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RESUMO 

 

CLAUDINO, JGO. Controle de carga de treinamento: uma abordagem 

biomecânica. 2016. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação 

Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. 

 
O controle da carga de treinamento é apontado como um desafio na atualidade, 

principalmente no esporte coletivo, onde existe uma busca pelo avanço nessa área 

de conhecimento em diferentes centros de pesquisa no mundo. Esses 

pesquisadores se utilizam da aplicação de ferramentas biomecânicas, fisiológicas, 

bioquímicas, imunológicas e psicobiológicas para visando esse controle, apesar de 

pouco entendimento efetivo ter sido alcançado até o presente momento, justificando 

a continuidade dessa busca.  Baseando-se nessa lacuna presente no estado da arte 

traçamos uma estratégia onde inicialmente devido à existência de pontos conflitantes 

na literatura em relação ao uso do salto com contramovimento (SCM), foi realizada 

uma meta-análise para verificar qual deveria ser a estratégia para aplicação dessa 

ferramenta biomecânica. A partir desse ponto, os demais estudos experimentais da 

presente tese foram conduzidos com o objetivo de verificar as possibilidades da 

aplicação de ferramentas biomecânicas para o controle de carga de treinamento em 

atletas. Os três experimentos foram realizados com a participação de atletas de 

futsal (n = 18; idade: 15,2 ± 0,9 anos; massa corporal: 62,3 ± 13,1 kg; estatura: 1,71 

± 0,1 m). Os voluntários realizaram o processo de familiarização com o SCM e, em 

seguida, foi verificada a confiabilidade do desempenho, utilizada para determinar a 

diferença mínima individual (DMI) do mesmo. Todos os voluntários realizaram as 

coletas iniciais (T0), avaliando o desempenho do SCM, por intermédio de medidas 

cinemáticas (tapete de contato e câmeras optoeletrônicas), dinâmicas (plataforma de 

força), além das antropométricas (balança com estadiômetro e antropômetros). Após 

a primeira etapa experimental, os voluntários foram distribuídos de maneira aleatória 

em dois grupos: Grupo Regulação (GR; n = 9) e Grupo Controle (GC; n = 9). Os 

voluntários realizaram quatro semanas de intensificação do treinamento, logo em 

seguida foi realizada a avaliação intermediária (T1), com mais duas semanas para o 

tapering e a reavaliação (T2). O monitoramento semanal ocorreu no início de cada 

microciclo a partir da DMI do SCM com o tapete de contato, assim todos os 



  

voluntários eram avaliados, mas os ajustes ocorriam somente para o GR. A meta-

análise revelou que altura média do SCM foi a variável mais sensível e adequada 

para acompanhar os efeitos da fadiga e supercompensação. Para o experimento 01, 

o treinamento autorregulado no GR resultou em uma carga de treinamento 

significantemente mais elevada na semana 3 (tamanho de efeito “TE” = 0,6) e 

semana 4 (TE = 2,3) comparando com o GC. Entretanto, a carga de treinamento 

final não foi significativamente diferente entre os grupos (p = 0,082). Como resultado 

do aumento de carga durante a indução ao overreaching, o GR reduziu a altura do 

SCM entre T0-T1 (TE = -0,31). Entre T1-T2, o GR teve um aumento significativo na 

altura do SCM (TE = 0,61), e da mesma forma, outro aumento significativo na altura 

do SCM entre T0-T2 foi observado (TE = 0,30). As alterações na altura do SCM para 

o GC não foram significativas: T0-T1 (TE = -0,19); T1-T2 (TE = 0,41) e T0-T2 (TE = 

0,07). No experimento 02, as alterações na altura do SCM foram acompanhadas 

pelas seguintes alterações nos parâmetros dinâmicos; durante a redução de 

desempenho ocorreu um aumento do momento de quadril na rotação externa/interna 

e durante o aumento de desempenho ocorreu um aumento da energia e do momento 

de quadril na flexão/extensão. Quanto ao experimento 03, durante a flexão/extensão; 

a energia de quadril (r2 = 56%), o pico de potência de quadril (r2 = 46%), a média do 

momento de joelho (r2 = 50%) e o pico de potência de joelho (r2 = 43%) foram 

correlacionados significativamente com as alterações na altura do SCM.  Com esses 

achados, podemos concluir que o uso de ferramentas biomecânicas permitiu o 

controle de carga de treinamento de atletas de futsal, utilizando a altura média do 

SCM com a DMI para regular o treino e alcançar o overreaching funcional. Além 

disso, as alterações ocorridas nos parâmetros dinâmicos do SCM respaldam a 

utilização dessa abordagem.  

 

Palavras-chave: ajustes; carga de treinamento; monitoramento; regulação. 
  



  

ABSTRACT 

 

CLAUDINO, JGO. Training load control: a biomechanical approach. 2016. 107 p. 

Thesis (Doctorate in Science) - School of Physical Education and Sports, University 

of São Paulo, São Paulo. 2016. 

 
The training load control is identified as a challenge today, especially in team sports, 

where there is a search for the breakthrough in the area of knowledge in different 

research centers in the world. These researchers are using biomechanical markers, 

physiological markers, biochemical markers, immunological markers and 

psychobiological markers for its implementation, although little understanding and 

effectiveness be achieved to date. Thus we performed a strategy which initially due to 

the existence of conflicting points in the literature regarding the use of the 

countermovement jump (CMJ), a meta-analysis was performed to determine which 

should be the approach to application of biomechanical markers: From that point, the 

experimental studies of this thesis were conducted in order to verify the possibilities 

of application of biomechanical markers for training load control in athletes. The three 

experiments were carried out with the participation of futsal athletes (n = 18; age: 

15.2 ± 0.9 years; body mass: 62.3 ± 13.1 kg; height: 1.71 ± 0.1 m). The volunteers 

perform the familiarization process with the CMJ and then its reliability was verified 

and used to determine the minimal individual differences (MID). All volunteers 

performed the initial assessment (T0) for evaluating the performance of CMJ, through 

kinematic measurements (contact mat and optoelectronic cameras), dynamic (force 

plate), and anthropometric (scale with stadiometer and anthropometers). After the 

first experimental stage, volunteers were randomly distributed into two groups: 

regulated group (RG; n = 9) and control group (CG, n = 9). The volunteers performed 

four weeks of intensified training, an intermediate evaluation (T1), then two weeks for 

tapering and finally the reassessed (T2). The weekly monitoring occurred at the 

beginning of each microcycle from the MID of CMJ with the jump mat, all volunteers 

performed this assessment, but the adjustments were performed just for RG. The 

meta-analysis showed that average of CMJ height was the most sensitive and 

appropriate variable to monitor the effects of fatigue and supercompensation. For the 

experiment 01, the auto-regulated training in RG resulted in a significantly higher 



  

training load at week 3 (effect size "ES" = 0.6) and week 4 (ES = 2.3) compared to 

the CG. However, the final training load was not significantly different between the 

groups (p = 0.082). As a result of the increased load during the induction 

overreaching, RG reduced CMJ height between T0-T1 (ES = -0.31). Between T1-T2, 

RG had a significant increase in the CMJ height (ES = 0.61), and similarly, another 

significant increase in the CMJ height between T0-T2 was observed (ES = 0.30). 

Changes in the height of the CMJ for CG were not significant: T0-T1 (ES = -0.19); 

T1-T2 (ES = 0.41) and T0-T2 (ES = 0.07). In the experiment 02, we found that 

changes in the CMJ height were followed by the following changes in dynamic 

parameters; reduction performance by increasing the hip moment (external/internal 

rotation) and increase performance by increasing hip energy and moment 

(flexion/extension). For experiment 03, during flexion/extension; hip energy (r2 = 

56%), peak hip power (r2 = 46%), mean knee moment (r2 = 50%) and peak knee 

power (r2 = 43%) were correlated significantly with changes in the CMJ height. With 

these findings, we conclude that the use of biomechanical markers allowed the 

training load control of the futsal players using the average of CMJ height with MID to 

regulate the training and achieve functional overreaching. Moreover, the changes in 

the dynamic parameters of the CMJ support the use of this approach. 

 

Keywords: adjustments; training load; monitoring; regulation. 

  



  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 17 

1.1 Objetivos ......................................................................................................... 19 

1.1.1 Objetivo Geral ............................................................................................ 19 

1.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 19 

2  REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 20 

2.1 O salto com contramovimento (SCM) como ferramenta de monitoramento 

da carga de treinamento ...................................................................................... 23 

2.2 A diferença mínima individual (DMI) do SCM para monitorar e regular a 

carga de treinamento ........................................................................................... 25 

2.3 O treinamento autorregulado pelo SCM com a DMI para induzir 

overreaching funcional ........................................................................................ 28 

2.4 Overreaching funcional: alterações em parâmetros dinâmicos e na altura 

do SCM .................................................................................................................. 30 

2.5 Monitoramento do treinamento: associações entre as alterações nos 

parâmetros dinâmicos e nas altura do SCM. ..................................................... 31 

3 MÉTODOS ............................................................................................................. 33 

3.1 Panorama Geral da Tese ............................................................................... 33 

3.2 Cuidados Éticos ............................................................................................. 34 

3.3 Amostra .......................................................................................................... 34 

3.4 Instrumentos de Pesquisa............................................................................. 34 

3.4.1 Revisão Sistemática com Meta-análise ..................................................... 34 

3.4.2 Antropometria ............................................................................................ 36 

3.4.3 Cinemetria ................................................................................................. 37 

3.4.4 Dinamometria ............................................................................................ 38 

3.4.4.1 Forças Externas .................................................................................. 38 

3.4.4.2 Forças Internas ................................................................................... 38 

3.5 Procedimentos Experimentais ...................................................................... 38 

3.5.1 Desenho Experimental .............................................................................. 38 

 



  

3.5.2 Familiarização ........................................................................................... 39 

3.5.3 Confiabilidade ............................................................................................ 41 

3.5.4 Monitoramento e Regulação pela DMI do SCM ........................................ 42 

3.5.5 Quantificação da Carga de Treinamento ................................................... 44 

3.6 Análise Estatística ......................................................................................... 45 

4 RESULTADOS ....................................................................................................... 47 

4.1 Meta-análise .................................................................................................... 47 

4.2 Experimento 01 .............................................................................................. 55 

4.3 Experimento 02 .............................................................................................. 61 

4.4 Experimento 03 .............................................................................................. 63 

5  DISCUSSÃO ......................................................................................................... 64 

5.1 O SCM como uma ferramenta de monitoramento da carga de treinamento

 ............................................................................................................................... 64 

5.2 O treinamento autorregulado pelo SCM com a DMI para induzir 

overreaching funcional ........................................................................................ 68 

5.3 Overreaching funcional: alterações em parâmetros dinâmicos e na altura 

do SCM .................................................................................................................. 72 

5.4 Monitoramento do treinamento: associações entre as alterações nos 

parâmetros dinâmicos e na altura do SCM ........................................................ 73 

5.5 Limitações da Tese ........................................................................................ 75 

6 CONCLUSÃO......................................................................................................... 76 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 77 

ANEXO A .................................................................................................................. 92 

 

 

 

 



 17 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de treinamento é caracterizado por ser sistêmico e de longo 

prazo. Sendo que as decisões tomadas na prática pelos treinadores e demais 

membros da comissão técnica devem se fundamentar em informações objetivas, 

pois elas podem afetar todo o processo (BORIN, GOMES & LEITE, 2007). Para isso 

trabalham as disciplinas que compõem as Ciências do Esporte, na busca por 

informações que permitam um melhor direcionamento do processo de treinamento. 

