.ms )
Imp50
(N.s)

Creatina

40,7 ± 9,4

36,3 ± 5,8

45,5 ± 64,3

36,5 ± 5,0

37,5 ± 5,8

Placebo

36,1 ± 16,3

33,2 ± 10,8 *

37,3 ± 15,3

29,7 ± 13,5

36,2 ± 13,6

29,0 ± 11,0

21,8 ± 14,0

32,4 ± 13,5

23,4 ± 12,1

31,1 ± 11,2

Creatina

As variáveis ∆tFy2, TC1 e TC2 não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas (p<0,05) entre as condições Placebo e Creatina.
O valor de Fy1 nas séries 2 e 4 mostrou-se significativamente maior (p=0,0053
e p=0,0000) na condição Placebo quando comparada à condição Creatina. A variável
∆tFy1 evidenciou um maior valor na série 2 com a suplementação de Creatina
(p=0,0167). A Fy2 foi maior na quarta série de corrida durante a condição Placebo
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(p=0,0000). O Imp50 demonstrou um maior valor na série 2 na condição Placebo
(p=0,0024).

FIGURA 28 - Média e desvio padrão das variáveis da componente vertical (Fy) da
FRS nas cinco séries da corrida supra máxima, nas condições
“Placebo”e “Creatina”. (*) indica diferença estatisticamente significativa
(p<0,05) entre as condições experimentais.

6.2.7

Análise da atividade muscular do membro inferior

6.2.7.1 Análise dos resultados de Envoltório Linear
Com o intuito de caracterizar os padrões de ativação temporal dos músculos
durante a realização do movimento e a possível alteração desse padrão com a
suplementação de creatina, a FIGURA 29 ilustra o envoltório linear dos músculos TA,
GL, RF, VM, VL e BF, para cada uma das séries da corrida supra máxima, nas
condições “Placebo” e “Creatina”.
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FIGURA 29 – Média e desvio-padrão do envoltório linear dos músculos tibial anterior
(TA), gastrocnêmio lateral (GL), reto femoral (RF), vasto medial (VM),
vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) e da FRS durante as fases de
apoio e balanço da corrida em cada uma das séries (1, 2, 3, 4 e 5),
durante as condições “Placebo” e “Creatina”.
Os padrões temporais de ativação dos músculos TA, GL, VM, RF, VL e BF
mostram-se muito semelhantes durante as condições “Placebo” e “Creatina”, o que
aponta para ausência de efeito da suplementação sobre a coordenação dos
músculos de membros inferiores durante a corrida.
6.2.7.2 Análise dos resultados de RMS
A análise da intensidade de ativação dos músculos selecionados durante
as cinco séries de corrida em intensidade supramáxima foi realizada através do
cálculo do valor RMS, normalizados pela média.
As TABELAS 11 e 12 apresentam, respectivamente, as médias e desviospadrão dos valores RMS calculados na fase de apoio e na fase de pré atividade,
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correspondente aos 100 ms que antecedem o início do contato, durante as cinco
séries de corrida supramáxima nas condições “Placebo” e “Creatina”.
Os principais resultados de RMS são apresentados, também, em gráficos
(FIGURAS 30 e 31). Os gráficos dos músculos que não apresentaram resultados
significativos (P>0,05) encontram-se anexos ao trabalho (ANEXOS XX e XXI).
TABELA 11- Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em
unidade arbitrária – U.A.) dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio
lateral (GL), vasto medial (VM), reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e
bíceps femoral (BF) para a fase de apoio nas cinco séries de corrida supra
máxima, durante as condições experimentais Placebo e Creatina. (*)
indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições
experimentais.

TA
(UA)

GL
(UA)

VM
(UA)

RF
(UA)

VL
(UA)

BF
(UA)

SÉRIES
1
2
3
4
5
1
2*
3
4*
5
1
2 *
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

CONDIÇÕES
Placebo
Creatina
1,38 ± 0,55
1,11 ± 0,62
1,53 ± 0,51
1,37 ± 0,62
1,29 ± 0,45
1,31 ± 0,70
1,51 ± 0,41
1,45 ± 0,62
0,92 ± 0,44
1,37 ± 0,52
2,12 ± 0,51
1,78 ± 1,30
2,04 ± 0,41
0,99 ± 0,72
2,28 ± 0,64
2,29 ± 0,47
0,98 ± 0,97
2,31 ± 0,62
1,31 ± 1,26
1,51 ± 0,87
2,12 ± 1,39
1,84 ± 1,21
2,45 ± 1,29
1,45 ± 0,91
2,11 ± 1,52
2,45 ± 1,14
2,22 ± 1,42
2,30 ± 1,20
1,19 ± 1,15
1,74 ± 1,05
1,62 ± 0,74
1,21 ± 0,54
1,54 ± 0,51
1,14 ± 0,29
1,69 ± 0,44
1,95 ± 0,91
1,92 ± 0,61
2,14 ± 0,84
1,26 ± 0,64
1,69 ± 0,96
2,1 ± 1,27
1,82 ± 1,32
1,60 ± 1,33
0,85 ± 0,97
2,05 ± 1,4
3,36 ± 1,02
1,42 ± 1,47
2,86 ± 1,02
1,75 ± 1,95
2,14 ± 1,45
1,55 ± 0,73
1,32 ± 0,75
1,38 ± 0,40
1,08 ± 0,89
1,53 ± 0,57
1,91 ± 0,66
1,72 ± 0,44
1,99 ± 0,41
0,84 ± 0,26
1,5 ± 0,76
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Quando comparados entre as condições experimentais “Placebo” e “Creatina”,
os valores RMS durante a fase de apoio dos músculos TA, RF, VL e BF não
demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). O BF demonstrou
apenas uma tendência (p=0,0573) de aumento do RMS na quinta série para a
condição “Creatina”.
O músculo GL evidenciou maior valor RMS na série 2 (p=0,0000) na condição
“Placebo” e menor valor RMS na série 4 (p=0,0070) para essa mesma condição.
O valor RMS do músculo VM foi maior na série 2 (p=0,0006) para a condição
“Placebo”.

FIGURA 30 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em
unidade arbitrária – U.A.) dos músculos gastrocnêmio lateral (GL) e vasto
medial (VM) para a fase de apoio nas cinco séries de corrida supra
máxima, durante as condições experimentais Placebo e Creatina. (*)
indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições
experimentais.

69

TABELA 12 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em
unidade arbitrária – U.A.) dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio
lateral (GL), vasto medial (VM), reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e
bíceps femoral (BF) para a fase de pré atividade (100ms antes do contato)
nas cinco séries de corrida supra máxima, durante as condições
experimentais Placebo e Creatina. (*) indica diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) entre as condições experimentais.

TA
(UA)

GL
(UA)

VM
(UA)

RF
(UA)

VL
(UA)

BF
(UA)

SÉRIES
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2*
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2*
3
4
5
1
2*
3
4
5

CONDIÇÕES
Placebo
Creatina
1,73 ± 0,33
1,85 ± 0,71
0,83 ± 0,46
1,39 ± 0,62
1,92 ± 0,33
2,06 ± 0,53
1,76 ± 0,39
2,02 ± 0,61
1,48 ± 0,61
1,5 ± 0,46
0,78 ± 0,24
1,15 ± 0,64
1,88 ± 0,95
1,23 ± 0,72
0,53 ± 0,24
0,89 ± 0,21
1,02 ± 0,74
0,95 ± 0,2
1,11 ± 0,54
1,15 ± 0,31
0,91 ± 0,51
0,68 ± 0,17
0,62 ± 0,25
1,09 ± 0,41
0,62 ± 0,17
0,7 ± 0,31
1,12 ± 0,58
0,74 ± 0,37
0,72 ± 0,34
0,77 ± 0,62
0,75 ± 0,49
1,09 ± 0,57
1,41 ± 0,33
1,46 ± 0,55
1,2 ± 0,55
0,92 ± 0,58
1,27 ± 0,7
0,96 ± 0,48
1,1 ± 0,56
1,01 ± 0,36
0,79 ± 0,32
0,68 ± 0,44
2,32 ± 1,54
0,84 ± 0,78
0,57 ± 0,25
0,99 ± 0,63
0,60 ± 0,21
0,84 ± 0,48
0,70 ± 0,35
0,68 ± 0,29
1,66 ± 1,00
1,23 ± 0,86
1,7 ± 0,73
0,96 ± 1,27
1,58 ± 0,77
2,38 ± 0,69
1,67 ± 0,51
2,36 ± 0,84
0,81 ± 0,62
1,6 ± 1,08

Os valores RMS durante a fase de pré atividade dos músculos TA, GL e RF
não demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) quando
comparados entre as condições experimentais “Placebo” e “Creatina”.
Os músculos VM, VL e BF evidenciaram diferenças na segunda série de
corrida, sendo um maior valor RMS na condição “Placebo” para os músculos VL
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(p=0,0000) e BF (p=0,0307) e menor valor RMS nessa mesma condição para o
músculo VM (p=0,0271).

FIGURA 31 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em
unidade arbitrária – U.A.) dos músculos vasto medial (VM), vasto lateral
(VL) e bíceps femoral (BF) para a fase de pré atividade (100ms antes do
contato) nas cinco séries de corrida supra máxima, durante as condições
experimentais Placebo e Creatina. (*) indica diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) entre as condições experimentais.
6.2.7.3 Análise dos resultados de Freqüência Mediana
As TABELAS 13 e 14 apresentam, respectivamente, as médias e desviospadrão dos valores da frequência mediana calculados na fase de apoio e na fase de
pré atividade, correspondente aos 100 ms que antecedem o início do contato,
durante as cinco séries de corrida supramáxima, nas condições “Placebo” e
“Creatina”.
Os resultados principais da freqüência mediana são apresentados, também,
em gráficos (FIGURAS 32 e 33). Os gráficos dos músculos que não apresentaram
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resultados significativos (P>0,05) para os valores de freqüência mediana encontramse anexos ao trabalho (ANEXOS XXII e XXIII).

TABELA 13 - Média e desvio padrão da Freqüência Mediana do sinal EMG (Hz) dos
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto medial (VM),
reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) para a fase de
apoio nas cinco séries de corrida supra máxima, durante as condições
experimentais Placebo e Creatina. (*) indica diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) entre as condições experimentais.

TA
(Hz)

GL
(Hz)

VM
(Hz)

RF
(Hz)

VL
(Hz)

BF
(Hz)

SÉRIES
1
2
3
4
5*
1
2*
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2*
3
4
5

CONDIÇÕES
Placebo
Creatina
204,5 ± 146,6
207,0 ± 142,3
158,7 ± 82,8
168,0 ± 111,1
213,8 ± 152,6
193,0 ± 129,1
196,7 ± 135,8
169,7 ± 137,3
134,5 ± 97,3
301,6 ± 136,7
245,4 ± 165,6
100,8 ± 110,5
328,5 ± 123,3
37,02 ± 40,95
248,9 ± 175,6
224,0 ± 148,9
177,6 ± 181,1
219,0 ± 136,5
174,1 ± 190,8
108,3 ± 108,7
49,56 ± 17,63
124,2 ± 142,6
94,2 ± 113,5
97,1 ± 131,4
85,3 ± 100,9
113,5 ± 120,0
164,8 ± 173,2
145,9 ± 146,4
26,73 ± 10,25
122,8 ± 131,8
208,5 ± 162,3
228,7 ± 175,9
70,0 ± 92,2
270,5 ± 162,6
223,3 ± 151,2
245,3 ± 157,3
181,3 ± 106,4
166,0 ± 158,2
143,7 ± 139,8
176,1 ± 167,7
220,5 ± 163,8
91,1 ± 141,5
181,3 ± 170,9
164,9 ± 135,9
230,9 ± 179,2
143,9 ± 148,8
219,8 ± 152,6
249,8 ± 141,9
148,1 ± 137,3
131,8 ± 165,6
200,0 ± 112,0
115,0 ± 74,0
281,6 ± 163,4
119,7 ± 54,0
245,3 ± 150,7
128,8 ± 87,0
210,2 ± 133,6
183,9 ± 132,9
93,6 ± 108,4
153,4 ± 99,6
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Os valores da freqüência mediana durante a fase de apoio dos músculos VM,
RF e VL não demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)
quando comparados entre as condições experimentais “Placebo” e “Creatina”. O VM
demonstrou apenas uma tendência de diminuição da freqüência mediana (p=0,0613)
na quinta série na condição “Placebo”.
O músculo TA evidenciou um maior valor de freqüência mediana na condição
“Creatina” na quinta série (p=0,0047).
Os músculos GL e BF demonstraram maior valor de frequência mediana na
segunda série de corrida, durante a condição “Placebo” (p=0,0000 e p=0,0092,
respectivamente).