Sendo assim, essa obtenção da informação se torna ponto fundamental do 

processo, pois é ela que permite o controle de carga de treinamento; ao conhecer o 

estado atual do atleta, bem como, ao fazer prognósticos de rendimento e ao ajustar 

o programa de treino (BORIN, GOMES & LEITE, 2007). 

Esse controle de carga vem sendo realizado por uma análise integrada de 

monitoramento (AKENHEAD & NASSIS, 2015), regulação (SIFF, 2000) e 

quantificação (BORRESEN & LAMBERT, 2009) da carga de treinamento. O 

monitoramento visa verificar as respostas do atleta as cargas de treino executadas e 

que foram previamente planejadas pelo treinador (AKENHEAD & NASSIS, 2015). A 

regulação ocorre durante o processo de treinamento, por meio de ajustes nas cargas 

em relação às respostas do atleta. Sendo a regulação executada quando o atleta 

responde em desacordo com o planejamento prévio do treinador (SIFF, 2000). Além 

disso, a quantificação é o somatório do registro da carga de treinamento que foi 

planejado e aplicado pelo treinador e efetivamente executado pelo atleta. Esse 

registro é comumente realizado por meio de questionários, diários, marcadores 

fisiológicos, mecânicos e observação direta (BORRESEN & LAMBERT, 2009). 

Atualmente a importância da individualização no controle de carga de 

treinamento é inquestionável, apesar de uma abordagem individualizada ser um 

desafio para os treinadores, principalmente em esportes coletivos (GABBETT, 2016; 

HALSON, 2014), pois com o controle de carga sendo realizado de forma efetiva, 

ocorrem maiores probabilidades de otimizar o rendimento e de reduzir o risco de 

lesão (GABBETT & DOMROW, 2007; GABBETT & JENKINS, 2011; ISSURIN, 2010; 

KENTTA & HASSINEN, 1998). Por isso, a necessidade da busca por ferramentas 

que permitam esse controle se faz importante para o avanço na área de 

conhecimento, pois a otimização do rendimento é obtida devido a possibilidade de 

identificação dos momentos adequados para ajustes na carga de treino, permitindo 
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assim a devida progressão de treinamento, resultando na melhora do desempenho 

(ISSURIN, 2010; KENTTA & HASSINEN, 1998). Por outro lado, quando aplicações 

inadequadas das cargas de treinamento ocorrem aumenta-se a probabilidade de 

ocorrência de lesões (GABBETT & DOMROW, 2007; GABBETT & JENKINS, 2011). 

Basicamente devido à lesão musculoesquelética resultar de um somatório de cargas 

que geram uma força que ultrapassa o limite do tecido biológico (ZERNICKE & 

WHITING, 2008). Essa perspectiva de controle de carga esta perfeitamente 

integrada aos tradicionais objetivos da Biomecânica do Esporte que são melhorar o 

desempenho e reduzir o número de lesões (ELLIOTT, 1999). 

Visando um efetivo controle de carga, pesquisadores utilizam uma variedade 

de ferramentas biomecânicas (TAYLOR, CRONIN, GILL, CHAPMAN & SHEPPARD, 

2010), fisiológicas (ALVES, GARCIA, MORANDI, CLAUDINO, PIMENTA & 

SOARES, 2015), bioquímicas (COUTTS, REABURN, PIVA & ROWSELL, 2007b), 

imunológicas (MOREIRA, ARSATI, LIMA-ARSATI, DE FREITAS & DE ARAUJO, 

2011) e psicobiológicas (BRINK, VISSCHER, COUTTS & LEMMINK, 2012) para a 

prevenção e diagnóstico de sintomas de má adaptação ao treinamento. Essa 

variedade de dados obtidos junto aos atletas fornecem informações decisivas para 

execução do planejamento pelo treinador (AKENHEAD & NASSIS, 2015; 

BORRESEN & LAMBERT, 2009). Um consenso do Colégio Americano de Medicina 

do Esporte e do Colégio Europeu de Ciências do Esporte aponta que atualmente 

não existe a ferramenta ideal para se identificar um estado de má adaptação ao 

treinamento. Além disso, o mesmo consenso sugere diretrizes para a realização de 

novos estudos, como: marcadores testados em sujeitos bem treinados e com 

número amostral representativo; determinação da variabilidade de desempenho por 

meio de intervalos de confiança individuais; realização de medidas de redução de 

desempenho específicas do esporte; inclusão de marcadores de medida em repouso 

e/ou em exercício submáximo; e ainda, testes com intervalos de recuperação 

adequados. (MEEUSEN, DUCLOS, FOSTER, FRY, GLEESON, NIEMAN, RAGLIN, 

RIETJENS, STEINACKER & URHAUSEN, 2013a; MEEUSEN, DUCLOS, FOSTER, 

FRY, GLEESON, NIEMAN, RAGLIN, RIETJENS, STEINACKER & URHAUSEN, 

2013b). 

Dentre os parâmetros biomecânicos, fisiológicos, bioquímicos, imunológicos e 

psicobiológicos supracitados, poucos permitem atender as recomendações desse 

consenso (MEEUSEN et al., 2013a; MEEUSEN et al., 2013b). No entanto, 
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parâmetros biomecânicos, como a altura do salto com contramovimento (SCM) que 

permite uma aplicação no dia-a-dia do treinamento de atletas de alto rendimento, 

verificando o desempenho envolvendo movimentos multi-articulares complexos, 

permitindo uma maior proximidade com a modalidade, pode atender esta demanda 

(TAYLOR et al., 2010). Diante dessa lacuna verificada na literatura, a aplicação de 

ferramentas biomecânicas para controlar a carga de treinamento emerge como uma 

estratégia potencialmente profícua. Sendo assim, esta Tese foi organizada com 4 

objetivos específicos, nos quais pretendemos iniciar uma discussão na busca de 

estratégias a serem inseridas no dia-a-dia do treinamento esportivo. E ao final desta 

etapa, o objetivo principal será verificar se as ferramentas biomecânicas foram 

efetivas para controlar individualmente as cargas de treinamento no esporte coletivo. 

Fato apontado como um dos grandes desafios das Ciências do Esporte atualmente.  

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente estudo foi verificar a efetividade do uso de ferramentas 

biomecânicas para controlar as cargas de treinamento no esporte coletivo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Verificar se existem diferenças significativas nas estratégias em que o salto com 

contramovimento é utilizado para o monitoramento da carga de treinamento. 

 

Verificar se o salto com contramovimento e a diferença mínima individual permitem o 

monitoramento e a regulação da carga de treinamento. 

 

Verificar como ocorrem as alterações na altura do salto com contramovimento, em 

função de alterações no torque, na potência e na energia nas articulações do 

tornozelo, joelho e quadril. 

 

Verificar o nível de associação entre as alterações nesses parâmetros dinâmicos e 

na altura do salto com contramovimento. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 No esporte a partir da década de 50 do século passado alguns modelos de 

organização da carga de treinamento, como os de Matveev, Verkhoshansky, 

Navarro e Forteza ganharam popularidade (ROSCHEL, TRICOLI & 

UGRINOWITSCH, 2011). No entanto, a verificação da efetividade desses modelos 

no cenário científico é escassa e complexa, devido à necessidade da utilização de 

atletas com bom nível competitivo e que possam treinar de diferentes formas, dentro 

do mesmo período de tempo o que compromete o controle experimental (ROSCHEL, 

TRICOLI & UGRINOWITSCH, 2011), sendo mais comum, modelos experimentais 

testarem apenas a manipulação dos componentes da carga de treinamento: 

intensidade, volume e frequência (SMITH, 2003). Isso ocorre dentro do esporte de 

uma forma mais aplicada em estudos que visam indução ao overreaching (COUTTS, 

REABURN, PIVA  & MURPHY, 2007a; COUTTS, et al., 2007b; MOORE & FRY, 

2007) e/ou ao tapering  (COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b; DE LACEY, 

BRUGHELLI, MCGUIGAN, HANSEN, SAMOZINO & MORIN, 2014; REBAI, 

CHTOUROU, ZARROUK, HARZALLAH, KANOUN, DOGUI, SOUISSI & TABKA, 

2014).  

 O overreaching pode ser definido por uma organização da carga de 

treinamento a fim de acumular estresse resultando em uma redução de curto prazo 

no desempenho, geralmente acompanhada de alterações em sinais biomecânicos, 

fisiológicos e psicológicos. Normalmente, a redução do desempenho é alcançada 

pelo aumento do volume da carga de treinamento (BOSQUET, MONTPETIT, 

ARVISAIS & MUJIKA, 2007). Assim, no treinamento esportivo esse processo de 

aplicação de carga é utilizado para perturbar a homeostase, levando de uma fadiga 

aguda, para uma possível melhora do desempenho posteriormente. Quando esse 

processo de curta redução de desempenho leva para uma melhora do rendimento 

após a recuperação é denominado de overreaching funcional. No entanto, quando 

isso não ocorre e o atleta passa por um desequilíbrio entre o treinamento e a 

recuperação, um processo definido como overreaching não funcional pode estar 

ocorrendo. A continuidade deste desequilíbrio pode levar a um prolongado período 

de redução de desempenho, sendo relatados ou não sintomas fisiológicos e 

psicológicos de má adaptação, com a restauração do desempenho podendo levar 
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meses, situação esta definida como síndrome do overtraining (MEEUSEN et al., 

2013a; MEEUSEN et al., 2013b).  

  Por outro lado, o tapering pode ser definido como uma redução não linear da 

carga de treinamento de forma individualizada, em um período de 4 a 28 dias, com o 

objetivo de reduzir o estresse fisiológico, biomecânico e psicológico do treino diário 

para otimizar o desempenho esportivo. Sendo o principal objetivo do tapering 

minimizar a fadiga acumulada sem comprometer as adaptações do treinamento e 

melhorar o desempenho em aproximadamente 3% com uma variação típica entre 

0.5 – 6% (MUJIKA & PADILLA, 2003). 

Durante o tapering a manipulação da intensidade, volume e frequência 

enquanto expressões dos componentes da carga de treinamento é comumente 

realizada (BOSQUET et al., 2007; MUJIKA, 2010; MUJIKA & PADILLA, 2003). A 

manipulação das variáveis sugere uma manutenção da intensidade e uma 

frequência do treinamento entre 80% e 100% em relação ao período anterior ao 

tapering associada a uma redução de 60-90% do volume de treinamento (MUJIKA & 

PADILLA, 2003). Adicionalmente, uma meta-análise verificou que um período de 2 

semanas de duração do tapering, com redução exponencial do volume de 41-60%, 

sem qualquer alteração na intensidade ou frequência seriam as diretrizes  mais 

eficientes para a estratégia maximizar os ganhos de desempenho (BOSQUET et al., 

2007), ainda que a aplicação de alta intensidade seja determinante para o sucesso 

do tapering (MUJIKA, 2010). Portanto, os estudos aqui conduzidos utilizaram do 

overreaching e do tapering para verificar a efetividade das ferramentas biomecânicas 

no controle da carga de treinamento.   

Nessa busca por ferramentas que permitem a prevenção e o diagnóstico de 

sintomas de má adaptação ao treinamento, o SCM é comumente utilizado para 

monitorar os efeitos da fadiga e/ou supercompensação (TAYLOR, CHAPMAN, 

CRONIN, NEWTON & GILL, 2012). Com algumas variáveis do SCM sendo utilizadas 

com sucesso para identificar a fadiga em esportes coletivos, como por exemplo, no 

futebol australiano pela relação do tempo de voo e tempo de contração (MOONEY, 

CORMACK, O'BRIEN B, MORGAN & MCGUIGAN, 2013) e no rúgbi pelo tempo de 

voo e pela potência relativa (MCLEAN, COUTTS, KELLY, MCGUIGAN & 

CORMACK, 2010). Apesar do mesmo grupo de pesquisa apresentar resultados 

controversos para variáveis cinemáticas (altura, tempo de voo) e dinâmicas (pico de 
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potência, média de potência, pico de força) do SCM utilizadas para monitorar atletas 

de futebol australiano (CORMACK, NEWTON & MCGUIGAN, 2008).  