FIGURA 32 - Média e desvio padrão da Freqüência Mediana do sinal EMG (Hz) dos
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL) e bíceps femoral
(BF) para a fase de apoio nas cinco séries de corrida supra máxima,
durante as condições experimentais Placebo e Creatina. (*) indica
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições
experimentais.

73

TABELA 14 - Média e desvio padrão da Freqüência Mediana do sinal EMG (Hz) dos
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto medial (VM),
reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) para a fase de
pré atividade (100ms antes do contato) nas cinco séries de corrida supra
máxima, durante as condições experimentais Placebo e Creatina. (*)
indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as condições
experimentais.

TA
(Hz)

GL
(Hz)

VM
(Hz)

RF
(Hz)

VL
Hz)

BF
(Hz)

SÉRIES
1
2
3
4
5*
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2*
3
4
5
1
2*
3
4
5

CONDIÇÕES
Placebo
Creatina
190,7 ± 123,8
212,9 ± 126,7
166,5 ± 135,5
173,4 ± 99,8
197,7 ± 120,8
224,1 ± 130,8
191,3 ± 122,1
227,8 ± 123,6
136,5 ± 71,6
287,4 ± 114,8
68,0 ± 47,0
164,2 ± 132,9
273,1 ± 172,8
157,4 ± 145,1
59,2 ± 44,3
75,88 ± 24,65
171,4 ± 155,9
62,33 ± 21,60
212,2 ± 133,1
135,6 ± 137,0
48,58 ± 23,71
73,6 ± 48,0
51,76 ± 22,43
63,09 ± 34,54
43,72 ± 26,94
56,25 ± 23,27
46,88 ± 13,29
62,16 ± 39,07
45,29 ± 21,31
70,80 ± 43,86
171,8 ± 153,6
203,9 ± 162,1
108,4 ± 66,3
216,6 ± 167,4
167,2 ± 168,2
148,5 ± 124,0
54,1 ± 45,3
146,8 ± 150,5
82,4 ± 40,5
149,1 ± 146,4
47,12 ± 15,83
55,0 ± 34,18
175,9 ± 145,0
89,1 ± 101,0
54,24 ± 24,54
60,55 ± 28,54
44,32 ± 29,57
70,3 ± 64,3
37,72 ± 33,06
58,84 ± 35,53
220,5 ± 166,5
101,7 ± 110,4
331,7 ± 146,9
62,8 ± 76,4
258,4 ± 173,2
118,8 ± 100,1
252,1 ± 174,5
152,3 ± 122,2
200,9 ± 169,7
149,7 ± 144,5

Quando comparados entre as condições experimentais “Placebo” e “Creatina”,
os valores de freqüência mediana durante a fase de pré atividade dos músculos GL,
VM e RF não demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). O GL
demonstrou apenas uma tendência (p=0,0564) de aumento da frequência mediana
na primeira série para a condição “Creatina”.
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A frequência mediana do músculo TA foi maior na quinta série de corrida na
condição “Creatina”.
Os músculos VL e BF evidenciaram maior valor de freqüência mediana na
segunda série de corrida durante a condição “Placebo” (p=0,0001 e p=0,0000,
respectivamente).

FIGURA 33- Média e desvio padrão da Freqüência Mediana do sinal EMG (Hz) dos
músculos tibial anterior (TA), vasto lateral (VL) e bíceps femoral (BF) para
a fase de pré atividade (100ms antes do contato) nas cinco séries de
corrida supra máxima, durante as condições experimentais Placebo e
Creatina. (*) indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre
as condições experimentais.
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7

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

7.1

Sobre o protocolo de indução de fadiga
Ao se analisar o protocolo utilizado para a indução de fadiga, nota-se uma

diminuição acentuada do tempo de exaustão entre as séries de corrida, um padrão
significativamente crescente na percepção de esforço apontada pela RPE de Borg e
na concentração de lactato sanguíneo. Tais indicadores apontam para a eficiência do
protocolo em levar os sujeitos à falência.
Deve-se considerar que a quinta série de corrida, por possuir número
amostral bastante reduzido, foi realizada em uma condição acentuadamente distinta
das demais. Assim, torna-se mais prudente considerar o efeito produzido nas quatro
séries iniciais.
Embora haja alguns indícios, as variáveis utilizadas para a verificação das
alterações produzidas pela fadiga não permitem afirmar com convicção quais os
mecanismos que conduzem o fenômeno, não havendo sinais claros que apontem
para fatores centrais ou periféricos.
Ainda que não tenha havido diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
nos valores de FC inicial e final ao comparar as séries de corrida, verifica-se uma
tendência de aumento da FC inicial a cada série, o que sinaliza um início de exercício
mais extenuante. Já os valores de FC registrados ao final de cada série evidenciam
uma tendência de decréscimo ao longo das séries de corrida, o que pode indicar a
instauração da fadiga ligada a fatores mais periféricos. Apesar das tendências, a
ausência de diferenças estatísticas indica que o tempo de intervalo de 90s entre as
séries mostrou-se suficiente para reduzir os níveis de FC de forma semelhante em
todas as séries de corrida, não havendo interferência contundente da instauração da
fadiga sobre as variáveis FC inicial e FC final.
A concentração de lactato mostrou um padrão de aumento em todas as
situações, quando comparadas ao repouso, o que aponta para um grande aumento
de sua produção com a instauração da fadiga. Esse aumento na produção do lactato
durante o exercício intenso se dá, segundo ROBERGS et al. (2004), devido à
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incapacidade da mitocôndria em oxidar todos os piruvatos produzidos, resultando em
sua conversão a lactado pela enzima lactato desidrogenase.
Observou-se, também, uma diminuição na concentração de lactato na última
coleta (“pós 5 min”) em relação à “pós 3min”, indicando uma alta taxa de remoção
após repouso de 5 minutos. Essa diminuição da concentração do lactato sanguíneo
após alguns minutos de repouso ocorre devido a sua utilização como substrato
energético pelo músculo esquelético ou por outros órgãos, possibilitada pelo seu
transporte no meio intra e extracelular. THOMAS et al. (2005) acredita que durante o
exercício físico, sobretudo de intensidade elevada, o lactato produzido se desloca do
meio intra para o extracelular mediante os transportadores monocarboxilatos.
Estudos de DUBOUCHAUD et.al. (2000) e JUEL et.al. (2004) indicam que tais
transportadores encontram-se aumentados após treinamento resistido ou aeróbio. Ao
se considerar a amostra do presente trabalho, composta por jogadores de futebol
(atletas treinados tanto aeróbia quanto anaerobiamente), explica-se a alta taxa de
remoção do lactato sanguíneo evidenciada pela redução significativa das suas
concentrações entre a condição “pós 3min” e “pós 5min”.
A produção do lactato pode estar relacionada à liberação dos íons H+ e à
diminuição do pH intramuscular (BROOKS, 1991; LINDINGER et.al., 2005; KEMP,
2005; KEMP et.al., 2005), os quais seriam agentes depressores da contração
muscular (BERGH et al., 2000), ocasionando a fadiga. Todavia, a associação entre o
ácido lático, os íons H+ e o desempenho físico tem sido questionada (ROBERGS et
al., 2004; CAIRNS, 2006). Ademais, existe uma grande controvérsia na literatura
especializada acerca da influência da acidose lática sobre a contração muscular,
existindo autores que acreditam ser a acidose benéfica à contração muscular (LAMB
& STEPHENSON, 2006; NIELSEN & OVERGAARD, 2006), autores que apontam
para o efeito prejudicial da acidose (BANGSBO & JUEL, 2006; SAHLIN, 2006), bem
como pesquisadores que acreditam que o efeito da acidose pode ser benéfico ou
maléfico, dependendo da intensidade do exercício em questão (GLADDEN & HOGAN,
2006; LINDINGER, 2006; BURNLEY et al., 2006).
O aumento da concentração de lactato indica que os fatores periféricos possam
ter contribuído de forma definitiva na instauração da fadiga e, ainda que seu papel na
fadiga não seja claro, o aumento da sua concentração indica que a fadiga foi atingida.
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Conforme os propósitos estabelecidos para este trabalho, a seguir será
discutida a influência da fadiga no controle das cargas externas e na produção de
força propulsiva.
7.2

Sobre o controle de choque em situação de fadiga
Muitos dos dados anteriormente apresentados apontam que os sujeitos

estiveram sob o efeito de uma maior carga externa em função da instalação da
fadiga.
O primeiro pico da força vertical (Fy1) não apresentou alterações, o que de
certa forma era esperado pelo fato da corrida com inclinação exercer grande
influência sobre tal parâmetro. Segundo GOTTSCHALL & KRAM (2005), há uma
progressiva alteração na técnica de contato do pé com o solo encontrada durante a
corrida com inclinação. Os autores evidenciaram a transferência do contato com o
solo para a região do mediopé em todos os sujeitos que correram a 9% de inclinação.
Ainda que o primeiro pico não tenha mostrado alteração, outros indicadores da
carga externa sofreram importantes modificações. É o caso do tempo para a Fy1
(∆TFy1) que mostrou uma tendência estatisticamente significativa redução, tendo
atingido menores valores nas series 2 e 4 do que os observados na primeira serie.
Apesar de não ter apresentado diferença estatisticamente significativa, o impulso
produzido nos primeiros 50ms apresentou uma tendência de aumento entre as séries.
O aumento do impulso é um indicativo muito forte do aumento da sobrecarga
mecânica gerada pelas cargas externas. Dessa forma, os resultados obtidos
evidenciam que, em condição de fadiga, houve maior transferência de carga para as
estruturas passivas do aparelho locomotor.
Tais achados estão de acordo com muitos autores, que destacam o mesmo
aumento da solicitação mecânica em situação de fadiga (DICKINSON et al., 1985;
SERRÃO, 1996; MERCER et al., 2003; NUMMELA et al., 1994). Os estudos que não
evidenciaram o mesmo aumento da sobrecarga, em sua maioria, utilizaram
protocolos bastante distintos do adotado no presente estudo, com movimentos
diferentes (MORITANI et al., 1990), instrumentação distinta (DERRICK et al., 2002) e
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falta de controle da velocidade (NICOL et al., 1991a), condição que justifica as
diferenças encontradas.
É aceitável considerar que o observado aumento da sobrecarga mecânica
derive da falência daquele que é o principal elemento de controle de choque do
aparelho locomotor: o músculo esquelético.
Em resposta a esta situação, observa-se um consistente aumento da atividade
muscular, indicada através do valor RMS, na fase de pré-atividade. A pré-atividade
marca uma importante fase do movimento, na qual os músculos aumentam sua
atividade como estratégia para suportar a carga a qual estarão sujeitos durante a
primeira etapa da fase de contato (NILSSON et al., 1985; BOYER & NIGG, 2004). Tal
fase é especialmente crítica, pois é nela que ocorre a transferência da carga externa,
gerada em decorrência do contato do membro inferior com o solo, para as estruturas
biológicas. Segundo KYRÖLAINEN & KOMI (1995) e PAAVOLAINEN et al. (1999),
além de proteger o aparelho locomotor, a pré-atividade exerce importante papel na
regulação do ciclo excêntrico-concêntrico, auxiliando na produção de força durante a
fase propulsiva. Tal fenômeno assegura a economia de movimento.
Os resultados encontrados no presente estudo apontam que muitos dos
músculos analisados demonstraram uma clara tendência de aumento da intensidade
da pré-atividade em resposta à fadiga. A intensidade da pré-atividade muscular foi
caracteristicamente maior na terceira série para o GL (em relação à primeira e à
segunda), para o VM (em relação à primeira, à segunda e à quinta série), e para o VL
(em relação à primeira e à segunda). Já o BF mostrou sua maior atividade na
segunda série, valor este que foi significativamente maior do que o observado em
todas as demais séries.
Observa-se, portanto, que, em decorrência do protocolo utilizado, houve um
consistente aumento de alguns dos parâmetros da FRS, acompanhado de uma
também consistente tendência dos músculos aumentarem a intensidade da préativação.
Em síntese, pode-se afirmar que os dados do trabalho apontam para uma
clara tendência de aumento da carga externa na situação de fadiga e, em resposta a
esse aumento, o aparelho locomotor amplia sua atividade muscular protetora.
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7.3

Sobre a produção de força propulsiva
Além de observar os valores RMS para a fase de pré-atividade, calcularam-se

os valores de RMS também para a fase de apoio. A literatura indica que os valores
de RMS tendem a aumentar em resposta à fadiga (BIGLAND-RICHIE et al., 1981;
BASMAJIAN e DE LUCA, 1985; MASUDA et al., 1999; CARDOZO e GONÇALVES,
2003; CARDOZO et al., 2004; PLACE et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005; DIAS DA
SILVA e GONÇALVES, 2003, 2006). Ainda que as diferenças observadas no
presente trabalho tenham sido pontuais, dificultando a identificação de uma resposta
consistente à condição de fadiga, pode-se considerar que o comportamento dos
músculos estudados não foi compatível com o esperado.
Um fato merecedor de destaque diz respeito ao momento no qual as principais
alterações induzidas pela fadiga foram observadas. As principais diferenças nos
valores de RMS ocorreram na segunda e na terceira série de corrida. No geral,
durante essas séries observou-se para a maioria dos músculos (GL, VM, RF, VL e
BF) um aumento na intensidade de ativação. Considerando que tais etapas
representam os estágios imediatamente após a instalação da fadiga, pode-se
considerar que a fadiga apresentou um rápido efeito sobre alguns dos músculos
estudados.
Entretanto, ao observar as demais séries de corrida, nota-se um padrão de
diminuição do valor RMS. Neste contexto, o valor obtido para o VM nas séries 4 e 5
foi menor do que o da terceira série; para o RF os valores da terceira e quarta série
mostraram-se menores que o obtido na segunda série; situação semelhante a
observada para o VL cujo valor obtido na serie 4 foi menor do que o obtido na
segunda série; enquanto que para o BF os valores alcançados nas séries 3, 4 e 5
foram menores que o observado na série 2. O maior número de alterações no
comportamento do RMS foi observado para o GL. Também contrariando as
expectativas de comportamento para esta condição, este músculo apresenta uma
clara e consistente tendência de diminuição dos valores de RMS em função da
fadiga: os valores da quarta e quinta séries foram menores dos que o observado na
segunda série, assim como o valor da quarta série foi menor do que o valor obtido na
terceira série.
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Conforme apontado anteriormente, a literatura sugere a ocorrência de um
aumento dos valores de RMS em condição de fadiga. Isto ocorre pela necessidade
de recrutar mais unidades motoras, em resposta a falência progressiva do músculo
(WAKELING et al., 2001). Os dados obtidos para o RMS sugerem que, diferente do
esperado, a fadiga não provocou um incremento do recrutamento muscular.
Contrariamente, observou-se que a grande maioria dos músculos estudados
evidenciou uma tendência de redução do recrutamento muscular nas últimas séries
de corrida, condições em que a fadiga estava presente.
As características do protocolo utilizado podem justificar os resultados obtidos.
Ainda que existam na literatura relatos de protocolos intensos de indução de fadiga
(AVOGRADO et al., 2003), a maioria dos dados disponíveis refere-se a protocolos
cujo volume se sobrepõe à intensidade. Podem-se tomar como exemplo os estudos
que induziram fadiga a partir de corridas de longa distância (NICOL et al., 1991;
PLACE et al., 2004; NUMMELA et al., 2008) e estudos que se utilizaram de muitas
repetições de exercícios estáticos e dinâmicos para levar os sujeitos à falência
(MASUDA et al., 1999; CARDOZO & GONÇALVES, 2003; OLIVEIRA et al., 2005;
DIAS DA SILVA & GONÇALVES, 2006). Assim, apesar de haver estudos que
induziram fadiga a partir de protocolos de curta duração e alta intensidade,
protocolos supramáximos, como foi o utilizado no presente estudo, são muito raros.
O padrão de redução na intensidade de recrutamento muscular observado em
condição de fadiga pode configurar uma conseqüência direta da característica do
protocolo adotado. É possível alegar que a observada redução do RMS denota uma
incapacidade dos músculos aumentarem o recrutamento em uma condição onde o
esforço muscular já se encontra próximo da sua máxima capacidade mecânica.
Desta forma, a redução na atividade muscular pode sinalizar que o sistema muscular
encontra-se perto da condição de falência, condição que não apenas indica a fadiga,
como a define (GIBSON & EDWARDS, 1985). Tal hipótese encontra respaldo nos
resultados obtidos para o músculo GL que, conforme apontado anteriormente,
mostrou-se especialmente sensível à condição de fadiga. Considerando que alta
velocidade de corrida associada à inclinação da esteira tende a provocar um
significativo aumento da ativação deste músculo (SWAMSON & CALDWELL, 2000),
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pode-se justificar uma redução da atividade muscular nesta que poderia ser
considerada uma situação muito próxima do esgotamento muscular.
Ainda que os dados obtidos suportem a referida hipótese, não se pode
desconsiderar que o procedimento metodológico empregado para efetivar o
tratamento matemático do sinal eletromiográfico também possa ter afetado os
resultados. Ao se calcular os valores de RMS para todo o tempo de apoio, tanto a
fase excêntrica quanto a fase concêntrica do movimento foram considerados. Devese destacar que os músculos estudados apresentam funções musculares
acentuadamente distintas, razão pela qual apresentam atividade em momentos bem
definidos do movimento. Ao captar a atividade em toda a fase de apoio, pode-se ter
perdido a sensibilidade para captar alterações naquelas que são as fases mais
importantes de ação de cada músculo. Tome-se como exemplo a situação do
quadríceps. Não restringir a análise dos músculos que compõem o quadríceps à fase
excêntrica do movimento, etapa na qual sua atividade é mais destacada (McCLAY et
at., 1990) pode ter diminuído sensivelmente a capacidade de detectar possíveis
alterações derivadas da fadiga.
Desta forma, a opção pelo procedimento metodológico para o tratamento
matemático do sinal eletromiográfico, que pode ter diminuído a sensibilidade da
medida, associada à reconhecida tendência de os músculos apresentarem diferentes
respostas à condição de fadiga, podem ter influenciado os resultados obtidos. Ainda
que tais limitações possam ter influenciado a sensibilidade dos parâmetros relativos à
atividade muscular, deve-se destacar que tais resultados podem contribuir para o
entendimento da ativação muscular em uma condição ainda pouco estuda: as
situações extenuantes.
A freqüência mediana (Fmed) foi o outro parâmetro eleito para analisar a
possível influência da fadiga na ativação muscular. A literatura aponta que, nesta
condição, a Fmed do espectro de freqüência do sinal tende a sofrer uma significativa
redução (BORRANI et al., 2001;CARDOZO et al., 2004). Isso ocorre devido à
compressão do espectro de freqüência para baixos valores, ocasionada, segundo
BASMAJIAN & DE LUCA (1985), ESPOSITO et al. (1998) e DE LUCA (1997), pela
redução da velocidade condução dos potenciais de ação e de despolarização da fibra
muscular em situação de fadiga. Utiliza-se a Fmed do sinal como indicador desse
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fenômeno pelo fato do parâmetro ser menos suscetível a ruídos e ser mais sensível
às alterações espectrais causadas pelos processos bioquímicos e fisiológicos
ocasionados nas fibras musculares durante as contrações (STULEN e DE LUCA,
1981; HARRY, 1982), apresentando, dessa forma, alta correlação com o fenômeno
da fadiga.
O comportamento observado para a Fmed foi distinto ao observado para o
RMS. Os músculos que compõem o quadríceps apresentaram uma clara tendência
de redução da Fmed em função da fadiga, conforme era esperado para esta
condição fisiológica. Para o VM, observou-se menores valores da Fmed nas séries
finais (3, 4 e 5) em relação a segunda série, ainda que o valor da primeira série tenha
sido menor do que o obtido na segunda. Situação semelhante foi observada para RF
que apresentou redução dos valores da Fmed nas duas séries finais em relação à
segunda. Já para o VL, o valor obtido na quarta série foi menor do que o obtido na
segunda, ainda que o valor da primeira tenha sido menor do que o da segunda e o
da terceira série. O músculo que representa o grupamento flexor do joelho
apresentou a mesma tendência observada para o quadríceps. Os valores da Fmed
do BF nas duas séries finais foram menores do que os obtidos na segunda série.
Conforme apontado anteriormente, a utilização de toda a fase de apoio para
fins de determinação da Fmed também pode ter ocasionado, assim como foi
observado para o RMS, uma redução na sensibilidade desta variável para fins de
detecção da fadiga. Ainda assim pode-se observar, em acordo com os dados
apresentados na literatura especializada, uma clara tendência de redução da Fmed
para os músculos extensores e flexores da coxa em decorrência da fadiga. Acreditase que se o tratamento matemático do sinal eletromiográfico tivesse sido efetivado
em função das fases excêntrica e concêntrica do movimento, tal tendência poderia se
manifestar de maneira ainda mais consistente.
Torna-se importante observar que, tanto na análise dos dados do RMS, como
da Fmed, os músculos estudados não apresentaram comportamento homogêneo.
Tal comportamento era esperado, tendo em vista os dados da literatura (CHRISTINA
et al., 2001; HANON et al., 2005; KELLIS e LIASSOU, 2009; KELLIS e KOUVELIOTI,
2009) que sugerem que a fadiga tende a afetar os músculos de uma maneira
diferenciada durante a corrida.
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Um fato merecedor de destaque diz respeito ao momento no qual as principais
alterações induzidas pela fadiga foram observadas. Os dados obtidos tanto para o
RMS quanto para a FM sugerem que as principais alterações observadas ocorreram
na segunda e na terceira série de corrida. Considerando que tais etapas representam
os estágios imediatamente após a instalação da fadiga, pode-se considerar que a
fadiga apresentou um rápido efeito sobre alguns dos músculos estudados. Entretanto,
as limitações apontadas anteriormente sugerem que esta interpretação deva ser feita
com cautela. Dados complementares tornam-se necessários para aferir a validade
desta proposição.
Outra importante limitação metodológica deve ser considerada frente ao
interesse de analisar a influência da fadiga na produção da força propulsiva. Tendo
os dados dinâmicos sido coletados no Sistema Kistler-Gaitway, inviabilizou-se a
possibilidade de analisar a componente ântero-posterior da FRS. Sendo esta uma
variável diretamente associada à produção de força, a impossibilidade de analisá-la
impõe significativa limitação quanto ao objetivo em questão.
Segundo HANON et al. (2005), há, ainda, a necessidade de considerar as
características do exercício ao analisar situações de fadiga, pois alterações na
frequência e comprimento da passada têm influência na ativação muscular. Dessa
forma, o comprimento e a freqüência da passada representam outros parâmetros que
podem ser utilizados para analisar a capacidade de produção de força propulsiva.
Sabe-se que a velocidade da corrida depende fundamental destes dois parâmetros
(CAVANAGH e KRAM, 1989).
De acordo com os resultados anteriormente apontados, a fadiga não exerceu
influência significativa no comprimento da passada. Entretanto, observou-se uma
significativa redução da freqüência de passada da primeira para a segunda série. Tal
redução foi acompanhada por aumento do comprimento da passada, ainda que não
tenha sido estatisticamente significativa. Além da segunda série, parece ter havido
inversão da relação comprimento-frequência de passada nas séries 3 e 5, quando
comparadas à primeira série, apesar da falta de significado estatístico. Alguns dados
da literatura (NUMMELA et al., 1994; AVOGRADO et al., 2003; HANON et al., 2005)
sugerem que corredores em situação de fadiga podem modificar a estratégia
utilizada para manter a sua velocidade, por intermédio de alterações na relação
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comprimento-frequência da passada. Os resultados do presente estudo também
apontam para esta situação. Entretanto, por ter observado o referido comportamento
com significado estatístico em apenas uma das séries, considera-se que a
confirmação dessa hipótese ainda carece de dados complementares.
A análise dos dados dinâmicos, eletromiográficos e cinemáticos sugere que o
protocolo de indução de fadiga utilizado afetou não apenas a capacidade de controlar
as cargas mecânicas, como a capacidade de geração de força propulsiva.
Observado tal comportamento, cabe analisar os possíveis efeitos que a creatina
pode ter exercido sobre ele.

7.4

Sobre os efeitos da suplementação com creatina
A ausência de diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos valores

de FC inicial e final, entre as condições “Placebo” e “Creatina” poderiam apontar para
uma falta de efeito ergogênico da creatina sobre essa variável. No entanto, apesar da
falta de significado estatístico, não se pode deixar de destacar o padrão de redução
que a FC inicial e final demonstraram na condição “Creatina” para todas as séries de
corrida. Assim, uma vez que o tempo de descanso entre as séries de corrida fora o
mesmo para as duas condições experimentais (90s), tal padrão encontrado pode
indicar efeito da substância sobre as variáveis FC inicial e FC final.
A literatura (BALSOM et al., 1995; BOGDANIS et al., 1996; ROSCHEL et al.,
2010) aponta uma queda na produção de lactato em exercícios intermitentes
intensos quando da suplementação com creatina. Esse comportamento é esperado
pelo fato do aumento da concentração de creatina intramuscular, advindo da
suplementação, favorecer a formação de PC imediatamente, o que acelera a
reposição de ATP durante a realização de esforços intensos (VOLEK & KRAEMER,
1996). Tal processo retarda, cosequentemente, a glicólise anaeróbia e resulta numa
redução na produção de lactato. Entretanto, diferente do esperado, os dados do
presente estudo apontam para falta de efeito ergogênico da creatina sobre a
concentração de lactato, evidenciada pela ausência de diferenças estatisticamente
significativas entre as condições “Placebo” e “Creatina”.