Sendo também de interesse o desenvolvimento de ferramentas para o 

diagnóstico da fadiga, a utilização de outras variáveis que possam ser facilmente 

calculadas e administradas sem o uso de equipamentos sofisticados de pesquisa. 

Para isso a altura do SCM foi utilizada para detectar a fadiga durante um período de 

treinamento visando acúmulo de carga (FREITAS, NAKAMURA, MILOSKI, 

SAMULSKI & BARA-FILHO, 2014a) ou depois das sessões de treino (MALONE, 

MURTAGH, MORGANS, BURGESS, MORTON & DRUST, 2015) ou jogos (MOHR & 

KRUSTRUP, 2013). Estudos que investigaram a fadiga em jogadores de futebol 

depois dos treinos (MALONE et al., 2015) e de voleibol após período de 

intensificação (FREITAS et al., 2014a) encontraram a altura do SCM como 

insensível a fadiga quando a intensidade do treino foi aumentada. Em ambos os 

estudos, o maior salto foi selecionado para análise, além disso, o maior salto foi 

insensível para detecção de fadiga após partidas oficiais de futebol de elite, 

enquanto que para o mesmo estudo a altura média do SCM foi sensível (MOHR & 

KRUSTRUP, 2013). Esses achados mostram que a utilização da média ou do maior 

salto pode impactar na interpretação dos resultados, além do grande número de 

variáveis oriundas do SCM poder ser outro complicador na interpretação. 

Portanto visando o controle de carga de treinamento, se faz necessária à 

verificação de pontos conflitantes na literatura relacionados ao SCM, além da 

compreensão do próprio salto por outros parâmetros biomecânicos que dotam a 

resposta de precisão necessária para respaldar a sua aplicabilidade, tais como:  

 verificar com o tamanho do efeito por uma meta-análise; a) qual deve 

ser a estratégia para aplicação dos resultados: o uso da média de 

múltiplas tentativas ou o uso do maior valor (HARVILL, 1991; 

PEREIRA, DE FREITAS, BARELA, UGRINOWITSCH, RODACKI, 

KOKUBUN & FOWLER, 2014); b) quais são as variáveis mais 

sensíveis a fadiga e/ou supercompensação (MCLEAN et al., 2010; 

MOONEY et al., 2013); 

 verificar se as ferramentas biomecânicas permitem a o monitoramento 

e regulação da carga de treinamento no esporte coletivo (MANN, 

THYFAULT, IVEY & SAYERS, 2010; SIFF, 2000); 
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 buscar o entendimento das variações de desempenho no SCM a partir 

de parâmetros dinâmicos (i.e. torque, potência e energia) (HUBLEY & 

WELLS, 1983; MACKALA, STODOLKA, SIEMIENSKI & COH, 2013); 

 verificar quantitativamente as contribuições relativas dos parâmetros 

dinâmicos nas articulações dos membros inferiores (i.e. tornozelo, 

joelho e quadril) com o desempenho no SCM por meio da 

determinação dos seus respectivos níveis de correlação (DOMIRE & 

CHALLIS, 2010; MCERLAIN-NAYLOR, KING & PAIN, 2014). 

Serão abordados na revisão tópicos de interesse para fundamentar as 

investigações propostas. Inicialmente analisaremos as possibilidades de utilização 

do SCM e da DMI como ferramentas de monitoramente da carga de treinamento. 

Analisadas as ferramentas passearemos a discutir o seu papel na autorregulação do 

treinamento objetivando a consecução do overreaching funcional. A influência deste 

fenômeno em parâmetros dinâmico relacionados ao SCM também constitui tema a 

ser abordado nesta revisão. Finalmente serão apresentadas as possíveis 

associações entre os parâmetros dinâmicos e a altura do SCM, com o objetivo de 

subsidiar a discussão acerca do uso de ferramentas biomecânicas para o 

monitoramento do treinamento. 

 

2.1 O salto com contramovimento (SCM) como ferramenta de monitoramento 

da carga de treinamento  

O SCM é um dos testes mais utilizados para o monitoramento do estado 

neuromuscular em esportes individuais (BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-

GONZALEZ & DEL CAMPO-VECINO, 2014a; BALSALOBRE-FERNANDEZ, 

TEJERO-GONZALEZ & DEL CAMPO-VECINO, 2014b; GATHERCOLE, 

STELLINGWERFF & SPORER, 2015; JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 

2011; LOTURCO, D'ANGELO, FERNANDES, GIL, KOBAL, CAL ABAD, KITAMURA 

& NAKAMURA, 2015; TAYLOR et al., 2012), coletivos (FREITAS et al., 2014a; 

MCLEAN et al., 2010; MOONEY et al., 2013; OLIVER, ARMSTRONG & WILLIAMS, 

2008; TAYLOR et al., 2012; TWIST & HIGHTON, 2013), bem como em militares 

(FORTES, DIMENT, GREEVES, CASEY, IZARD & WALSH, 2011; HOFFMAN, 

LANDAU, STOUT, DABORA, MORAN, SHARVIT, HOFFMAN, BEN MOSHE, 

MCCORMACK, HIRSCHHORN & OSTFELD, 2014; LOTURCO, UGRINOWITSCH, 

ROSCHEL, LOPES MELLINGER, GOMES, TRICOLI & GONZALES-BADILLO, 
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2013; NINDL, BARNES, ALEMANY, FRYKMAN, SHIPPEE & FRIEDL, 2007; 

WELSH, ALEMANY, MONTAIN, FRYKMAN, TUCKOW, YOUNG & NINDL, 2008). 

Alguns pesquisadores utilizaram o desempenho do SCM para ser um marcador 

objetivo de fadiga e supercompensação (BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-

GONZALEZ & DEL CAMPO-VECINO, 2014b; CORMIE, MCBRIDE & MCCAULLEY, 

2009; COUTTS et al., 2007b; JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 2011); no 

entanto,  outros obtiveram resultados inconsistentes quando utilizaram medidas 

do SCM (COUTTS et al., 2007a; FREITAS et al., 2014a; GATHERCOLE, 

STELLINGWERFF & SPORER, 2015; MALONE et al., 2015). Esta disparidade de 

resultados poderia ser atribuída ao grande número de diferentes variáveis 

cinemáticas e cinéticas que têm sido utilizadas para monitorar o desempenho do 

SCM (e.g. altura do salto, pico de potência, pico de potência relativo, potência 

relativa, média de potência, pico de velocidade, pio de força, média de força, taxa de 

desenvolvimento de força, duração da excêntrica/duração da concêntrica, tempo de 

voo/duração da excêntrica, tempo de voo/tempo de contração no SCM sem carga 

e/ou com carga) (CORMACK, NEWTON, MCGUIGAN & DOYLE, 2008; MCLEAN et 

al., 2010; MOONEY et al., 2013; TAYLOR et al., 2012; TAYLOR et al., 2010). Além 

disso, verifica-se que, algumas variáveis são mais sensíveis do que outras para 

determinar o estado neuromuscular do atleta (MCLEAN et al., 2010; MOONEY et al., 

2013).  

A utilização do maior salto ou da média para avaliar e monitorar o 

desempenho do SCM já foi apontada como outro fator de confusão na presente tese. 

Estatisticamente, o investigador ou profissional tem uma probabilidade muito mais 

elevada (~10:1) de encontrar o valor “real” quando o valor médio é usado em 

comparação ao maior valor (HARVILL, 1991; PEREIRA et al., 2014). Encontrar o 

valor verdadeiro é essencial quando se monitora a "real" mudança de desempenho 

de um atleta (ATKINSON & NEVILL, 1998; HOPKINS, 2000; WEIR, 2005). Existe um 

número mínimo de estudos investigando os benefícios e limitações do maior vs. 

média durante a avaliação e monitoramento com o SCM (AL HADDAD, SIMPSON & 

BUCHHEIT, 2015) ou com outros testes de desempenho (HETHERINGTON, 1973), 

a limitação de ambas as pesquisas foram não quantificar a magnitude das diferenças 

(e.g. o tamanho do efeito sintetizado por uma meta-análise). Portanto, a diferença de 

sensibilidade do maior SCM ou da média do SCM para o monitoramento do estado 

neuromuscular poderia ser obtida por um indicador objetivo. Dadas às limitações 
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identificadas, uma meta-análise poderia comparar o desempenho do SCM para 

monitorar o estado neuromuscular em estudos que reportaram o maior valor em 

oposição aos estudos que reportaram o valor médio. Além disso, determinar a 

variável dependente do SCM mais sensível à fadiga e/ou supercompensação. 

 

2.2 A diferença mínima individual (DMI) do SCM para monitorar e regular a 

carga de treinamento 

A altura do SCM é uma das medidas mais utilizadas para o monitoramento do 

estado neuromuscular em atletas de alto rendimento (AL HADDAD, SIMPSON & 

BUCHHEIT, 2015; BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & DEL 

CAMPO-VECINO, 2014a; BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & 

DEL CAMPO-VECINO, 2014b; CASTAGNA, IMPELLIZZERI, RAMPININI, 

D'OTTAVIO & MANZI, 2008; COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b; 

FREITAS et al., 2014a; FREITAS, SOUZA, OLIVEIRA, PEREIRA & NAKAMURA, 

2014b; HAMMAMI, BEN ABDERRAHMANE, NEBIGH, LE MOAL, BEN OUNIS, 

TABKA & ZOUHAL, 2013; IMPELLIZZERI, RAMPININI, CASTAGNA, MARTINO, 

FIORINI & WISLOFF, 2008; JENSEN, SCOTT, KRUSTRUP & MOHR, 2013; 

JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 2011; KAMANDULIS, SKURVYDAS, 

BRAZAITIS, STANISLOVAITIS, DUCHATEAU & STANISLOVAITIENĖ, 2012; 

KYRIAZIS, TERZIS, BOUDOLOS & GEORGIADIS, 2009; MALONE et al., 2015; 

MCLEAN et al., 2010; MCMILLAN, HELGERUD, MACDONALD & HOFF, 2005; 

MOHR & KRUSTRUP, 2013; OLIVER, ARMSTRONG & WILLIAMS, 2008; 

PAPACOSTA, GLEESON & NASSIS, 2013; SPURRS, MURPHY & WATSFORD, 

2003; TWIST & HIGHTON, 2013; WEST, COOK, STOKES, ATKINSON, DRAWER, 

BRACKEN & KILDUFF, 2014).  

Usualmente o mais alto salto de três SCMs têm sido utilizado para monitorar 

as respostas das cargas de treino (AL HADDAD, SIMPSON & BUCHHEIT, 2015). No 

entanto, o mais alto salto não foi sensível para detectar fadiga durante a fase de 

competição enquanto que a média de altura do SCM foi sensível (MOHR & 

KRUSTRUP, 2013). Tornando-se importante então para o monitoramento do 

desempenho o fato da utilização do melhor desempenho ou da média. Hetherington 

(1973) discutiu a seguinte questão: os pesquisadores devem utilizar o melhor 

resultado ou a média na determinação de desempenho físico? Ele concluiu que 

quando os erros de medição eram pequenos em comparação com a variação 
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intrassujeito, pode ser um caso para a utilização do maior resultado de desempenho, 

uma vez que pode prever o valor verdadeiro. Caso contrário, quando não se pode 

garantir esse pressuposto, o mesmo sugere o uso da média de múltiplas tentativas. 

A mesma pergunta recebeu recentemente interesse de pesquisa por Al Haddad, 

Simpson e Buchheit (2015), os autores concluíram a partir dos dados investigados 

em 102 jogadores de futebol (Sub13 e Sub17), que a utilização da média ou do 

melhor resultado de desempenho "provavelmente" fornecem achados semelhantes. 

Mesmo com esse breve tratado da literatura, parece não ser claro, se a média ou o 

melhor resultado de desempenho representa verdadeiramente o estado 

neuromuscular do atleta. 

Baseando-se em fundamentos estatísticos o uso da média deveria ser o 

método preferido para monitorar o desempenho, pois o uso do maior salto teria 

algumas limitações. Por exemplo, o maior resultado de desempenho não permite 

calcular o erro típico de medida individual e o seu respectivo intervalo de confiança, 

daqui em diante será chamado de diferença mínima individual (DMI) (MEEUSEN et 

al., 2013a; MEEUSEN et al., 2013b). Além disso, usando o maior salto para 

monitorar o estado neuromuscular reduz as chances de encontrar o valor verdadeiro, 

porque, cada valor observado é composto pelo valor verdadeiro e o erro 

(HETHERINGTON, 1973; HOPKINS, 2000; WEIR, 2005). Deve ser lembrado que as 

fontes de erro incluem variabilidade biológica (e.g. indivíduo ou testador) e 

variabilidade tecnológica (e.g. instrumentação) (HETHERINGTON, 1973; HOPKINS, 

2000; WEIR, 2005). Independentemente da fonte de erro, utilizar o maior salto 

parece problemático, como investigadores afirmaram que a altura média do CMJ 

deve ser utilizada, porque os humanos são capazes de atingir a máxima 

potência/força em apenas 5% das suas tentativas (PEREIRA et al., 2014). Usando a 

altura média para monitorar o estado neuromuscular aumenta as chances de 

encontrar o valor verdadeiro para ~50% e quando a média mais um desvio padrão 

são usados, as chances de encontrar o valor verdadeiro são aumentadas para 68% 

(HARVILL, 1991).   

O entendimento e a determinação do erro típico associado com o movimento 

são fundamentais, particularmente quando se pretende verificar a “real” alteração de 

desempenho i.e. maior que o erro típico associado a medida (ATKINSON & NEVILL, 

1998; HOPKINS, 2000). O cálculo do erro típico de medida individual e o seu 

respectivo intervalo de confiança, denominado DMI, pode fornecer uma maior 
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sensibilidade (i.e. com 95% de probabilidade) para detectar o "real" desempenho do 

atleta (CLAUDINO, MEZENCIO, SONCIN, FERREIRA, COUTO & 

SZMUCHROWSKI, 2012). Apesar das probabilidades estatísticas para encontrar o 

“verdadeiro valor” serem aumentadas quando a média e desvio padrão ou a DMI são 

usados para monitorar as respostas as carga de treinamento, como discutido, 

anteriormente, muitos estudos têm utilizado o “maior” salto para análise 

(CASTAGNA et al., 2008; FREITAS et al., 2014a; FREITAS et al., 2014b; HAMMAMI 

et al., 2013; IMPELLIZZERI et al., 2008; JENSEN et al., 2013; KAMANDULIS et al., 

2012; KYRIAZIS et al., 2009; MALONE et al., 2015; MCMILLAN et al., 2005; 

PAPACOSTA, GLEESON & NASSIS, 2013; SPURRS, MURPHY & WATSFORD, 

2003; WEST et al., 2014), sendo questionável essa estratégia para monitorar o 

desempenho. Por exemplo, dois estudos utilizando jogadores de rúgbi league têm 

usado a altura do SCM para monitorar 6 semanas de intensificação da carga de 

treinamento de forma progressiva e uma semana de tapering. A altura do SCM foi 

utilizada de maneira diferente nesses estudos, o estudo que utilizou o maior SCM 

para monitorar o desempenho, não encontrou diferença significativa entre as 

diferentes fases da intervenção, ou seja, pré, pós-intervenção e tapering (p > 0,05) 

(COUTTS et al., 2007a). Por outro lado, quando se utilizou a média da altura do 

SCM, foram encontradas diferenças significativas entre as avaliações pré-

intervenção e meio em comparação com a pós-intervenção (COUTTS et al., 2007b). 

Quando o “maior” e a “média” da altura do SCM foram aplicadas no mesmo estudo, 

a média era CMJ ainda mais sensível de acordo com os resultados de tamanho de 

efeito de Hedges (ESg) (HEDGES, 1981). Por exemplo, Mohr e Krustrup (2013) não 

encontraram redução significativa na altura do maior SCM [ESg = -0.19 (-0.82 – 

0.44)], mas encontraram redução na altura média do SCM [ESg = -0.50 (-1.12 – -

0.12)] durante os jogos de qualificação para a UEFA Champions League. Aplicar 

uma única repetição para representar estado neuromuscular parece problemático, a 

média de 6 (TAYLOR et al., 2010), 8 (CLAUDINO et al., 2012) e 12 repetições 

(RODANO & SQUADRONE, 2002) têm sido recomendadas para melhor representar 

o desempenho do SCM e monitorar o status neuromuscular.  

A média da altura da SCM foi utilizada como ferramenta para monitorar 

(BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & DEL CAMPO-VECINO, 

2014b; JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 2011) e regular (CLAUDINO et 

al., 2012) a carga de treinamento. Atletas do atletismo (saltadores e velocistas 
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(JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 2011); corredores de média e longa 

distância (BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & DEL CAMPO-

VECINO, 2014b)) foram monitorados semanalmente, de forma a identificar durante a 

temporada as alterações de desempenho (i.e. picos de desempenho). Além disso, a 

altura média do SCM associada com a DMI foram aplicadas para regular o volume 

do treinamento pliométrico ao longo de 6 semanas de treinamento. A altura do SCM 

foi verificada no início de cada sessão de treino para monitorar a resposta individual 

às cargas aplicadas e, posteriormente, permitiram a regulação da carga (CLAUDINO 

et al., 2012). No sentido de garantir que a medida seja sensível às mudanças, é 

necessário que os atletas sejam bem familiarizados com o SCM, pois a DMI e os 

intervalos de confiança são calculados a partir do erro típico de medida do indivíduo. 

Sendo anteriormente verificado que o indivíduo reduz esses erros depois de aplicado 

um processo de familiarização (CLAUDINO, MEZENCIO, SONCIN, FERREIRA, 

VALADAO, TAKAO, BIANCO, ROSCHEL, AMADIO & SERRAO, 2013). Apesar 

dessa necessidade, a DMI do SCM possibilita uma aplicação de forma a atender os 

pré-requisitos colocados pelo consenso Colégio Americano de Medicina do Esporte 

e do Colégio Europeu de Ciências do Esporte para ferramentas que visam identificar 

o overreaching/overtraining (MEEUSEN et al., 2013a; MEEUSEN et al., 2013b). 

Atende-se aos pré-requisitos a medida que a DMI do SCM permite que a 

determinação da variabilidade de desempenho por meio de intervalos de confiança 

individuais seja testada em sujeitos bem treinados e com número amostral 

representativo, com medidas de redução de desempenho similares às específicas do 

esporte, e ainda, a realização dos testes com intervalos de recuperação adequados.  

Com esta afirmação metodológica em mente, iremos descrever no Método 

como a DMI pode ser calculada e aplicada pelos pesquisadores e profissionais para 

que o treino possa ser autorregulado.   

 

2.3 O treinamento autorregulado pelo SCM com a DMI para induzir 

overreaching funcional 

O treinamento de atletas necessita de uma adequação ótima da carga de 

treino, a fim de melhorar o desempenho eficazmente (HALSON & JEUKENDRUP, 

2004; KENTTA & HASSINEN, 1998; SMITH, 2003). A autorregulação é uma forma 

de planejamento de carga em que se ajusta às adaptações dos atletas de forma 

individual, baseando-se em informações obtidas de forma diária ou semanal (SIFF, 
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2000). Por exemplo, os autorregulados exercícios de resistência progressiva (APRE) 

requerem ajustes na carga de treinamento dos atletas de acordo com o número de 

repetições máximas (RM) realizadas, sendo aplicado com sucesso em atletas de 

esportes coletivos (MANN et al., 2010). O APRE resultou em melhor desempenho no 

agachamento e supino (i.e. 1 RM) em um grupo de jogadores de futebol americano 

universitário, em comparação a um grupo que usou periodização linear tradicional 

durante 6 semanas de treinamento na pré-temporada. Com essa estratégia, os 

objetivos pré-determinados podem ser verificados regularmente e as correções do 

planejamento executadas concorrentemente, a fim de otimizar o desempenho e/ou 

evitar um indesejado acúmulo de carga de treinamento. 

Um desejado acúmulo de carga de treinamento, visando alcançar um 

overreaching funcional, é comumente seguido de um período de recuperação 

definido como tapering. O tapering é amplamente utilizado por atletas que participam 

de uma grande variedade de esportes que diferem em suas demandas 

biomecânicas e fisiológicas, para ganhar uma vantagem de desempenho sobre os 

concorrentes (BOSQUET et al., 2007). É um elemento fundamental na preparação 

física dos atletas nas semanas antes de uma competição e geralmente aplicado em 

esportes de resistência/longa duração (PYNE, MUJIKA & REILLY, 2009). No 

entanto, para esportes coletivos o tapering é utilizado na pré-temporada (MUJIKA, 

2007), depois de deliberado overreaching (COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 

2007b) para enfrentar uma temporada competitiva na melhor condição possível 

(MUJIKA, 2007; MUJIKA & PADILLA, 2003). Esta fase necessita de um manuseio 

preciso da carga de treinamento e como discutido acima, o treino autorregulado pelo 

SCM com a DMI pode fornecer um meio de otimizar o desempenho de forma 

satisfatória durante essa fase de redução gradual da carga de treinamento. No 

entanto, essa tal alegação precisa ser testada. Pois assim, poderíamos determinar 

se o treino autorregulado pela altura do SCM associada à DMI, regularia uma fase 

de treinamento, que provoque overreaching funcional após o tapering em atletas de 

esporte coletivo. 

No melhor do nosso conhecimento, não foram encontrados estudos na 

literatura que verificaram o efeito do treino autorregulado para induzir um 

overreaching funcional. Adicionalmente, a verificação dos fatores que levam ao 

estado de overreaching é tradicionalmente realizada por intermédio do uso de 

parâmetros fisiológicos, bioquímicos e psicológicos (AUBRY, HAUSSWIRTH, 
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LOUIS, COUTTS & LE MUER, 2014; COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b), 

sendo encontrados poucos estudos que utilizaram parâmetros biomecânicos e por 

muitas vezes sem a precisão necessária.    

 

2.4 Overreaching funcional: alterações em parâmetros dinâmicos e na altura 

do SCM  

A estratégia de indução ao overreaching funcional após o tapering é 

majoritariamente realizada em atletas de esportes individuais, onde ainda existe 

diferença na melhora de desempenho de acordo com a especificidade do movimento 

que é executado (BOSQUET et al., 2007) ou até mesmo de acordo com o tipo de 

overreaching que é aplicado (AUBRY et al., 2014). Por exemplo, um maior efeito de 

supercompensação depois do tapering foi encontrado em triatletas que não 

vivenciaram um overreaching funcional em relação aos que vivenciaram. No entanto, 

dois pontos podem ser destacados neste estudo: a carga de treinamento não foi 

ajustada individualmente durante o processo de intensificação e de tapering, e a 

verificação do overreaching foi realizada somente por meio de parâmetros 

fisiológicos e psicológicos (AUBRY et al., 2014).  