85

Contrariando, também, dados da literatura, os valores da percepção de
esforço e tempo para exaustão não evidenciaram diferenças estatisticamente
significativas entre as condições “Placebo” e “Creatina”. Apesar da ausência de
significado estatístico, nota-se uma tendência de diminuição da percepção de esforço
na condição “Creatina” durante as séries 3, 4 e 5, séries nas quais esperava-se maior
efeito da suplementação. No entanto, essa menor percepção de esforço não
interferiu no tempo para exaustão, que apresentou tendência de diminuição na
condição “Creatina”. Tal ausência de efeito da suplementação de creatina sobre o
tempo para exaustão está de acordo com alguns estudos (MUJIKA et al., 1996;
HOFFMAN et al., 2005; CORNISH et al., 2006), mas vai de encontro aos estudos de
GREENHAFF et al. (1993), BALSOM et al. (1995), DAWSON et al. (1995), BOSCO
et al., (1997) e SKARE et al. (2001), que verificaram maiores tempos de permanência
na atividade quando da suplementação da substância. Essa inconsistência na
literatura pode ser, parcialmente, explicada pelas diferenças na atividade praticada,
no regime de suplementação, nos modelos do estudo, falta de controle nutricional,
poder estatístico da amostra, entre outras (GUALANO et al., 2008).
Por além da interferência direta da suplementação nos parâmetros fisiológicos
do exercício, espera-se que o seu efeito se manifestasse também sobre os
parâmetros biomecânicos.
Conforme evidenciado anteriormente, o protocolo de indução de fadiga
utilizado acabou por condicionar um significativo aumento da carga externa na
situação de fadiga, associada a um consistente aumento da pré-atividade muscular.
Observaram-se, ainda, alterações no RMS e na FM que reforçam a condição de
debilidade muscular induzida pela fadiga. Considerando-se que a creatina interfere
diretamente nos mecanismos de fornecimento de energia para os músculos durante
a realização de esforços de alta intensidade (GREENHAFF et al., 1994; BALSOM et
al., 1995; CASEY et al., 1996; KREIDER et al., 1998) esperava-se que em situação
de suplementação tal quadro sofresse alterações.
Essa expectativa foi satisfeita no que tange aos parâmetros dinâmicos.
Importantes alterações nos parâmetros que indicam a sobrecarga induzida pelas
forças externas foram observadas em função da suplementação.
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Em resposta à suplementação com creatina, o primeiro pico da força vertical
sofreu uma redução estatisticamente significativa em duas das séries da corrida
(séries 2 e 4). Ainda que não tenha sido significativa, a mesma tendência foi
observada nas séries 1 e 3.
Ainda na segunda série, observou-se um significativo aumento do tempo
necessário para atingir este pico e significativa redução no impulso calculado nos
50ms iniciais do apoio. A mesma tendência de redução do Imp50, apesar de não ter
apresentado significado estatístico, foi observada nas demais séries.
A ausência de dados na literatura especializada, não torna possível a
comparação de tais dados com outros de mesma natureza. Entretanto, deve-se
destacar que esses resultados apontam para uma significativa influência da creatina
no controle do choque mecânico produzido na corrida. Torna-se importante ressaltar
que foi justamente na segunda série da corrida, etapa que se mostrou mais sensível
aos efeitos da fadiga, que a creatina mostrou sua maior influência.
Esperava-se que o melhor controle do choque mecânico, observado
especialmente

na

segunda

série,

fosse

derivado

de

uma

alteração

no

comportamento mecânico do músculo, cuja manifestação fosse passível de detecção
através da análise do RMS durante a fase de pré-atividade. Tal expectativa se
fundamenta no fato de a pré-atividade muscular estar diretamente relacionada ao
controle das cargas externas (NILSSON et al., 1985; BOYER e NIGG, 2004).
Confirmando as expectativas, a suplementação com creatina parece ter condicionado
significativas alterações na pré-atividade dos músculos VM, VL e BF, durante a
segunda série. O VM aumentou sua intensidade na fase de pré-atividade, enquanto
VL e BF a reduziram.
O estabelecimento de uma correlação direta entre a intensidade da préatividade e o controle das cargas externas é bastante complexo, tendo-se em vista a
expressiva quantidade de músculos envolvidos na tarefa e, sobretudo, a diversidade
das funções musculares por eles desempenhadas. Todavia, os resultados obtidos
apontam para uma modulação da pré-atividade, provavelmente ocasionada pelo
estado metabólico induzido pela creatina. Apontada tal condição, novos estudos
devem ser conduzidos para investigar como este mecanismo é regulado.
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A análise do RMS, calculado durante a fase de contato, não permitiu a
identificação de um padrão consistente de resposta ao estimulo induzido pela
suplementação de creatina. Apenas o GL e o VM mostraram-se sensíveis à
influência da suplementação. O primeiro mostrou tendência de redução da atividade
na segunda série e aumento na quarta. O VM apresentou, também na segunda série,
tendência de redução de atividade. O referido comportamento parece pontual, o que
torna difícil uma explicação. Concomitantemente, os músculos GL e BF mostraram
uma significativa e expressiva redução dos valores da sua Fmed na segunda série de
corrida.
A já considerada influência dos procedimentos metodológicos utilizados para o
cálculo do RMS pode, em acordo com as considerações tecidas anteriormente, ter
diminuído a sensibilidade desta importante variável. A diversidade de músculos e
funções musculares empregadas na geração da força propulsiva pode ser apontada
como outro fator de importante interferência. Desta forma, os resultados obtidos não
permitiram a delimitação dos mecanismos de regulação da geração de força
propulsiva em condição de suplementação com creatina. Ainda assim, como
apontado quando da análise da pré-atividade muscular, a creatina parece ter
interferido na mecânica muscular, especialmente naquela que se mostrou a etapa
mais sensível aos efeitos fadiga: a segunda série.
É prudente considerar algumas importantes limitações do presente trabalho,
referentes ao impreciso controle nutricional e à ausência de técnicas de mensuração
do conteúdo intramuscular de creatina.
A ingestão das doses diárias de creatina pelos sujeitos do estudo fora
assegurada e a “vedação” do procedimento preservada, havendo apenas 25% de
acerto quando inquiridos sobre o suplemento ingerido. Entretanto, isso não garante
que os sujeitos tenham apresentado, de fato, aumento no conteúdo intramuscular de
Cr.
Ao considerar a amostra utilizada, composta por atletas de futebol, os quais
estavam envolvidos em treinamento de força e potência, e que recebiam
acompanhamento nutricional, é razoável supor que houvesse um alto consumo de
alimentos ricos em creatina como carnes e peixes. Segundo WYSS e KADDURAHDAOUK (2000), tal hábito alimentar, combinado à produção endógena desse
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substrato, pode ser suficiente para o aumento da incorporação de creatina no
músculo. Isso, de certa forma, pode ter gerado um conteúdo intramuscular de Cr
semelhante nas condições “Placebo” e “Creatina” (LEMON, 2002). Ademais, estimase que 20 a 30% da população não respondam à suplementação de Cr, não
apresentando aumento do conteúdo intramuscular após a suplementação (BEMBEN
e LAMONT, 2005). Para que as alterações na concentração muscular de Cr fossem
garantidas, seria necessário o emprego de técnicas de mensuração, tal como biópsia.
A dificuldade metodológica e o caráter invasivo do procedimento impossibilitaram seu
uso durante o estudo.
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8.

CONCLUSÕES

O trabalho possibilitou a verificação do fenômeno da fadiga durante a
realização

de

corrida

supramáxima

intermitente,

atendendo

aos

objetivos

anteriormente propostos. Os resultados do trabalho evidenciaram uma clara
tendência de aumento da carga externa e da pré-atividade muscular, acompanhadas
de uma tendência de redução na intensidade recrutamento muscular e da freqüência
mediana do sinal eletromiográfico durante a fase de apoio da corrida.
Pôde-se observar que, em decorrência do fenômeno da fadiga, houve
significativas alterações nos padrões cinemáticos, dinâmicos, neuromusculares e
fisiológicos, uma vez que o protocolo de indução de fadiga utilizado afetou a
capacidade de controlar as cargas mecânicas e a capacidade de geração de força
propulsiva.
Em resposta à suplementação com creatina, observou-se significativa
influência da suplementação sobre o controle do choque mecânico produzido na
corrida, entretanto, seu efeito sobre os parâmetros eletromiográficos não apontou
tendências claras.
Por fim, considerando as limitações metodológicas impostas, sugere-se
cautela na interpretação e extrapolação dos resultados obtidos no presente estudo
para outras condições, uma vez que esses são dependentes do procedimento
experimental utilizado.
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ANEXOS
ANEXO I – Questionário Informativo.
Laboratório de Biomecânica – EEFE – USP
Informações Gerais
Nome:_______________________________________________Data:______________
Data de nascimento:______________Idade :______Peso (kg):_____Altura (cm):_____
Questionário:
1. Há quanto tempo treina corrida?
2. Quantas vezes por semana você treina corrida? Qual o volume semanal?
3. Há quanto tempo corre em esteira rolante?
4. Faz alguma outra atividade física? Especifique quais e quantas vezes por semana.
5. Faz uso de algum suplemento alimentar (ex: creatina, glutamina, BCAA, fat burner,
carnitina, etc.)? Há quanto tempo?
6. Utiliza algum tipo de anabolizante farmacológico?
7. Fuma e/ou bebe? Quanto e quantas vezes ao dia e/ou semana?
8. Você se importaria em fazer coletas de sangue durante o experimento?
9. Quais os dias e horários em que estaria disponível para a realização do experimento?
10. Quantas vezes ao dia você se alimenta (contando os lanches)?
11. Você acredita que está fazendo uma alimentação balanceada?
12. Dorme bem? Quantas horas por noite?
13. Possui algum problema cardíaco ou hipertensão arterial?
14. Tem ou teve algum problema de natureza ósteo-mio-articular (fratura, lesão ligamentar)?
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ANEXO II – Termo de consentimento para participação na pesquisa.
LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME

DO INDIVÍDUO: .........................................................................................................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ...................................................... SEXO:
M F
DATA NASCIMENTO: ......../......../.........
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ........... APTO ..............
BAIRRO:.......................................................................CIDADE:...................................................
CEP:............................................TELEFONE: DDD (..........).................................................................

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ..................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) .......................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................................. SEXO:
M
F
DATA NASCIMENTO: ......../......../.........
ENDEREÇO:.................................................................................................................. Nº ............ APTO .................
BAIRRO: ............................................................................. CIDADE: ........................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)..................................................................................
________________________________________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1.

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:

“Caracterização de parâmetros biomecânicos e fisiológicos da fadiga durante corrida de intensidade supramáxima intermitente
com suplementação de creatina”
2.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Alberto Carlos Amadio

3.

CARGO/FUNÇÃO: Professor universitário / Pesquisador

4.

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

X

RISCO BAIXO



RISCO MÉDIO



RISCO MAIOR



(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)
5.

DURAÇÃO DA PESQUISA

Aproximadamente 2 anos.
________________________________________________________________________________________________________

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL
SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO:
Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo que tem como
objetivo a caracterização de parâmetros biomecânicos e fisiológicos da corrida em situação de fadiga, nas
condições com e sem suplementação de creatina. Os dados serão obtidos através de uma esteira instrumentada
com duas plataformas de força que adquirem variáveis de força de reação do solo, um eletromiógrafo que capta a
ativação muscular e punções venosas para coleta das variáveis metabólicas. Os participantes terão que
comparecer três vezes ao laboratório para as coletas de dados e familiarização e em mais uma ocasião para o teste
ergoespirométrico máximo.
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ANEXO II – Termo de consentimento para participação na pesquisa (cont.).
Estou ciente que, para participar deste estudo, passarei por exame médico no qual serão avaliadas
minha pressão arterial, será realizada ausculta cardíaca e pulmonar e responderei a questionário para
identificação de quaisquer sintomas que desaconselhem minha submissão ao teste de esforço. Estes exames
serão realizados por médico habilitado, nas dependências da Escola de Educação Física da Universidade de São
Paulo. Declaro estar sendo informado, pelos pesquisadores envolvidos, dos riscos inerentes ao procedimento
(teste ergoespirométrico), assim como da existência de condições para atendimento de emergência no local de
realização do teste. O teste ergoespirométrico servirá de base para a realização dos testes em esteira, com
intensidade e/ou duração maiores. Da punção venosa poderá surgir um hematoma local. O sangue coletado será
utilizado somente para os experimentos relativos a este projeto.

_________________________________________________________________________
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO
DA PESQUISA:
Você terá acesso, a qualquer instante, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas.
Você terá liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento
sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.

_____________________________________________________________________________
V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Pesquisador Responsável: Alberto Carlos Amadio

Pesquisador Gerente: Fernanda Michelone Acquesta

Rua Oscar Freire, 1961 apto114

Rua do Manifesto, 2810

Fone: 3091-3184

Fone: 3091-3184

VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto
em participar do presente Projeto de Pesquisa.

São Paulo,

de

de 2009.

____________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

_____________________________________
assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome legível)
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ANEXO III – Rotina “cortacurvafadiga”, em ambiente Matlab, para tratamento dos
dados de FRS.
function cortacurvafadiga
% this mfile cuts Fernanda's data.
% luis mochizuki Mar2010
k=0;
if nargin ~=2
fi=0;
lag=10;
end
[filename, pathname] = uigetfiles('*.txt', 'Select the files');
disp(' '),disp(' Openning files...')
nfile=length(filename);
for i=1:nfile
file=char(filename(i));
[T F1 F2]=textread(file,'%f %f %f');
data = [T F1 F2];
nfreq=1/(T(3)-T(2));
if findstr(file,'.')
file=lower(file(1: findstr(file,'.')-1));
files=lower(file);
end
[SUCCESS,MESSAGE,MESSAGEID] = MKDIR(pathname,'cortados3\');
%filtrando o sinal pela primeira vez
[b,a]=butter(2,140/500);
data1(:,2:3)=filtfilt(b,a,data(:,2:3));
data1(:,1)=T;
F1=data1(:,2);
F2=data1(:,3);
%determinacao do offset
offsety1=min(F1);
offsety2=min(F2);
for j=1:length(F1)
if F1(j)<offsety1
F1(j)=offsety1;
end
if F2(j)<offsety2
F2(j)=offsety2;
end
end
F1=F1-offsety1;
F2=F2-offsety2;
%determinacao dos passos manualmente
plot(F1)
[x1, y1]=ginput;
plot(F2)
[x2, y2]=ginput;
ini1=round(x1(1:2:end));
ini2=round(x2(1:2:end));
fim1=round(x1(2:2:end));
fim2=round(x2(2:2:end));
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ANEXO III – Rotina “cortacurvafadiga”, em ambiente Matlab, para tratamento dos
dados de FRS (cont.)
for k=1:length(ini1)-1
datacut=F1(ini1(k):ini1(k+1));
file_b=[pathname,'cortados3\',char(file),num2str(k),'.passo1'];
save(file_b ,'datacut','-ascii');
end
for k=1:length(ini2)-1
datacutA=F2(ini2(k):ini2(k+1));
file_b=[pathname,'cortados3\',char(file),num2str(k),'.passo2'];
save(file_b ,'datacutA','-ascii');
end
for k=1:length(ini1)
dataF1(:,k) = resample(F1(ini1(k):fim1(k)),101,length(F1(ini1(k):fim1(k))));
file_b=[pathname,'cortados3\',char(file),num2str(k),'.apoio1'];
end
for k=1:length(ini2)
dataF2(:,k) = resample(F2(ini2(k):fim2(k)),101,length(F2(ini2(k):fim2(k))));
file_b=[pathname,'cortados3\',char(file),num2str(k),'.apoio2'];
end
end
dataF1(:,end+1)=mean(dataF1(:,2:end),2);
dataF1(:,end+1)=std(dataF1(:,2:end-1),0,2);
dataF2(:,end+1)=mean(dataF2(:,2:end),2);
dataF2(:,end+1)=std(dataF2(:,2:end-1),0,2);
dataF1(:,1)=(0:1:100)';
dataF2(:,1)=(0:1:100)';
file_b=[pathname,'cortados3\',char(file),'F1_int.norm'];
save(file_b ,'dataF1','-ascii');
disp(['Salvando ' char(file_b) ' !!'])
file_b=[pathname,'cortados3\',char(file),'F2_int.norm'];
save(file_b ,'dataF2','-ascii');
disp(['Salvando ' char(file_b) ' !!'])

111

ANEXO IV - Rotina “biomecfadiga”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados
de FRS.
function biomecfadiga
% Essa funçao calcula os parametros da FRS para dados de corrida da Esteira Gaitway
%%% Fernanda Acquesta, 2009 adaptado de biomec11 (Luis Mochizuki, 2003) %%%
%escolher apoio direito ou esquerdo e detecçao manual ou automatica dos
%picos
napoio=input(' Entre com o apoio: [0]direito [1]esquerdo :' );
npico1=input('Detecçao manual ou automatica do primeiro pico, pico minimo e pico maximo?
[1]manual [2]automatica :');
switch napoio
case 0 %apoio direito
[filename, pathname] = uigetfiles('*.cut1', 'Selecionar os arquivos');
nfile=length(filename);
npe=['dir'];
case 1 %apoio esquerdo
[filename, pathname] = uigetfiles('*.cut2', 'Selecionar os arquivos');
nfile=length(filename);
npe=['esq'];
end
for i=1:nfile
file=char(filename(i))
[F1]=textread(file,'%f');
switch npico1
case 1 %quando determinado manualmente
plot(F1)
titulo=[char(file),' clique sobre o primeiro pico, pico minimo e pico maximo'];
[x1,y1]=ginput(3);
%determinar primeiro pico
dina1(i,1)=y1(end-2);
tempo1(i,1)=x1(end-2);
%determinar pico minimo
dina1(i,2)=y1(end-1);
tempo1(i,2)=x1(end-1);
%determinar segundo pico
dina1(i,3)=y1(end);
tempo1(i,3)=x1(end);
clf
case 2 %quando determinado automaticamente
F1a(find(F1>50))=1;
%determinar primeiro pico
[dina1(i,1),tempo1(i,1)] = max(F1(1:round(sum(F1a)/6)));
%determinar pico minimo
[dina1(i,2),tempo1(i,2)] = min(F1(round(sum(F1a)/6):round(sum(F1a)/2)));
end
F1a(find(F1>50))=1;
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ANEXO IV - Rotina “biomecfadiga”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados
de FRS (cont.)
%determinar tempo de apoio
tempo1(i,4)=sum(F1a)*0.001;
%determinar tempo de passada
tempo1(i,5)=length(F1)*0.001;
%determinar Taxa de Crescimento 1
dina1(i,4)=dina1(i,1)/(tempo1(i,1)*0.001);
%determinar Taxa de Crescimento 2
dina1(i,5)=dina1(i,3)/(tempo1(i,3)*0.001-tempo1(i,2)*0.001);
%determinar impulso 50 ms
dina1(i,6)=0.001*trapz(F1(1:50));
%determinar impulso 75 ms
dina1(i,7)=0.001*trapz(F1(1:75));
%determinar impulso total
dina1(i,8)=0.001*trapz(F1);
%determinar deflexao da forca
dina1(i,9)=dina1(i,1)-dina1(i,2);
%determinar incremento da forca
dina1(i,10)=dina1(i,3)-dina1(i,2);

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%identificar sujeito, pre ou pos e numero do tiro
if findstr(file,'.')
file=lower(file(1: findstr(file,'.')-1));
suj = str2num(file(2:3));
dina1(i,11)=suj;
supl = str2num(file(4:5));
if findstr(file,'pr')
dina1(i,12)=1;%pre suplementaçao
elseif findstr(file,'pl')
dina1(i,12)=2;%placebo
elseif findstr(file,'cr')
dina1(i,12)=3;%creatina
end
tiro = str2num(file(6));
dina1(i,13)=tiro;
end
clear F1
clear F1a
clear data2