Por outro lado em esportes coletivos, com base no exposto nessa Revisão até 

aqui, as ferramentas biomecânicas podem ser utilizadas e devem ser testadas para 

monitorar e regular a carga de treinamento durante as fases de overreaching 

funcional e tapering, com a DMI do SCM sendo sensível para detectar mudanças no 

desempenho e propiciar um apropriado manuseio carga de treinamento. Assim 

essas alterações negativas, como a fadiga e as positivas, como a 

supercompensação na altura do SCM que são determinadas por alterações inter-

articulares (BOBBERT, MACKAY, SCHINKELSHOEK, HUIJING & VAN INGEN 

SCHENAU, 1986; FUKASHIRO & KOMI, 1987; MCERLAIN-NAYLOR, KING & PAIN, 

2014; NAGANO, ISHIGE & FUKASHIRO, 1998; VANEZIS & LEES, 2005) poderiam 

ser verificadas. É bem aceita na literatura essa relação entre o desempenho do SCM 

e a magnitude de torques de tornozelo, joelho e quadril, bem como a de potência e 

energia (HUBLEY & WELLS, 1983; MACKALA et al., 2013; NAGANO, KOMURA, 

FUKASHIRO & HIMENO, 2005; VAN SOEST, ROEBROECK, BOBBERT, HUIJING 

& VAN INGEN SCHENAU, 1985), apesar desse tema de pesquisa ser recente (i.e. 

próximo de 30 anos), com os primeiros pesquisadores demonstrando, por exemplo; 

uma maior contribuição de energia do joelho para a altura do SCM (HUBLEY & 
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WELLS, 1983; VAN SOEST et al., 1985) sendo que os últimos apresentam uma 

maior contribuição de energia do quadril (NAGANO, ISHIGE & FUKASHIRO, 1998; 

NAGANO et al., 2005). Portanto, essas e outras variáveis dinâmicas poderiam ser 

analisadas para verificar a sua contribuição nas alterações da altura do SCM. Assim, 

esses parâmetros biomecânicos, em adição aos já verificados parâmetros 

fisiológicos e psicológicos (AUBRY et al., 2014), também poderiam ser usados para 

uma melhor compreensão das fases de indução ao overreaching e ao tapering. 

Acreditamos, no entanto, que os métodos de intensificação de carga 

individuais, como a autorregulação pela altura do SCM associada à DMI, constituem 

uma boa estratégia para otimizar os resultados. Com base no trabalho anterior de 

Thomas e Busso (2005), a intensificação da carga de treinamento anteriormente ao 

tapering permitiria aumentar o desempenho em atletas de esportes coletivos que 

foram submetidos ao overreaching funcional. Ressaltando a importância de 

identificar os parâmetros biomecânicos que poderiam explicar tais mudanças, para 

respaldar a utilização da altura do SCM como parâmetro biomecânico com 

aplicabilidade e efetividade, frente aos marcadores fisiológicos, bioquímicos e 

psicológicos que são encontrados na literatura. Além disso, na sequência 

apresentaremos como seria o comportamento desses parâmetros em relação às 

alterações ocorridas na altura do SCM em resposta ao treinamento. 

 

2.5 Monitoramento do treinamento: associações entre as alterações nos 

parâmetros dinâmicos e nas altura do SCM. 

 Pesquisadores verificaram que a altura do SCM foi eficiente para monitorar as 

respostas ao treinamento em esportes coletivos, como o futebol (OLIVER, 

ARMSTRONG & WILLIAMS, 2008) e o rúgbi (TWIST & HIGHTON, 2013) e em 

esportes individuais, como as modalidades do atletismo em provas de salto e 

velocidade (JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 2011) e corrida de média e 

longa distância (BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & DEL 

CAMPO-VECINO, 2014b). Além disso, uma análise quantitativa das contribuições 

relativas de variáveis dinâmicas para este movimento tem sido apontada como 

necessária (DOMIRE & CHALLIS, 2010; MCERLAIN-NAYLOR, KING & PAIN, 2014). 

Para isso, nos baseamos na já bem aceita relação entre o desempenho do SCM e 

magnitudes de torque, potência e energia nas articulações dos membros inferiores 
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(HUBLEY & WELLS, 1983; MACKALA et al., 2013; NAGANO et al., 2005; VAN 

SOEST et al., 1985).  

Considerando que alguns pesquisadores encontraram evidências de que 

alterações interarticulares determinam as mudanças positivas e negativas no 

desempenho do salto vertical (BOBBERT et al., 1986; FELTNER, FRASCHETTI & 

CRISP, 1999; FUKASHIRO & KOMI, 1987; VANEZIS & LEES, 2005; VOIGT, 

SIMONSEN, DYHRE-POULSEN & KLAUSEN, 1995). Na análise conjunta do que 

deveria ser o mais importante para o desempenho do salto vertical tem sido 

encontrado um resultado inconsistente, por exemplo; alguns resultados apontam a 

articulação do joelho (HUBLEY & WELLS, 1983; VAN SOEST et al., 1985) e outros, 

o quadril (NAGANO, ISHIGE & FUKASHIRO, 1998; NAGANO et al., 2005) como 

fator preponderante. 

Ainda sobre os fatores determinantes para o desempenho do SCM. 

Recentemente, a potência de pico de joelho, o pico de energia de tornozelo e o 

ângulo de descolagem de ombro em conjunto explicaram 74% da variação comum 

(i.e. coeficiente de determinação; r2) com a altura do SCM (MCERLAIN-NAYLOR, 

KING & PAIN, 2014). Este estudo verificou os fatores determinantes do desempenho 

do SCM utilizando o balanço dos membros superiores, uma situação que não é 

recomendada ao monitorar o estado neuromuscular dos membros inferiores durante 

o processo de treinamento (BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & 

DEL CAMPO-VECINO, 2014b; JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 2011; 

OLIVER, ARMSTRONG & WILLIAMS, 2008).  

Além disso, as pesquisas de determinantes dinâmicos do SCM (i.e. por 

dinâmica inversa) foram realizadas em estudos transversais (BOBBERT et al., 1986; 

FUKASHIRO & KOMI, 1987; HUBLEY & WELLS, 1983; MACKALA et al., 2013; 

MCERLAIN-NAYLOR, KING & PAIN, 2014; NAGANO et al., 2005; VAN SOEST et 

al., 1985; VANEZIS & LEES, 2005). No entanto, uma análise quantitativa das 

contribuições relativas de parâmetros dinâmicos do SCM em resposta ao 

treinamento contribuiria para a compreensão dos profissionais e pesquisadores 

durante a prescrição do treinamento e/ou pesquisas aplicadas (MIZUGUCHI, 

SANDS, WASSINGER, LAMONT & STONE, 2015). Face a esta lacuna da literatura, 

pretendemos verificar o nível de correlação entre o momento, a potência e a energia 

articulares e as alterações de desempenho do SCM durante o processo de 

treinamento. 
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3 MÉTODOS  

 

3.1 Panorama Geral da Tese 

 Para a consecução dos objetivos traçados realizamos uma revisão 

sistemática com meta-análise, além de outros 3 estudos experimentais, cujas 

características básicas são descritas no fluxograma apresentado na Figura 1. 

Figura 1. Fluxograma ilustrativo do delineamento experimental básico proposto no 
presente trabalho 
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3.2 Cuidados Éticos 

Este Projeto de Pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

com número CAAE: 05890212.0.0000.5391 (Aprovado em: 20/12/2012). 

Ao se apresentarem como voluntários, os atletas foram informados pelos 

pesquisadores quanto aos objetivos e aos procedimentos metodológicos do estudo e 

quanto aos possíveis riscos e desconfortos relacionados à participação nos 

experimentos. Após os esclarecimentos, o voluntário e o responsável, pois os 

mesmos eram menores de 18 anos, assinavam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), caso o atleta aceitasse participar como voluntário da pesquisa. 

 

3.3 Amostra 

Nos experimentos 01 e 02 participaram atletas de futsal do sexo masculino, 

da categoria Sub 17 e que disputavam as principais competições da categoria no 

país (n = 18; idade: 15,2 ± 0,9 anos; faixa etária: mínima de 14 anos e máxima de 17 

anos; massa corporal: 62,3 ± 13,1 kg; estatura: 1,71 ± 0,1 m; pico de velocidade de 

crescimento = 0,8 ± 0,7 anos). Os voluntários foram distribuídos de maneira aleatória 

nos GR (n = 9; idade: 15,2 ± 0,8 anos; massa corporal: 58,2 ± 6,6 kg; estatura: 1,69 

± 0,1 m; pico de velocidade de crescimento = 0,7 ± 0,8 anos) e GC (n = 9; idade: 

15,1 ± 0,9 anos; massa corporal: 66,3 ± 16,9 kg; estatura: 1,72 ± 0,1 m; pico de 

velocidade de crescimento = 0,9 ± 0,7 anos). No experimento 03, dentre os atletas 

de futsal descritos anteriormente participaram somente os que faziam parte do GR (n 

= 9; idade: 15,2 ± 0,8 anos; massa corporal: 58,2 ± 6,6 kg; estatura: 1,69 ± 0,1 m; 

pico de velocidade de crescimento = 0,7 ± 0,8 anos). 

 

3.4 Instrumentos de Pesquisa 

3.4.1 Revisão Sistemática com Meta-análise 

As seguintes palavras-chave foram utilizadas na busca eletrônica: 

“countermovement jump” ou “vertical jump”. As seguintes bases de dados foram 

pesquisadas: “PubMed”, “Scopus”, e “Web of Science” (Figure 2). Todos os artigos 

incluídos na análise inicial foram de periódicos revisados por pares que usaram o 

CMJ para monitorar o status neuromuscular (i.e. fadiga e/ou supercompensação) na 

sequência de uma intervenção crônica (i.e. ≥ 3 semanas). As análises de fadiga e 

supercompensação foram realizadas de acordo com o propósito inicial de cada 
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estudo. Sendo fadiga definida como a incapacidade de manter o desempenho no 

nível requerido (MOONEY et al., 2013; TWIST & HIGHTON, 2013), bem como, a 

supercompensação sendo uma superação do seu desempenho prévio com uma 

recuperação adequada após um período de sobrecarga (SMITH, 2003). A pesquisa 

não se limitou a anos específicos. A estratégia de busca incluiu estudos que 

investigam todas as modalidades de treinamento e todas as variáveis cinéticas e 

cinemáticas utilizados para avaliar o desempenho do SCM.  

 

Figura 2. Estratégia de busca dos artigos a serem incluídos na Meta-análise.  

 

Os critérios de inclusão foram os seguintes: i) estudos escritos em Inglês; ii) 

estudos onde o SCM foi testado no início do estudo e pós-intervenção e os 

resultados representados em média, mediana e desvio padrão; iii) o mais alto escore 

e/ou média (de todas as repetições disponíveis (KROLL, 1967)) de variáveis 

cinemáticas (e.g. altura do salto, velocidade e variáveis tempo-dependentes) e/ou 

cinéticas (e.g. força, potência e taxa de desenvolvimento de força); iv) a duração da 
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intervenção ser maior ou igual a três semanas; e, v) os participantes serem 

saudáveis do sexo masculino e/ou feminino e divididos em grupos distintos 

(LAFFAYE, WAGNER & TOMBLESON, 2014; LOTURCO et al., 2015). Os artigos 

que envolviam desempenho do SCM com o movimento dos braços (DOMIRE & 

CHALLIS, 2010; LEES, VANRENTERGHEM & DE CLERCQ, 2004), com efeitos de 

maturação/tempo (QUATMAN, FORD, MYER & HEWETT, 2006; SAHROM, 

CRONIN & HARRIS, 2013), administração de eletroestimulação (MAFFIULETTI, 

COMETTI, AMIRIDIS, MARTIN, POUSSON & CHATARD, 2000; MAFFIULETTI, 

DUGNANI, FOLZ, DI PIERNO & MAURO, 2002) e/ou proporcionaram 

suplementação nutricional (CLAUDINO, MEZENCIO, AMARAL, ZANETTI, BENATTI, 

ROSCHEL, GUALANO, AMADIO & SERRAO, 2014; FORTES et al., 2011) foram 

excluídos. Se os dados pertinentes estavam ausentes, os autores foram contatados 

e as informações necessárias foram solicitadas via e-mail. Se os dados originais não 

fossem fornecidos pelos autores, as médias e desvios-padrão foram extraídos da 

representação gráfica utilizando a ferramenta ycasd (GROSS, SCHIRM & SCHOLZ, 

2014) ou estimada a partir da mediana, faixa e tamanho da amostra (HOZO, 

DJULBEGOVIC & HOZO, 2005). 