%salvar dados
data2=[dina1 tempo1]; %dados de força, seguidos dos tempos (apenas uma matriz)
file_b=[pathname,'dados\fernanda_todosdados.dat']; %criar nova pasta (dados) para salvar
os arquivos
save(file_b ,'data2','-ascii'); end
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de
dados eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear.
function bionica(varargin)
%BIONICA calculates the linear envelope, normalizes the time base and the
% amplitude of the data, and calculates the ensemble average and the
% coefficient of variation (CV) of the data (typically, the data are stored
% in many files). The data must be column oriented, i.e., each column
% containning a time series.
%
% To start BIONICA, type BIONICA in the Matlab prompt. The analyses to be
% performed are selected in the graphical user interface (GUI) of the program.
% All entered values should be numeric, if more than one value is entered,
% separate the values with a space.
% After the selections and the entering of the respective values, press RUN to
% start the analyses.
%
% At the end, it is generated a graphic with the ensemble average of the
% columns selected for analyses and the CV values for each ensemble.
% A file with these results can be saved (mean, standard deviation, and CV).
%
% DISCLAIMER: The author of this program accepts no responsibility for damages
% resulting from the use of this software and makes no warranty, either
% express or implied, including, but not limited to, any implied warranty of
% fitness for a particular purpose. This software is provided as it is, and
% you its user, assume all risks when using it.
%
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000
if nargin == 2
if lower(varargin{1}) == 'prefs'
prefs = varargin{2};
end
elseif nargin == 1
if exist(varargin{1},'file')
prefsfile = varargin{1};
tmp = textread(prefsfile,'%s','delimiter','\t','whitespace','\n','commentstyle','matlab');
prefs = cell2struct(tmp(2:2:end)',tmp(1:2:end)',2);
else
disp([' ' varargin{1} ' does not exist. Calling BIONICA GUI.'])
biogui;
return
end
else
clc
fprintf('\n
BIONICA %s\n',datestr(now))
biogui;
return
end
fprintf('\n
BIONICA %s\n',datestr(now))
if exist('uigetfiles.dll','file') & strcmp(computer,'PCWIN')
[files,pathname] = uigetfiles('*.txt', 'Select the data files');
if isempty(files), return, end
%correcting the wrong selection order:
tmp = files{1};
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de
dados eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear (cont.)
files{1} = files{end};
files{end} = tmp;
else
fprintf(' Program uigetfiles.dll not available.\n Files will be opened one by one.\n');
prompt={'Enter the number of files to be opened:'};
def={'10'};
dlgTitle='Bionica: Program uigetfiles.dll not available';
lineNo=1;
nfiles=str2num(char(inputdlg(prompt,dlgTitle,lineNo,def)));
if isempty(nfiles), error(' Operation cancelled'), end
for i = 1:nfiles
tmp = sprintf(' Select file %s:',num2str(i));
[file,pathname] = uigetfile('*.dat', tmp);
if ~pathname, return, end
files(i) = {file};
cd(pathname)
end
end
if pathname
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ANALYSES
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
nfiles = length(files);
datas = [];
if ~str2num(prefs.offset) & ~str2num(prefs.extreme)
hbar2 = waitbar(0,['Processing file ' char(files(1))]);
set(hbar2,'name','Bionica')
end
for file = 1:nfiles
if ~str2num(prefs.offset) & ~str2num(prefs.extreme)
set(get(get(hbar2,'children'),'title'),'string',char(files(file)))
waitbar(file/nfiles,hbar2)
end
data = load([pathname,char(files(file))]);
[nrow,ncol] = size(data);
fprintf(' Analysing %s: [%d %d].\n', char(files(file)), nrow, ncol);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
%TIME COLUMN AND SAMPLING
FREQUENCY %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%
if str2num(prefs.tcol)
prefs.freq = num2str(1/(data(2,1) - data(1,1)));
else
if isempty(str2num(prefs.freq))
error(' No frequency value is given.')
end
t = ( 1:size(data,1) )'/str2num(prefs.freq);
data = [t data];
ncol = size(data,2);
if file == 1
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de
dados eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear (cont.)
if findstr(prefs.extreme,'1'),prefs.extremecolref=num2str(str2num(prefs.extremecolref)+1);else
prefs.extremecolref='';end
if findstr(prefs.filthp,'1'),prefs.filthpcol=num2str(str2num(prefs.filthpcol)+1);else
prefs.filthpcol='';end
if findstr(prefs.offset,'1'),prefs.offsetcolu=num2str(str2num(prefs.offsetcolu )+1);else
prefs.offsetcolu='';end
if findstr(prefs.rectify,'1'),prefs.rectifycol=num2str(str2num(prefs.rectifycol )+1);else
prefs.rectifycol='';end
if findstr(prefs.filtlp,'1'),prefs.filtlpcol = num2str(str2num(prefs.filtlpcol )+1);else
prefs.filtlpcol='';end
if findstr(prefs.filtlp2,'1'),prefs.filtlp2col=num2str(str2num(prefs.filtlp2col )+1);else
prefs.filtlp2col='';end
if findstr(prefs.normalize,'1'),prefs.normalizecol=num2str(str2num(prefs.normalizecol )+1);else
prefs.normalizecol='';end
if
findstr(prefs.normalize2,'1'),prefs.normalize2col=num2str(str2num(prefs.normalize2col )+1);else
prefs.normalize2col='';end
end
end
if file == 1
if findstr(prefs.filthp,'1')
if str2num(prefs.filthpcolall), prefs.filthpcol = num2str(2:ncol);
end
else prefs.filthpcol = '';
end
if findstr(prefs.offset,'1')
if str2num(prefs.offsetcolall), prefs.offsetcolu = num2str(2:ncol);
end
else, prefs.offsetcolu = ''; end
if findstr(prefs.rectify,'1')
if str2num(prefs.rectifycolall ), prefs.rectifycol = num2str(2:ncol);
end
else, prefs.rectifycol = ''; end
if findstr(prefs.filtlp,'1')
if str2num(prefs.filtlpcolall ), prefs.filtlpcol = num2str(2:ncol);
end
else, prefs.filtlpcol = ''; end
if findstr(prefs.filtlp2,'1')
if str2num(prefs.filtlp2colall ), prefs.filtlp2col = num2str(2:ncol);
end
else, prefs.filtlp2col = ''; end
if findstr(prefs.normalize,'1')
if str2num(prefs.normalizecolall ), prefs.normalizecol = num2str(2:ncol); end
else, prefs.normalizecol = ''; end
if findstr(prefs.normalize2,'1')
if str2num(prefs.normalize2colall ), prefs.normalize2col = num2str(2:ncol); end
else, prefs.normalize2col = ''; end
end
cols = unique([1 str2num([prefs.filthpcol ' ' prefs.offsetcolu ' ' prefs.rectifycol ' ',...
prefs.filtlpcol ' ' prefs.filtlp2col ' ' prefs.extremecolref ' ' prefs.normalizecol ' ',...
prefs.normalize2col])]);
if length(cols) == 1
cols = (1:size(data,2));
end
data = data(:,cols);
[nrow,ncol] = size(data);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de
dados eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear (cont.)
%HIGH-PASS
FILTERING %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%
if str2num(prefs.filthp) & ~isempty(str2num(prefs.filthpcol)) & ~isempty(str2num(prefs.filthpfreq))
if exist('butter','file') & exist('filtfilt','file')
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filthpcol)) )) =
sptfilt( data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filthpcol)) )),str2num(prefs.freq),str2num(prefs.filthpfreq
),'high',round(str2num(prefs.freq)/10+10) );
end
if file == nfiles, disp(' High-pass filtering ok.'), end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%OFFSET
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if str2num(prefs.offset) & ~isempty(str2num(prefs.offsetcolu))
data = sptoffset(data,find( ismember(cols,str2num(prefs.offsetcolu)) ),char(files(file)));
if file == nfiles, disp(' Offset remotion ok.'), end
end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%
%RECTIFYING
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if str2num(prefs.rectify) & ~isempty(str2num(prefs.rectifycol))
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.rectifycol)) )) =
abs( data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.rectifycol)) )) );
if file == nfiles, disp(' Rectification ok.'), end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%LOW-PASS
FILTERING %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%
if str2num(prefs.filtlp) & ~isempty(str2num(prefs.filtlpcol)) & ~isempty(str2num(prefs.filtlpfreq))
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlpcol)) )) =
sptfilt( data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlpcol)) )),str2num(prefs.freq),str2num(prefs.filtlpfreq),
'low',round(str2num(prefs.freq)/10+10) );
if file == nfiles, disp(' Low-pass filtering ok.'), end
end %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%
%LOW-PASS FILTERING 2
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if str2num(prefs.filtlp2) & ~isempty(str2num(prefs.filtlp2col)) & ~isempty(str2num(prefs.filtlp2freq))
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlp2col)) )) =
sptfilt( data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlp2col)) )),str2num(prefs.freq),str2num(prefs.filtlp2fre
q),'low',round(str2num(prefs.freq)/10+10) );
if file == nfiles, disp(' Low-pass filtering 2 ok.'), end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SELECTION OF THE EXTREMITIES
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if str2num(prefs.extreme) & ~isempty(str2num(prefs.extremecolref))
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nsel(file) = 1;
data = {data};
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%TIME BASE
INTERPOLATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
if ~str2num(prefs.timebase) | isempty(str2num(prefs.timebasestep))
M = 1;
for i = 1:nsel(file)
M1 = length(data{i}); if M1 > M, M = M1; end
end
prefs.timebasestep = num2str(1/M);
end
for i = 1:nsel(file)
data{i} = sptinterp(data{i}(:,2:end),str2num(prefs.timebasestep),data{i}(:,1),'spline');
if file == nfiles & str2num(prefs.timebase) & ~isempty(str2num(prefs.timebasestep)), disp(' Timebase interpolation ok.'), end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%NORMALIZATION
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if str2num(prefs.normalize) & ~isempty(str2num(prefs.normalizecol))
for i=1:nsel(file)
col = find( ismember(cols,str2num(prefs.normalizecol)) );
if str2num(prefs.normalizemean)
data{i}(:,col) =
data{i}(:,col)./repmat( mean(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 );
elseif str2num(prefs.normalizepeak)
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( max(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 );
elseif str2num(prefs.normalizeext) & ~isempty(str2num(prefs.normalizeextcol))
value = str2num(prefs.normalizeextcol);
if length(value) == 1
if file == 1
fprintf(' All selected columns of all files were normalized by
[%s].\n',prefs.normalize2extcol);
end
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)/value;
elseif length(value) == length(col)
if i == 1
fprintf(' Columns [%s] of the file %s were normalized by
[%s].\n',prefs.normalizecol,char(files(file)),prefs.normalizeextcol);
end
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( value,size(data{i}(:,col),1),1 );
elseif length(value) == length(col)*nfiles
val = repmat( value((file-1)*length(col)+1:file*length(col)),length(data{i}(:,1)),1 );
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./val;
if i == 1
fprintf(' Columns [%s] of the file %s were normalized by [%s].\n',
prefs.normalizecol,char(files(file)),num2str(value((file-1)*length(col)+1:file*length(col))));
end
else
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if sum(nsel) == 1
msg = sprintf(' Error: Number of normalization values must be 1 or %d.', length(col));
error(msg)
else
msg = sprintf(' Error: Number of normalization values must be 1, or %d, or %d.',
length(col),length(col)*nfiles); error(msg)
end
end
end
end
if file == nfiles, disp(' Normalization ok.'), end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%NORMALIZATION 2
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if str2num(prefs.normalize2) & ~isempty(str2num(prefs.normalize2col))
for i=1:nsel(file)
col = find( ismember(cols,str2num(prefs.normalize2col)) );
if str2num(prefs.normalize2mean)
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( mean(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 );
elseif str2num(prefs.normalize2peak)
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( max(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 );
elseif str2num(prefs.normalize2ext) & ~isempty(str2num(prefs.normalize2extcol))
value = str2num(prefs.normalize2extcol);
if length(value) == 1
if file == 1
fprintf(' All selected columns of all files were normalized by
[%s].\n',prefs.normalize2extcol);
end
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./value;
elseif length(value) == length(col)
if i == 1
fprintf(' Columns [%s] of the file %s were normalized by
[%s].\n',prefs.normalize2col,char(files(file)),prefs.normalize2extcol);
end
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( value,size(data{i}(:,col),1),1 );
elseif length(value) == length(col)*nfiles
val = repmat( value((nsel(i)-1)*length(col)+1:file*length(col)),length(data{i}(:,1)),1 );
data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./val;
if i == 1
fprintf(' Columns [%s] of the file %s were normalized by [%s].\n',
prefs.normalize2col,char(files(file)),num2str(value((file-1)*length(col)+1:file*length(col))));
end
else
if sum(nsel) == 1
msg = sprintf(' Error: Number of normalization values must be 1 or %d.', length(col));
error(msg)
else
msg = sprintf(' Error: Number of normalization values must be 1, or %d, or %d.',
length(col),length(col)*nfiles); error(msg)
end
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end

end
end
if file == nfiles, disp(' Normalization 2 ok.'), end
end
datas = [datas data];
end
data = datas;
if exist('hbar2','var'), close(hbar2), end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%GRAPHICS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
screen = get(0,'screensize');
position = [6 .05*screen(4) screen(3)-10 .85*screen(4)];
hf = figure('color',[0 0 0],'position',position,'visible','on','numbertitle','off');
if nfiles == 1 & sum(nsel) == 1
set(hf,'name',[char(files(1)) ' (1 trial) - ' datestr(now)])
for i = 1:ncol-1
if ncol-1>2
subplot(round((ncol-1)/2),2,i);
elseif ncol-1 == 2
subplot(2,1,i);
end
plot(data{1}(:,1),data{1}(:,i+1),'color','r');
set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on')
title(['Column ' num2str(i+1)],'color','w');
if i > ncol-3 & ~(ncol == 3 & i == 1)
if findstr(prefs.timebase,'1')
xlabel('Duration (%)','color','w');
else
xlabel('Duration (s)','color','w');
end
else
set(gca,'xticklabel','')
end
ylabel('Intensity (a.u.)','color','w');
end
data = data{1};
else
if nfiles == 1
set(hf,'name',[char(files(1)) ' (' num2str(sum(nsel)) ' trials) - ' datestr(now)])
else
set(hf,'name',[char(files(1)) ' ... ' char(files(nfiles)) ' (' num2str(nfiles) ' files, ' num2str(sum(nsel)) '
trials) - ' datestr(now)])
end
dados(:,1) = data{1}(:,1);
for i = 1:ncol-1
tmp = [];
for j = 1:sum(nsel)
tmp(:,j) = data{j}(:,i+1);
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end

dados(:,2*i) = mean( tmp,2 );
dados(:,2*i+1) = std( tmp,0,2 );
CV(i) = sqrt(mean(dados(:,2*i+1).^2))/mean(abs(dados(:,2*i)));
CVpct = round(CV*1000)/10; % in %
figure(hf)
if ncol-1>2, subplot(round((ncol-1)/2),2,i);
elseif ncol-1 == 2, subplot(2,1,i);
end
h = errorbar(dados(:,1),dados(:,2*i),dados(:,2*i+1),'r');
set(h(2),'linewidth',1.5)
set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on')
if findstr(prefs.timebase,'1')
axis([0 100 min(dados(:,2*i))-max(dados(:,2*i+1)) max(dados(:,2*i))+max(dados(:,2*i+1))])
else
axis([min(dados(:,1)) max(dados(:,1)) min(dados(:,2*i))-max(dados(:,2*i+1))
max(dados(:,2*i))+max(dados(:,2*i+1))])
end
ylabel('Intensity (a.u.)','color','w');
if i > ncol-3 & ~(ncol == 3 & i == 1)
if findstr(prefs.timebase,'1')
xlabel('Duration (%)','color','w');
else
xlabel('Duration (s)','color','w');
end
else
set(gca,'xticklabel','')
end
title(['CV(' num2str(i) ')= ' num2str(CVpct(i)) ' %'],'color','w');
end
hold off
data=dados;
data(1:length(CVpct),size(data,2)+1) = CVpct';
fprintf(' Coefficients of variation, CV (%%):\n');
fprintf(' %3.1f \n', CVpct);
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FILE SAVING
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
[file,pathname] = uiputfile('data.dat','Save data as:');
if file
save([pathname,file],'data','-ascii','-tabs')
end
fprintf(' Operations succesfully performed, end of program. \n');
else
fprintf(' Files do not exist or not selected, end of program. \n');
end
function data=sptoffset(data,col,name)
% SPTOFFSET removes offset of the data in a manual way: plot the data and then
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% the user removes the offset by clicking the desired point with the mouse.
% DATA is the entire data (the first column is a time column)
% COL is the columns to be removed the offset
% NAME is an optional value to put the name of the file in the plot
%
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT.
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000
if nargin == 2
name = '';
end
screen = get(0,'screensize');
position = [1 .05*screen(4) screen(3) .85*screen(4)];
hf = figure('color',[0 0 0],'position',position);
for i = col
figure(hf)
hold off
if min(data(:,i)) > 0
axis([min(data(:,1)) max(data(:,1)) 0 max(data(:,i))]);
end
if max(data(:,i)) < 0
axis([min(data(:,1)) max(data(:,1)) min(data(:,i)) 0]);
end
plot(data(:,1),data(:,i),'color','y');
title([name ' - col ' num2str(i) ': Click the offset value and press any key'],'color','r');
set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on')
hold on
offset = 0;
button = 0;
h = []; h1 =[];
while ~button
[x,y,button] = ginput(1);
button = button-1;
if ~button
offset = y;
delete(h)
h = plot(x,y,'r+');
delete(h1)
h1 = text(0.05,0.95,['(' num2str(x) ',' num2str(y) ')'],'units','normalized','color','r');
end
end
data(:,i) = data(:,i)-offset;
end
close(hf)
function [data,nsel]=sptextreme(data,colref,name)
% DATA is the entire data (the first column is a time column)
% COLREF is the reference column to be used to select the data
% NAME is an optional value to put the name of the file in the plot
%
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT.
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% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000
if nargin == 2, name = ''; end
if size(data,1) == 1, data=data'; end
tmp = data;
t = data(:,1);
data = data(:,colref);
screen = get(0,'screensize');
position = [1 .05*screen(4) screen(3) .85*screen(4)];
hf = figure('color',[0 0 0],'position',position);
k = 0;
plot(t,data,'y');
set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on')
title([name ': Click the initial point # 1 and press any key'],'color','w')
hold on
j = 1; state = 0;
h = []; h2 =[]; h3 = []; h4 = [];
x = zeros(100,1)*NaN; y = zeros(100,1)*NaN; button = 1;
while button % add '| button == 3' to use the right mouse button as the ENTER key
[xi,yi,button] = ginput(1);
if ~isempty(button) & button == 27 %escape key (reset option)
hold off
plot(t,data,'y');
set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on')
title([name ': Click the initial point # 1 and press any key'],'color','w')
hold on
j = 1; state = 0; h = []; h2 =[]; h3 = []; h4 = [];
x = zeros(100,1)*NaN; y = zeros(100,1)*NaN; button = 1;
elseif ~isempty(button) & button <= 3 % change to 1 or 2 to use the right mouse button to confirm
the selection
x(j) = xi;
y(j) = yi;
delete(h)
delete(h4)
if rem(j,2) == 0
h = plot(x(j),y(j),'w<');
%h4 = text(1.015*x(j),1.015*y(j),num2str(j),'color','w');
delete(h2)
h2 = text(0.05,0.90,[num2str(j) ': (' num2str(x(j)) ',' num2str(y(j)) ')'],'units','normalized','color','w');
else
h = plot(x(j),y(j),'w>');
%h4 = text(1.015*x(j),1.015*y(j),num2str(j),'color','w');
delete(h3); delete(h2); h2 = [];
h3 = text(0.05,0.95,[num2str(j) ': (' num2str(x(j)) ',' num2str(y(j)) ')'],'units','normalized','color','w');
end
state = 1;
elseif state
h = []; h4 =[];
j = j+1; state = 0;
if rem(j,2) == 0
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title([name ': Click the end point # ' num2str(j/2) ' and press any key (or ENTER at the
end):'],'color','w')
else
title([name ': Click the initial point # ' num2str((j+1)/2) ' and press any key:'],'color','w')
end
end
end
hold off
close(hf)
if isnan(x)
x = [t(1); t(end)];
j = 2;
end
if rem(length(x),2)
x = [x; t(end)];
end
for i = 2:2:j
xi = find(t < x(i-1)); xi = xi(end);
xf = find(t > x(i)); xf = xf(1);
data2{i/2} = tmp(xi:xf,:);
end
data = data2;
nsel = i/2;
function x=sptfilt(x,freq,cutfreq,filtertype,pad)
% SPTFILT is the filter function of SPT
% Inputs:
% X:
data to be filtered.
% FREQ: sampling frequency of the data.
% CUTFREQ: cutoff frequency of the Butterworth filter or the number of points
%
in the moving average filter.
% FILTERTYPE: 'high', 'low', or 'stop'
% PAD: number of points to pad the data to avoid problems in the extremities
%
in the Butterworth filtering process (default is zero).
% Outputs:
% X:
filtered data.
%
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT.
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000
if nargin == 3
filtertype='low';
pad = 0;
elseif nargin == 4
pad = 0;
end
if cutfreq > freq
msg = sprintf('Ilegal cutoff frequency; it will be used F = %g Hz.\n',freq/2);
warning(msg);
cutfreq = freq/2;
end
if exist('butter','file') & exist('filtfilt','file')
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% Butterworth filter 4th order and zero phase lag:
[b,a] = butter(2,cutfreq/(freq/2),filtertype);
if pad, x = paddon(x,pad); end
x = filtfilt( b,a,x );
if pad, x = x(pad+1:end-pad,:); end
elseif strcmp('low',filtertype)
% moving average filter:
x = movavg( x,cutfreq );
elseif strcmp('high',filtertype)
% moving average filter:
x = detrend( x );
end
function x=paddon(x,pad)
% PADDON pads data to the original data to avoid problems with filtering at the extremities
% X must be column oriented; PAD is the number of data to add in each extremity
% The padded data is proportional to the difference of the last data.
%
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 10mar2000
if nargin ~= 2, disp(' Number of input variables must be 2.'), return, end
if size(x,1) == 1, x = x'; end
x=[zeros(pad,size(x,2)); x; zeros(pad,size(x,2))];
for i=pad:-1:1
x(i,:) = x(i+1,:) - ( x(i+2,:)-x(i+1,:) )/1.1;
x(end-i+1,:)= x(end-i,:) + ( x(end-i,:)-x(end-i-1,:) )/1.1;
end
function y=movavg(x,win)
%MOVMEAN Moving average value.
% For vectors, MOVAVG(X,WIN) is the moving average values of the elements in X.
% WIN specifies how many points are considered in the average (odd number)
% MOVAVG performs the moving average across the rows of a matrix
%
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 10mar2000
if nargin ~= 2, disp(' Number of input variables must be 2.'), return, end
if size(x,1) == 1, x=x'; end
if ~rem(win,2)
if win<2, win=2; end
win = win+1; % win must be an odd number, mainly because I'm lazy
end
if win >= size(x,1), disp(' WIN is too big.'), return, end
win = floor(win/2);
y = x*0;
for i = 1:win
y(i,:) = sum(x(1:i+win,:),1)/(win+i);
end
for i = 1+win:size(x,1)-win
y(i,:) = sum(x(i-win:i+win,:),1)/(win*2+1);
end
for i = size(x,1)-win+1:size(x,1)
y(i,:) = sum(x(i-win:end,:),1)/(win+size(x,1)-i+1);
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end
function data=sptinterp(data,step,time,method)
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT.
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000
if nargin ~= 4, disp(' Number of input variables must be 4.'), return, end
t = linspace(time(1),time(end),100/step+1)';
data = interp1(time,data,t,method);
t = linspace(0,100,100/step+1)';
data = [t data];
function h = errorbar(x, y, l,u,symbol)
% L. Shure 5-17-88, 10-1-91 B.A. Jones 4-5-93
% Copyright (c) 1984-98 by The MathWorks, Inc.
% $Revision: 5.14 $ $Date: 1997/12/02 19:47:51 $
% Modified by Marcos
npt = length(x);
x = x(:);y = y(:);l = l(:);
symbol = u;
u = l; u = abs(u); l = abs(l);
tee = (max(x(:))-min(x(:)))/100; % make tee .02 x-distance for error bars
tee = 0; xl = x - tee; xr = x + tee;
ytop = y + u;
ybot = y - l;
n = size(y,2);
% Plot graph and bars
hold_state = ishold;
cax = newplot;
next = lower(get(cax,'NextPlot'));
% build up nan-separated vector for bars
xb = zeros(npt*9,n); xb(1:9:end,:) = x; xb(2:9:end,:) = x; xb(3:9:end,:) = NaN;
xb(4:9:end,:) = xl; xb(5:9:end,:) = xr; xb(6:9:end,:) = NaN;
xb(7:9:end,:) = xl;
xb(8:9:end,:) = xr;
xb(9:9:end,:) = NaN;
yb = zeros(npt*9,n);
yb(1:9:end,:) = ytop;
yb(2:9:end,:) = ybot;
yb(3:9:end,:) = NaN;
yb(4:9:end,:) = ytop;
yb(5:9:end,:) = ytop;
yb(6:9:end,:) = NaN;
yb(7:9:end,:) = ybot;
yb(8:9:end,:) = ybot;
yb(9:9:end,:) = NaN;
[ls,col,mark,msg] = colstyle(symbol); if ~isempty(msg), error(msg); end
symbol = [ls mark col]; % Use marker only on data part
esymbol = ['-' col]; % Make sure bars are solid
h = plot(xb,yb,esymbol); hold on
h = [h;plot(x,y,symbol)];
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% Rotina para definição de parâmetros de passos e passadas
% e cálculos de RMS_EMG da fase de apoio e pré atividade (100ms antes do contato)
% contato calcula frequencia mediana da fase de apoio e pré atividade (100ms antes do contato)
% Allan Brennecke Dez/2008, adaptado por Fernanda Acquesta Maio/2009
[file1 path1]=uigetfile('*.*', 'Selecione arquivo EMG RAW.');
arq1 = [path1,file1];
[tempo emg1raw emg2raw emg3raw emg4raw emg5raw emg6raw A] =
textread(arq1,'%f %f %f %f %f %f %f %f');
[file path]=uigetfile('*.*', 'Selecione o arquivo de FRS');
FRS=load([path,file]);
if findstr(file,'.')
file=lower(file(1: findstr(file,'.')-1));
files=lower(file);
end
FRS=FRS(:,3);
data = [tempo FRS emg1raw emg2raw emg3raw emg4raw emg5raw emg6raw];
[b,a]=butter(2,150/1000);
data(:,2)=filtfilt(b,a,data(:,2)); %filtra FRS
plot(FRS)
[X,Y]=ginput;
apoio=round(X(1:2:end));
balanco=round(X(2:2:end));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Calculo RMS para cada fase da locomoção
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
for i= 1:length(apoio);
data_rms(i,1)=sqrt(mean(emg1raw(apoio(i):balanco(i)).^2))/mean(abs(emg1raw),1); %coluna
referente ao RMS emg1 fase apoio
data_rms(i,2)=sqrt(mean(emg1raw(apoio(i)-100:apoio(i)).^2))/mean(abs(emg1raw),1); %coluna
referente ao RMS emg1 do apoio 100 ms antes do contado
data_rms(i,3)=sqrt(mean(emg1raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2))/mean(abs(emg1raw),1); %coluna
referente ao RMS emg1 do apoio 100 ms depois do contado
[MPFemg11,PEAKemg11,F50(i,1),F95emg11,Femg11,Pemg11]=frequencia(emg1raw(apoio(i):balanco
(i)),1000); %freq mediana emg1 fase apoio
[MPFemg12,PEAKemg12,F50(i,2),F95emg12,Femg12,Pemg12]=frequencia(emg1raw(apoio(i)100:apoio(i)),1000); %freq mediana emg1 100 ms antes do contato
[MPFemg13,PEAKemg13,F50(i,3),F95emg13,Femg13,Pemg13]=frequencia(emg1raw(apoio(i):apoio(i)
+100),1000); %freq mediana emg1 100 ms apos o contato
data_rms(i,4)=sqrt(mean(emg2raw(apoio(i):balanco(i)).^2))/mean(abs(emg2raw),1); %coluna
referente ao RMS emg2 fase apoio
data_rms(i,5)=sqrt(mean(emg2raw(apoio(i)-100:apoio(i)).^2))/mean(abs(emg2raw),1); %coluna
referente ao RMS emg2 do apoio 100 ms antes do contado
data_rms(i,6)=sqrt(mean(emg2raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2))/mean(abs(emg2raw),1); %coluna
referente ao RMS emg2 do apoio 100 ms depois do contado
[MPFemg21,PEAKemg21,F50(i,4),F95emg21,Femg21,Pemg21]=frequencia(emg2raw(apoio(i):balanco
(i)),1000); %freq mediana emg2 fase apoio
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ANEXO VI – Rotina “RMS_freq_fe” utilizada para cálculo do valor RMS e freqüência
mediana dos dados eletromiográficos em ambiente Matlab (cont.)
[MPFemg22,PEAKemg22,F50(i,5),F95emg22,Femg22,Pemg22]=frequencia(emg2raw(apoio(i)100:apoio(i)),1000); %freq mediana emg2 100 ms antes do contato
[MPFemg23,PEAKemg23,F50(i,6),F95emg23,Femg23,Pemg23]=frequencia(emg2raw(apoio(i):apoio(i)
+100),1000); %freq mediana emg2 100 ms apos o contato
data_rms(i,7)=sqrt(mean(emg3raw(apoio(i):balanco(i)).^2))/mean(abs(emg3raw),1); %coluna
referente ao RMS emg3 fase apoio
data_rms(i,8)=sqrt(mean(emg3raw(apoio(i)-100:apoio(i)).^2))/mean(abs(emg3raw),1); %coluna
referente ao RMS emg3 do apoio 100 ms antes do contado
data_rms(i,9)=sqrt(mean(emg3raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2))/mean(abs(emg3raw),1); %coluna
referente ao RMS emg3 do apoio 100 ms depois do contado
[MPFemg31,PEAKemg31,F50(i,7),F95emg31,Femg31,Pemg31]=frequencia(emg3raw(apoio(i):balanco
(i)),1000); %freq mediana emg3 fase apoio
[MPFemg32,PEAKemg32,F50(i,8),F95emg32,Femg32,Pemg32]=frequencia(emg3raw(apoio(i)100:apoio(i)),1000); %freq mediana emg3 100 ms antes do contato
[MPFemg33,PEAKemg33,F50(i,9),F95emg33,Femg33,Pemg33]=frequencia(emg3raw(apoio(i):apoio(i)
+100),1000); %freq mediana emg3 100 ms apos o contato
data_rms(i,10)=sqrt(mean(emg4raw(apoio(i):balanco(i)).^2))/mean(abs(emg4raw),1); %coluna
referente ao RMS emg4 fase apoio
data_rms(i,11)=sqrt(mean(emg4raw(apoio(i)-100:apoio(i)).^2))/mean(abs(emg4raw),1); %coluna
referente ao RMS emg4 do apoio 100 ms antes do contado
data_rms(i,12)=sqrt(mean(emg4raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2))/mean(abs(emg4raw),1); %coluna
referente ao RMS emg4 do apoio 100 ms depois do contado
[MPFemg41,PEAKemg41,F50(i,10),F95emg41,Femg41,Pemg41]=frequencia(emg4raw(apoio(i):balanc
o(i)),1000); %freq mediana emg4 fase apoio
[MPFemg42,PEAKemg42,F50(i,11),F95emg42,Femg42,Pemg42]=frequencia(emg4raw(apoio(i)100:apoio(i)),1000); %freq mediana emg4 100 ms antes do contato
[MPFemg43,PEAKemg43,F50(i,12),F95emg43,Femg43,Pemg43]=frequencia(emg4raw(apoio(i):apoio(
i)+100),1000); %freq mediana emg4 100 ms apos o contato
data_rms(i,13)=sqrt(mean(emg5raw(apoio(i):balanco(i)).^2))/mean(abs(emg5raw),1); %coluna
referente ao RMS emg5 fase apoio
data_rms(i,14)=sqrt(mean(emg5raw(apoio(i)-100:apoio(i)).^2))/mean(abs(emg5raw),1); %coluna
referente ao data_rms emg5 do apoio 100 ms antes do contado
data_rms(i,15)=sqrt(mean(emg5raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2))/mean(abs(emg5raw),1); %coluna
referente ao RMS emg5 do apoio 100 ms depois do contado
[MPFemg51,PEAKemg51,F50(i,13),F95emg51,Femg51,Pemg51]=frequencia(emg5raw(apoio(i):balanc
o(i)),1000); %freq mediana emg5 fase apoio
[MPFemg52,PEAKemg52,F50(i,14),F95emg52,Femg52,Pemg52]=frequencia(emg5raw(apoio(i)100:apoio(i)),1000); %freq mediana emg5 100 ms antes do contato
[MPFemg53,PEAKemg53,F50(i,15),F95emg53,Femg53,Pemg53]=frequencia(emg5raw(apoio(i):apoio(
i)+100),1000); %freq mediana emg5 100 ms apos o contato
data_rms(i,16)=sqrt(mean(emg6raw(apoio(i):balanco(i)).^2))/mean(abs(emg6raw),1); %coluna
referente ao RMS emg6 fase apoio
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ANEXO VI – Rotina “RMS_freq_fe” utilizada para cálculo do valor RMS e freqüência
mediana dos dados eletromiográficos em ambiente Matlab (cont.)
data_rms(i,17)=sqrt(mean(emg6raw(apoio(i)-100:apoio(i)).^2))/mean(abs(emg6raw),1); %coluna
referente ao RMS emg6 do apoio 100 ms antes do contado
data_rms(i,18)=sqrt(mean(emg6raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2))/mean(abs(emg6raw),1); %coluna
referente ao RMS emg6 do apoio 100 ms depois do contado
[MPFemg61,PEAKemg61,F50(i,16),F95emg61,Femg61,Pemg61]=frequencia(emg6raw(apoio(i):balanc
o(i)),1000); %freq mediana emg6 fase apoio
[MPFemg62,PEAKemg62,F50(i,17),F95emg62,Femg62,Pemg62]=frequencia(emg6raw(apoio(i)100:apoio(i)),1000); %freq mediana emg6 100 ms antes do contato
[MPFemg63,PEAKemg63,F50(i,18),F95emg63,Femg63,Pemg63]=frequencia(emg6raw(apoio(i):apoio(
i)+100),1000); %freq mediana emg6 100 ms apos o contato
CICLO=data(apoio(i):balanco(i),:);
file_b=[path1,'\',char(file),'apoio',num2str(i),'.CUT'];
save(file_b ,'CICLO','-ascii');
disp(['Salvando ' char(file_b) ' !!'])
if i ~= length(apoio)
PASSO=data(apoio(i):apoio(i+1),:);
file_b=[path1,'\',char(file),num2str(i),'.passo'];
save(file_b ,'PASSO','-ascii');
disp(['Salvando ' char(file_b) ' !!'])
end
end
disp('Aleluia... seus dados foram calculados com sucesso!')
load handel
sound(y,Fs)
file_b=[path1,'\',char(file),'.RMS'];
save(file_b ,'data_rms','-ascii');
disp(['Salvando ' char(file_b) ' !!'])
file_b=[path1,'\',char(file),'.fft'];
save(file_b ,'F50','-ascii');
disp(['Salvando ' char(file_b) '!!'])
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ANEXO VII – Gráficos exemplares da distribuição de normalidade e homogeneidade
de variâncias para parâmetros da FRS e EMG.
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ANEXO VII – Gráficos exemplares da distribuição de normalidade e homogeneidade
de variâncias para parâmetros da FRS e EMG (cont.)
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ANEXO VIII – Tabela com a média e desvio padrão dos valores de freqüência
cardíaca (bpm) ao início e final das cinco séries da corrida
supramáxima, na condição “Pré suplementação”.
SÉRIES
FC (bpm) INICIAL
FC (bpm) FINAL