A qualidade dos estudos foi verificada pelo “Consolidated Standards of 

Reporting Trials” (CONSORT) (BEGG, CHO, EASTWOOD, HORTON, MOHER, 

OLKIN, PITKIN, RENNIE, SCHULZ, SIMEL & STROUP, 1996). Os 25 itens 

identificados nos critérios do CONSORT poderiam alcançar uma pontuação máxima 

de 37. Os itens são distribuídos em secções e temas como: "Título e resumo"; 

"Introdução" (Justificativa e objetivo); "Métodos" (desenho do estudo, os 

participantes, intervenções, respostas, tamanho da amostra, blindagem, métodos 

estatísticos); "Resultados" (fluxo de participantes, dados de recrutamento, linha de 

base, números analisados, resultados e estimativas, análises complementares, 

danos); "Discussão" (limitações, generalização, interpretação); "Outras informações" 

(registro, protocolo, financiamento). 

3.4.2 Antropometria 

No início da coleta, a massa corporal e a estatura foram mensuradas 

utilizando procedimentos padronizados, com uma balança calibrada e um 

estadiômetro. Para verificar o nível de maturidade entre grupos, o comprimento da 

perna foi mensurado como a diferença entre a estatura e altura sentada e foi 

utilizado para calcular o pico de velocidade do crescimento (PVC) dos voluntários 
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(MIRWALD, BAXTER-JONES, BAILEY & BEUNEN, 2002). As medidas 

antropométricas foram realizadas em T0 e T2.  

Além disso, as medidas de massa corporal, estatura, comprimento de 

membros inferiores e diâmetros de joelhos e tornozelos foram utilizadas para os 

cálculos da dinâmica inversa. 

Para essas avaliações foram utilizados uma balança e um estadiômetro 

(Filizola, São Paulo, Brasil), um antropômetro 1500 mm (Cescorf, Porto Alegre, 

Brasil) e um antropômetro 300 mm modelo 01291 (Lafayette Instrument, Indiana, 

EUA). 

3.4.3 Cinemetria 

Para mensuração instantânea da altura do SCM, tanto no laboratório como no 

campo, foi utilizado o tapete de contato Multisprint com o software Multisprint Full 

2010 (Hidrofit, Belo Horizonte, Brasil) com retardo de ligação/desligamento de 

0,001s.   

Para os demais dados cinemáticos, uma calibração prévia foi realizada todos 

os dias de coleta no laboratório com o calibrador modelo 5 Marker Wand. 

Inicialmente o calibrador era mantido estático para calcular a localização e 

orientação de todas as câmeras. Em seguida era realizada a calibração dinâmica do 

volume de coleta e posteriormente o calibrador era utilizado para determinar as 

coordenadas de referência global. A calibração só era validada quando os erros de 

calibração estimados para interpolação dos pontos era inferior a 0,2 pixels seguindo 

recomendações do fabricante (vicon.com). Os dados cinemáticos do SCM foram 

adquiridos utilizando um sistema Vicon composto por 5 câmeras MX3+ (Oxford, 

Reino Unido) com resolução de 0.3 Mpixels e uma taxa de amostragem de 200 Hz. 

As câmeras foram conectadas ao módulo Vicon MX Ultranet HD e o registro 

realizado pelo software Vicon Nexus 1.8.5 o que permitia a sincronização dos dados 

cinemáticos com os dados de FRS.  

Para a análise cinemática, os marcadores refletivos (ø=14mm) foram 

posicionados nos seguintes pontos anatômicos de hemisférios direito e esquerdo 

dos voluntários: base do 2º. metatarso, maléolo lateral, calcâneo, porção lateral da 

perna alinhado com a tíbia, côndilo lateral do fêmur, porção lateral da coxa alinhado 

com o fêmur, espinha ilíaca ântero-superior e sacro.  
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3.4.4 Dinamometria 

3.4.4.1 Forças Externas 

Os parâmetros de força de reação de solo (FRS) do SCM foram obtidos 

utilizando duas plataformas de força AMTI BP600900 - 2000 (Watertown, EUA) 

conectadas aos amplificadores AMTI MiniAmp MSA-6. A frequência de amostragem 

utilizada pelas plataformas foi de 2000 Hz. A saída analógica dos amplificadores foi 

conectada ao ADC Card Vicon (Oxford, Reino Unido), que por sua vez era 

conectado ao módulo Vicon MX Ultranet HD. 

3.4.4.2 Forças Internas 

As medidas antropométricas de massa corporal, estatura, comprimento de 

membros inferiores e diâmetros de joelhos e tornozelos foram inseridas no modelo 

Plug in Gait da Vicon. Por intermédio do software calculou-se a cinemática 3D de 

membros inferiores por rotação de Euler YXZ (flexão/extensão; abdução/adução; 

rotação interna/externa, respectivamente), e a dinâmica inversa seguindo a 

modelagem proposta por (DAVIS, ÕUNPUU, TYBURSKI & GAGE, 1991; KADABA, 

RAMAKRISHNAN & WOOTTEN, 1990). Utilizando os valores de FRS aplicados para 

os membros nas plataformas de força, a distribuição de massa dos segmentos, além 

dos dados cinemáticos, incluindo a localização dos centros articulares. Sendo 

considerado que nenhuma força externa foi aplicada, a não ser as relacionadas à 

gravidade e as mensuradas pelas plataformas de força. O Plug in Gait apresenta 

como resultados para cada segmento a posição e orientação (mm e º), as forças 

atuantes (N/kg), os torques  (Nmm/kg) e a potência (W/kg). 

Uma posterior análise foi realizada no software Matlab 2009b (Mathworks, 

Natick, EUA) para calcular a energia, como a integral da potência no tempo; além do 

pico e da média de torque (Nm), da potência (W) e a energia (J) para tornozelo, 

joelho e quadril nos 3 eixos de movimento.   

 

3.5 Procedimentos Experimentais 

3.5.1 Desenho Experimental  

Uma visão geral do desenho experimental dos estudos 01, 02 e 03 é 

apresentada na Figura 3. Inicialmente, os voluntários foram familiarizados com o 

salto vertical, então a confiabilidade altura do SCM foi quantificada, para determinar 

o DMI. No pré-teste (T0) foram utilizadas como referência a média da altura de 8 



 39 
 

saltos de cada voluntário. O teste foi realizado com um tapete de contato sobre as 

plataformas de força dentro do campo de visão de 5 câmeras, esse set-up foi 

necessário para obter as informações de torque, potência e energia das articulações 

dos membros inferiores durante o SCM. As características antropométricas de 

interesse foram a massa corporal, além da estatura e da altura sentado, que foram 

utilizados para calcular o PVC. Além disso, o comprimento da perna e os diâmetros 

de joelho e tornozelo foram mensurados para calcular os parâmetros dinâmicos por 

dinâmica inversa. Os voluntários foram distribuídos aleatoriamente nos grupos: 

grupo regulação (GR; n = 9) e grupo controle (GC; n = 9). O GC realizou 4 semanas 

de treinamento periodizado, com o objetivo de provocar uma diminuição ou manter o 

nível estável da altura do SCM nas semanas 2 a 3 semanas. Sendo que o objetivo 

da semana 4 era diminuir a altura do salto (induzir o overreaching). Para as 2 

semanas de tapering, o objetivo foi o aumento na altura do SCM. Com relação ao 

GR, o monitoramento e se necessária regulação das cargas de treinamento foram 

realizadas a partir da avaliação semanal da altura SCM junto com a DMI. No final 

das 4 semanas de intensificação da carga de treinamento (T1) e, após 2 semanas 

de tapering (T2), todos os voluntários foram reavaliados. Para quantificar a carga de 

treinamento, foi utilizada a PSE sessão. 

 

Figura 3. Desenho Experimental  

 

3.5.2 Familiarização  

Inicialmente todos os voluntários participaram do processo de familiarização 

com o SCM, para que a variação intrassujeito fosse reduzida, resultando em um 

maior poder estatístico no estudo experimental, além de uma maior sensibilidade na 

ferramenta de monitoramento do desempenho (CLAUDINO et al. 2013). Esse 

procedimento a ser descrito é necessário no método utilizado para determinar os 

intervalos de confiança individuais da variabilidade do desempenho no SCM 
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conforme abordado na Revisão de Literatura. Esse e os demais procedimentos 

realizados no Laboratório de Biomecânica da EEFE/USP foram utilizando o tapete 

de contato, equipamento que permitiu uma análise simultânea com as plataformas 

de força. Esta análise foi realizada com os dois equipamentos simultaneamente, pois 

o tapete de contato seria utilizado nas avaliações em campo. Sendo assim a DMI do 

SCM foi obtida pelo próprio instrumento utilizado tanto no ambiente laboratorial, 

quanto nas situações de campo. Evitando assim os erros de concordância, que 

ocorrem quando comparadas medidas com equipamentos distintos (BLAND & 

ALTMAN, 1986). 

As medidas dos parâmetros biomecânicos do SCM foram realizadas com o 

voluntário iniciando o movimento a partir de uma posição de pé. Os participantes 

foram instruídos a manter suas mãos cruzadas sobre o peito para a influência do 

balanço dos braços ser minimizada. Eles também foram instruídos para estender 

completamente os membros inferiores na descolagem e aterrissar de modo 

semelhante, e livremente determinar a amplitude do contra movimento, a fim de 

evitar alterações na coordenação do salto (UGRINOWITSCH, TRICOLI, RODACKI, 

BATISTA & RICARD, 2007). A altura do SCM foi calculada pelo tempo de voo obtido 

com o tapete de contato (Equação 1): 

 

ℎ =
100𝑔𝑡2

8
 (1) 

 

onde: h = altura do salto (cm); g = aceleração da gravidade (9,81 m/s2); t = tempo de 

voo (s). 

No início de cada sessão de familiarização foi realizado o aquecimento 

geralmente realizado pelos voluntários nos dias de treinos/jogos. O processo 

consiste em pelo menos duas sessões de familiarização compostas por no mínimo 

16 repetições do SCM por sessão e com um intervalo de um minuto entre as 

repetições até que se alcançassem um nível estável de desempenho. Após 16 

saltos, foi realizado um teste Z (ROGERS, HOWARD & VESSEY, 1993) para avaliar 

a equivalência do desempenho entre os oito primeiros e os oito últimos saltos, 

considerando um intervalo de confiança (IC) de 95%. Quando o nível desejado de 

estabilidade não fosse atingido nas primeiras 16 repetições pré-determinadas, 

repetições adicionais foram realizadas em sequência. Nestes casos, após cada novo 
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salto um novo teste Z era realizado considerando os últimos 16 saltos (i.e., divididos 

em dois blocos de oito saltos). A sessão de familiarização era finalizada quando o 

nível de estabilidade desejado fosse alcançado. A sessão de familiarização também 

poderia ser interrompida caso o voluntário apresentasse uma redução significativa 

no desempenho entre os oito primeiros e os últimos oito saltos, para essa verificação 

foi utilizado um teste T pareado. 

A segunda sessão de familiarização consiste na replicação dos 

procedimentos da primeira e foi realizada após um intervalo de 24 horas. A 

equivalência do desempenho entre sessões foi verificada com um teste Z entre os 

últimos 16 saltos de cada dia. Se ao final do segundo dia o desempenho intra ou 

entre as sessões não estivesse estável uma nova sessão de familiarização era 

realizada. 

3.5.3 Confiabilidade 

Aproximadamente 24h após o processo de familiarização, duas sessões de 

confiabilidade foram conduzidas. O protocolo do SCM é composto por 8 saltos com 

60 segundos de descanso entre cada repetição. Os voluntários foram estimulados a 

saltar o mais alto possível em todas as repetições. Apesar deles e os membros da 

Comissão Técnica não receberem a informação da altura de salto depois de cada 

repetição durante todo o estudo. Fator esse que tende a aumentar a variância da 

medida (KELLER, LAUBER, GOTTSCHALK & TAUBE, 2014), mas essa estratégia 

foi necessária para aumentar o controle experimental do estudo. A média da altura 

dos 8 saltos do segundo dia de confiabilidade foi considerada como linha de base de 

desempenho para cada voluntário. 

Com os dados coletados, como descrito anteriormente, foi possível calcular o 

erro típico de medida individual com os seus respectivos intervalos de confiança em 

uma planilha do Excel. Para calcular o erro típico de medida a diferença dos escores 

(i.e. a diferença no desempenho entre as sessões de confiabilidade para os 8 saltos 

realizados no Dia 1 e Dia 2) foram usadas para cada participante. Assim, o desvio 

padrão da diferença dos escores (DPdif) foi calculado (Tabela 1). 
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Tabela 1. Os dados de sessões de confiabilidade para o desempenho do SCM. 

Atleta X Dia 1 Dia 2 
Diferença 

dos 
escores 

Repetição 1 28.2 30.9 -2.7 

Repetição 2 27.5 29.4 -1.9 

Repetição 3 27.5 29.8 -2.3 

Repetição 4 30.0 30.3 -0.3 

Repetição 5 29.1 29.2 -0.1 

Repetição 6 29.3 30.9 -1.6 

Repetição 7 28.5 29.4 -0.9 

Repetição 8 28.2 28.7 -0.5 

  DPdif 1.0 

 

Em seguida, bastou dividir o DPdif por √2 para obter o erro típico de medida 

(ETM) (HOPKINS, 2000; HOPKINS, SCHABORT & HAWLEY, 2001; WEIR, 2005). 

Depois, o ETM era multiplicado por 2,145 para estabelecer os intervalos de 

confiança de 95%, a DMI, de acordo com a distribuição de probabilidade de t (14) 

com o p <0,05, ou seja, os graus de liberdade (GL); 𝐺𝐿 ⟹ 𝑛 − 1 ⟺ 8 − 1 = 7 ×

2 𝑑𝑖𝑎𝑠 ⟺ 𝑡(14). Essas operações estão demonstradas nas Equações 2 e 3. 

 

𝐷𝑃𝑑𝑖𝑓 ⇒ 1.0 𝑐𝑚 ÷  √2 = 0.7 𝑐𝑚 ⟺ 𝐸𝑇𝑀 = 0.7 𝑐𝑚 (2) 

𝐷𝑀𝐼 ⟹ 0.7 × 2.145 = 1.5 𝑐𝑚 ⟺ 𝐷𝑀𝐼 = 1.5 𝑐𝑚 (3) 

 

3.5.4 Monitoramento e Regulação pela DMI do SCM  

O desempenho médio dos 8 saltos realizados na segunda sessão de 

confiabilidade (T0) foi definido como linha de base. Na sequência, o desempenho do 

SCM foi verificado semanalmente, com os voluntários realizando a sequência de 8 

saltos, precedidos pelo aquecimento e utilizando o tapete de contato. Esse 

procedimento era realizado no início da primeira sessão de treinamento de cada 

microciclo.  O desempenho do SCM associado a DMI foi utilizado como ferramenta de 

regulação das cargas de treinamento.  
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Assim, conforme ilustrado na figura 4, um aumento do desempenho somente 

era considerado real quando a diferença entre o desempenho obtido semanalmente 

(média ± desvio padrão) e o desempenho em T0 fosse positiva e superior ao valor da 

DMI (e.g.: desempenho semanal = 32,8 ± 0,6 cm; desempenho em T0 = 30,0 cm; DMI 

= 2,0 cm). Caso esta diferença fosse inferior ao valor de DMI, o desempenho seria 

considerado estável (e.g.: desempenho semanal = 32,2 ± 0,6 cm; desempenho em T0 

= 30,0 cm; DMI = 2,0 cm). Uma redução do desempenho somente era considerada real 

quando a diferença entre o desempenho semanal (média ± desvio padrão) e o 

desempenho em T0 fosse negativa e superior ao valor da DMI (e.g.: desempenho 

semanal = 27,0 ± 0,6 cm; desempenho em T0 = 30,0 cm; DMI = 2,0 cm).  

Figura 4. Exemplo de análises das variações de desempenho no SCM a partir da 
DMI. 

   

As respostas em acordo com as cargas de treinamento que seriam aplicadas 

foram previamente planejadas para ambos os grupos, conforme detalhado na Tabela 

2. Cada voluntário executou o SCM semanalmente, no entanto, os ajustes foram 

realizados somente para os integrantes do GR. Caso o desempenho do SCM do 

integrante do GR fosse diferente da resposta pré-planejada, então o volume do 

treinamento era ajustado de acordo. No GC o treinamento foi realizado conforme 

previamente planejado pela Comissão Técnica. Os voluntários e os treinadores não 

tinham conhecimento da altura do SCM durante o estudo. 
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Tabela 2. Planejamento para o nível de desempenho em resposta ao treinamento 

Fase Semana 
Nível de desempenho em 

resposta ao treino 

Indução ao overreaching 
funcional 

1 - 

Indução ao overreaching 
funcional 

 
2 
 

Redução de desempenho 
ou estável 

Indução ao overreaching 
funcional 

3 
Redução de desempenho 

ou estável 

Indução ao overreaching 
funcional 

4 Redução de desempenho 

Tapering 5 Aumento de desempenho 

Tapering 6 Aumento de desempenho 

 

3.5.5 Quantificação da Carga de Treinamento 

A carga de treinamento foi quantificada em separado para cada tipo de 

treinamento (i.e. treinamento de força e treinamento técnico/tático). O treinamento de 

força foi determinado multiplicando a percepção subjetiva do esforço (PSE) 

reportado pelo voluntário até 30 minutos depois da sessão de treino utilizando a 

escala modificada de CR10 de Borg: PSE (PSE sessão) pelo volume de treinamento 

(i.e. número de séries x número de repetições) (MCGUIGAN & FOSTER, 2004). A 

carga do treinamento técnico/tático também foi determinada com a multiplicação da 

PSE sessão pelo volume de treinamento (i.e. minutos treinados) (MILANEZ, 

PEDRO, MOREIRA, BOULLOSA, SALLE-NETO & NAKAMURA, 2011). A carga total 

de treinamento, daqui em diante chamado carga de treinamento, foi mensurada 

como o somatório semanal (em unidades arbitrárias; UA) da carga do treinamento 

de força e do técnico/tático de acordo com os critérios descritos anteriormente 

(CLAUDINO et al., 2014; WRIGLEY, DRUST, STRATTON, SCOTT & GREGSON, 

2012). Esta carga de treinamento semanal foi utilizada para calcular a monotonia e o 

strain para cada voluntário (FOSTER, 1998). A carga média diária (i.e. o somatório 

da carga dos 7 dias de cada semana dividido por 7), bem como o desvio padrão 

(SD) da carga de treinamento semanal foram calculados, além disso, as cargas de 

treinamento diárias foram somadas para criar uma carga de treinamento semanal. 

Com a carga de treinamento média diária dividida pelo SD foi calculada a monotonia. 
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Sendo o strain calculado como o produto da carga de treinamento semanal pela 

monotonia (FOSTER, 1998).  

 

3.6 Análise Estatística 

Na análise estatística da Meta-análise a heterogeneidade dos estudos 

incluídos foi avaliada examinando forest plots, intervalos de confiança e I². Valores 

de I², de 25, 50 e 75 indicam baixa, moderada e alta heterogeneidade, 

respectivamente (HIGGINS, THOMPSON, DEEKS & ALTMAN, 2003). Os efeitos 

aleatórios foram analisados utilizando a abordagem de DerSimonian e Laird 

(DERSIMONIAN & LAIRD, 1986). A meta-análise foi realizada com base no número 

de variáveis do SCM que têm sido utilizadas para monitorizar a fadiga e/ou 

supercompensação, e, quando permitido, foram realizadas comparações entre os 

subgrupos; mais alto SCM e média do SCM. A significância estatística foi fixada em 

p ≤ 0,05 e a magnitude das diferenças de cada variável dependente e entre os 

subgrupos foram calculados utilizando o TE com 95%IC (DERSIMONIAN & LAIRD, 

1986). A sensibilidade do SCM para monitorar a alteração do estado neuromuscular 

foi quantificada utilizando o TE (efeito grande > 0,80; efeito moderado 0,20 - 0,80; 

efeito pequeno < 0,20) (COHEN, 1988). O coeficiente de variação (CV), i.e. (desvio 

padrão ÷ média) × 100 (LEWONTIN, 1966) com 95%IC (HOPKINS, HAWLEY & 

BURKE, 1999) de cada variável do SCM foi calculada para interpretar seu respectivo 

nível de instabilidade (SOKAL & BRAUMANN, 1980). Uma escala de CV foi sugerida 

com CV > 30% = grande e CV < 10% = pequeno (LANDE, 1977). As variáveis com 

uma grande CV são menos prováveis para detectar diferenças estatisticamente 

significativas durante medidas repetidas. (KRAUFVELIN, 1998). Todos os dados 

foram analisados usando o CMA v3 (Biostat, New Jersey, USA) e planilhas do Excel 

2013 (Microsoft, Washington, USA). 

Para os estudos experimentais primeiramente a normalidade dos dados foi 

verificada através do teste de Kolmogorov-Smirnov e a esfericidade pelo teste de 

Mauchly. As variáveis independentes do estudo foram o protocolo de treinamento e 

a regulação da carga de treinamento. As variáveis dependentes foram os 

parâmetros biomecânicos do SCM, as medidas antropométricas e a carga de 

treinamento quantificada pela PSE. Quanto a variável interveniente, consumo 

alimentar, foi solicitado para que a mesma não fosse alterada durante o estudo. Para 

avaliar diferença das variáveis mensuradas nos três momentos entre os grupos foi 
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realizada ANOVA de two-way com medidas repetidas: (2[Grupos] X 3 [Momentos]). 