1

2

3

4

5

143,8 ± 16,5

151,7 ± 12,8

156 ± 12,5

155,8 ± 10,2

152 ± 8,6

190 ± 3,54

190,5 ± 3,77

189,1 ± 6,3

187,7 ± 7,7

188,2 ± 6,44
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ANEXO IX – Tabela com média e desvio padrão dos valores da RPE de Borg ao
início de cada uma das cinco séries da corrida supra máxima, na
condição experimental “Pre suplementação”.

SÉRIES

RPE (Borg)

1

9,4 ± 2,1

2

11,3 ± 1,3

3

13,2 ± 1,2

4

15,4 ± 1,6

5

16,7 ± 3,3
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ANEXO X – Tabela com a média e desvio padrão dos valores da concentração de
lactato (mmol.L-1) ao início das séries de corrida (Pré), imediatamente
após a quinta série (Pós 0), após 3 min de repouso (Pós 3min) e após 5
min

de

repouso

(Pós

5min),

na

condição

experimental

“Pré

suplementação”.

Pré
[Lactato] (mmol.L-1)

1,2 ± 0,244

Pós 0
10,57 ± 4,31

Pós 3min
13,28 ± 3,7

Pós 5min
7,82 ± 3,87
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ANEXO XI – Gráficos contendo média e desvio padrão das variáveis da componente
vertical (Fy) da FRS nas cinco séries da corrida supra máxima, na
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ANEXO XII – Gráfico contendo média e desvio padrão dos valores RMS do músculo
Tibial Anterior (TA) durante a fase de apoio para as cinco séries de
corrida supra máxima, na condição “Pré suplementação”.
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ANEXO XIII – Gráficos contendo média e desvio padrão dos valores RMS dos
músculos Tibial Anterior (TA) e Reto Femoral (RF), durante a fase de
pré atividade (100ms pré contato) para as cinco séries de corrida
supra máxima, na condição “Pré suplementação”.
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ANEXO XIV – Gráficos contendo média e desvio padrão dos valores da freqüência
mediana dos músculos Tibial Anterior (TA) e Gastrocnêmio Lateral
(GL) durante a fase de apoio para as cinco séries de corrida supra
máxima, na condição “Pré suplementação”.

350
GL Frequência Mediana
Fase de Apoio

400

350

TA Frequência Mediana
Fase de Apoio

400

300
250
200
150
100
50

300
250
200
150
100
50

0

0

1

2

3
Séries

4

5

1

2

3
Séries

4

5

138

ANEXO XV - Média e Desvio Padrão dos valores da Freqüência Mediana dos
músculos Tibial Anterior (TA) e Vasto Medial (VM) durante a fase de pré
atividade (100ms pré contato) para as cinco séries de corrida supra
máxima, na condição “Pré suplementação”.
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ANEXO XVI – Tabela com média e desvio padrão dos valores de freqüência cardíaca
(bpm) ao início e final das cinco séries da corrida supra máxima,
durante as condições experimentais Placebo e Creatina.

CONDIÇÕES

FC (bpm)
FINAL

FC (bpm)
INICIAL

SÉRIES

Placebo

Creatina

1

136,7 ± 10,9

125 ± 20,5

2

148,5 ± 15,9

130,3 ± 15,5

3

151,5 ± 9,4

133,3 ± 16

4

152 ± 15,6

136,6 ± 19

5

156,6 ± 10

138,3 ± 14,3

1

188,2 ± 4,9

177 ± 6,5

2

186,2 ± 5,8

176,3 ± 11,9

3

189,7 ± 3,7

179,6 ± 14,5

4

185 ± 7,3

177 ± 15,8

5

189,3 ± 5,5

179,6 ± 19,2
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ANEXO XVII – Tabela com média e desvio padrão dos valores da RPE de Borg ao
início de cada uma das cinco séries da corrida supra máxima, nas
condições experimentais “Placebo” e “Creatina”.

CONDIÇÕES

RPE (Borg)

SÉRIES

Placebo

Creatina

1

10 ± 2

10,3 ± 1,5

2

11 ± 1,6

11 ± 1

3

13,2 ± 2

12,3 ± 1,52

4

16 ± 3,1

14 ± 1

5

16 ± 1,7

14,66 ± 1,5
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ANEXO XVIII – Tabela com média e desvio padrão dos valores da concentração de
lactato

(mmol.L-1)

ao

início

das

séries

de

corrida

(Pré),

imediatamente após a quinta série (Pós 0), após 3 min de repouso
(Pós 3min) e após 5 min de repouso (Pós 5min), nas condições
experimentais “Placebo” e “Creatina”.

Condições
Placebo

Creatina

Pre

1,06 ± 0,26

1,16 ± 0,38

Pos 0

11,12 ± 1,79

10,43 ± 0,38

(mmol.L ) Pos 3min

9,97 ± 1,34

8,69 ± 1,67

Pos 5min

5,9 ± 2,05

7,61 ± 2,39

[Lactato]
-1
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ANEXO XIX – Gráficos contendo média e desvio padrão das variáveis da
componente vertical (Fy) da FRS nas cinco séries da corrida
supramáxima, nas condições “Placebo”e “Creatina”.
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ANEXO XX – Gráficos contendo média e desvio padrão dos valores RMS
normalizados pela média (em unidade arbitrária – U.A.) dos
músculos tibial anterior (TA), reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e
bíceps femoral (BF) para a fase de apoio nas cinco séries de corrida
supramáxima, durante as condições experimentais Placebo e
Creatina.
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ANEXO XXI – Gráficos contendo média e desvio padrão dos valores RMS
normalizados pela média (em unidade arbitrária – U.A.) dos
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL) e reto
femoral (RF) para a fase de pré atividade (100ms antes do contato)
nas cinco séries de corrida supramáxima, durante as condições
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ANEXO XXII – Gráficos contendo média e desvio padrão da Freqüência Mediana do
sinal EMG (Hz) dos músculos vasto medial (VM), reto femoral (RF),
vasto lateral (VL) para a fase de apoio nas cinco séries de corrida
supra máxima, durante as condições experimentais Placebo e
Creatina.
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ANEXO XXIII – Gráficos contendo média e desvio padrão da Freqüência Mediana do
sinal EMG (Hz) dos músculos gastrocnêmio lateral (GL), vasto
medial (VM) e reto femoral (RF) para a fase de pré atividade
(100ms antes do contato) nas cinco séries de corrida supramáxima,
durante as condições experimentais Placebo e Creatina.
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