A carga de treinamento de cada semana (i.e.: overreaching e tapering) foi analisada 

por uma ANOVA two-way: (2 [Grupos] X 6 [Semanas]). Enquanto que as variáveis 

antropométricas (i.e., massa corporal, estatura e PVC) foram analisadas por uma 

ANOVA two-way com medidas repetidas: (2 [Grupos] X 2 [Momentos]). O post hoc 

de Tukey foi utilizado quando necessário. Para verificar o nível de correlação entre a 

altura do SCM e o torque, potência e energia das articulações dos membros 

inferiores foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson. Os tamanhos 

de efeito (TE), ajustados para pequenas amostras, de Hedges (g) (HEDGES, 1981) 

e Dunlap (d) (DUNLAP, CORTINA, VASLOW & BURKE, 1996) com 95% de intervalo 

de confiança (BECKER, 1988) foram calculados para avaliar a magnitude das 

alterações na carga de treinamento e desempenho do SCM, respectivamente. O TE 

foi interpretado como pequeno (< 0.2), moderado (0.2 - 0.8) e grande (> 0.8) 

(COHEN, 1988). Além da estatística inferencial, foi realizada uma análise descritiva 

dos dados. O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. Para a análise essa 

estatística dos dados foi utilizado o software SigmaStat 3.5 (Systat Software, 

Washington, EUA) e planilhas do Excel 2013 (Microsoft, Washington, EUA). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Meta-análise 

Os resultados da Meta-análise foram os seguintes;  

Visão geral de artigos incluídos: a pesquisa inicial resultou em 7731 possíveis 

artigos (Figura 3). Após a aplicação dos critérios de inclusão foram incluídos 151 

artigos para a análise final. Cento e vinte e nove artigos utilizaram o mais alto salto 

(i.e. 85%; Anexo A) 20 artigos utilizaram a média para medir, avaliar e controlar o 

desempenho do SCM (i.e. 13%; Anexo A) e dois artigos utilizaram ambos os 

métodos de análise do SCM (i.e. 1%; Anexo A).  

Viés de publicação: entre os artigos incluídos, 52% dos grupos de intervenção 

não encontraram diferenças significativas (P > 0,05) em comparação com a 

avaliação pré-intervenção, quando todas as variáveis foram incluídas na análise, ou 

seja; 278 grupos de intervenção com diferenças não significativas ÷ 531 total grupos 

de intervenção = 52%. A mesma análise executada com os subgrupos, maior SCM e 

média do SCM, revelou 55% (i.e. 272 ÷ 491 = 55%) e 15% (i.e. 6 ÷ 40 = 15%) dos 

resultados não significativos, respectivamente. Embora um pouco especulativo, 

parece que a média do SCM pode ser uma medida mais sensível para quantificar as 

alterações de desempenho, dadas ao menor percentual de resultados não 

significativos. 

Qualidade dos artigos: a avaliação da qualidade dos 151 artigos incluídos 

variou de 38% a 70% na classificação pelo CONSORT, com uma média de 51% de 

pontos (BEGG et al., 1996). Cinquenta e nove por cento dos estudos incluídos 

tiveram classificações superiores a 50%. A aprovação ética foi obtida em todos os 

estudos. 

Características da amostra: o tamanho total das amostras reunidas para esta 

meta-análise foi de 4834 indivíduos, sendo que 73% desses estavam em um grupo 

de intervenção e os 27% restantes serviram como controle. A idade variou de 8 ± 1 

(WELTMAN, JANNEY, RIANS, STRAND, BERG, TIPPITT, WISE, CAHILL & 

KATCH, 1986) para 82 ± 3 anos (CASEROTTI, AAGAARD, LARSEN & 

PUGGAARD, 2008) com a média de idade da amostra total de 23 anos. Um artigo 

não informou a idade dos voluntários (FORD, PUCKETT, DRUMMOND, SAWYER, 

GANTT & FUSSELL, 1983). A percentual de homens e mulheres foram de 80% e 

20%, respectivamente. Sessenta por cento dos artigos foram realizadas com atletas.  
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Os atletas foram envolvidos em 21 esportes: futebol (49%), basquete (10%), 

atletismo (8%), voleibol (5%), handebol (5%), judô (3%), rúgbi union (3 %), tênis 

(2%) pólo aquático (2%), esqui alpino (1%), futebol americano (1%), futebol 

australiano (1%), balé (1%), beisebol (1%), esqui cross country (1%), dança (1%), 

lacrosse (1%), softball (1%), taekwondo (1%), levantamento de peso olímpico (1%), 

e wrestling (1%). Os indivíduos não atletas foram 40%; indivíduos fisicamente ativos 

(37%), estudantes de educação física/ciências do esporte (32%), indivíduos 

sedentários (12%), idosos (9%), crianças (5%), mulheres na pós-menopausa não 

treinadas (3%) e trabalhadores da construção civil ou mulheres na pré-menopausa 

não treinadas (2%).  

Métodos de treinamento: entre os artigos incluídos foram encontrados 20 

métodos de treinamento (alguns estudos têm mais de um método): treinamento de 

força (49%), treinamento de pliométrico (27%), treinamento de corrida de longa 

duração (9%), treinamento de velocidade (7%), treinamento de vibração (6%), 

levantamento de peso olímpico (4%), equilíbrio (3%), flexibilidade (3%), programa de 

prevenção de lesões (3%), futebol (2%), agilidade (1%), ginástica (1%), capoeira 

(1%), coordenação (1%), aulas de educação física (1%), powerlifting (1%), softball 

(1%), natação (1%), wrestling (1%). O método de treinamento específicos do esporte 

do atleta, juntamente com uma intervenção experimental/treinamento foi realizado 

em 58% dos artigos. A duração do treinamento variou de 3 semanas (BROWN, 

MAYHEW & BOLEACH, 1986; COOK, BEAVEN & KILDUFF, 2013; HARTMAN, 

CLARK, BEMBENS, KILGORE & BEMBEN, 2007; KARATRANTOU, GERODIMOS, 

DIPLA & ZAFEIRIDIS, 2013; RANTALAINEN, RUOTSALAINEN & VIRMAVIRTA, 

2012; TRZASKOMA, TIHANYI & TRZASKOMA, 2010) até 156 semanas 

(MCGUIGAN, CORMACK & NEWTON, 2009) com uma média geral de 13 semanas.   

Variáveis do salto com contramovimento: um total de 63 variáveis do SCM 

foram utilizadas pelos estudos. No entanto, havia uma escassez de literatura para 

73% das variáveis, sendo encontrados para essas variáveis apenas um ou dois 

artigos. Além disso, 35% de todas as variáveis tinha um CV (CI 95%) maior do que 

30% (i.e. grande) (Tabela 3). A altura e potência de pico do SCM foram usadas para 

monitorar os efeitos da fadiga (3%) e todas as 63 variáveis de desempenho do SCM 

foram usadas para monitorar os efeitos de supercompensação (100%). 
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Tabela 3. Variáveis do SCM. 

(parte 1/2) Variáveis do SCM 
Número de 

artigos#  
CV (IC 95%) 

1 Altura (h) 148 (98%) 14% (13% – 14%) 

2 Pico de potência (Pp) 32 (21%) 13% (12% – 14%) 

3 Média de potência (Mp) 13 (9%) 19% (18% – 21%) 

4 Pico de velocidade (Pv) 12 (8%) 8% (7% – 9%) 

5 Pico de força (Pf) 12 (8%) 10% (9% – 11%) 

6 
Deslocamento excêntrico do centro de massa 

(eDcm) 
5 (3%) 18% (17% – 20%) 

7 
Máxima taxa de desenvolvimento de força 

(TDFmax) 
5 (3%) 48% (41% – 55%) 

8 Média de força (Mf) 4 (3%) 7% (6% – 8%) 

9 Força no pico de potência (fPp) 3 (2%) 8% (6% – 10%) 

10 Média de impulso (Mi) 3 (2%) 13% (10% – 16%) 

11 Duração da fase concêntrica (Dc) 3 (2%) 14% (12% – 16%) 

12 Potência calculada por equação (Peq) 3 (2%) 15% (10% – 20%) 

13 Velocidade no pico de potência (vPp) 3 (2%) 15% (5% – 26%) 

14 Pico negativo de velocidade (Pnv) 3 (2%) 17% (15% – 18%) 

15 Deslocamento do centro de massa (Dcm) 3 (2%) 17% (12% – 21%) 

16 Pico de aceleração (Pa) 3 (2%) 22% (13% – 30%) 

17 Trabalho (W) 3 (2%) 22% (11% – 33%) 

18 Altura com 20 kg (h20) 2 (1%) 12% (9% – 13%) 

19 Tempo de contato (Ct)  2 (1%) 13% (8% – 19%) 

20 Duração da fase excêntrica (De) 2 (1%) 17% (12% – 23%) 

21 Altura com 40 kg (h40) 2 (1%) 16% (11% – 2%) 

22 Tempo para o pico de força (tPf) 2 (1%) 21% (-1% – 43%) 

23 Taxa de desenvolvimento de potência (TDP) 2 (1%) 22% (18% – 25%) 

24 
Relação da velocidade de saída pelo pico de 

velocidade na subida (Voff/Puv) 
1 (1%) 1% (1% – 2%) 

25 
Tempo para o pico positivo de velocidade 

(tPpv) 
1 (1%) 1% (-3% – 5%) 

26 Tempo para o pico de impulso (tPi) 1 (1%) 1% (-3% – 5%) 

27 Tempo para o pico de potência (tPp) 1 (1%) 2% (-6% – 10%) 

28 Pico de velocidade com 40 kg (Pv40) 1 (1%) 5% (-10% – 19%) 

29 
Tempo entre o pico de potência e o pico de 

deslocamento (tPp_PD) 
1 (1%) 6% (4% – 8%) 

30 
 Relação da velocidade de saída pela máxima 

velocidade (Voff/Vmax) 
1 (1%) 7% (5% – 10%) 

31 
Pico de velocidade com 30% de 1 RM 

(Pv30%RM) 
1 (1%) 

7% (-24% – 38%) 

32 Velocidade de saída (Voff) 1 (1%) 8% (7% – 9%) 

33 

Relação da duração da fase concêntrica pela 

duração da mínima força vertical (Fz) até a 

saída (Dc/DmFz_off)  

1 (1%) 8% (7% – 9%) 

34 Pico de velocidade com 20 kg (Pv20) 1 (1%) 10%(-12% – 32%) 

35 Pico de potência com 40 kg (Pp40) 1 (1%) 10%(-19% – 38%) 
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# número de artigos (percentual do total de artigos incluídos)  

Alguns dados não puderam ser obtidos junto aos autores para quatro estudos. 

Os investigadores de um artigo não apresentaram a média e desvio padrão para 10 

de suas variáveis CMJ (i.e. relação entre o tempo de voo pelo tempo de contato; 

média de impulso; altura; deslocamento do centro de massa; pico de velocidade; 

média de força; média de potência; força máxima; pico de potência, e máxima taxa 

 (Continuação: parte 2/2) Variáveis do SCM 
Número de 

artigos#  
CV (IC 95%) 

36 
Tempo para o pico negativo de velocidade 

(tPnv) 
1 (1%) 11% (-1% – 23%) 

37 Altura com 30 kg (h30) 1 (1%) 12% (7% – 17%) 

38 Eficiência do salto (Je) 1 (1%) 13% (11% – 15%) 

39 Índice esslinger fitness (Efi) 1 (1%) 13% (10% – 17%) 

40 Pico de potência com 50 kg (Pp50) 1 (1%) 13% (8% – 19%) 

41 Pico de força com 20 kg (Pf20) 1 (1%) 13%(-18% – 44%) 

42 Força na transição (FT) 1 (1%) 14% (12% – 15%) 

43 Pico de impulso (Pi) 1 (1%) 14% (5% – 23%) 

44 Pico excêntrico de força (Pef) 1 (1%) 14%(-25% – 53%) 

45 Altura com 50 kg (h50) 1 (1%) 16% (12% - 21%) 

46 Pico de força com 30% de 1RM (Pf30%RM) 1 (1%) 16%(-29% – 61%) 

47 Altura com 30% de 1RM (h30%RM) 1 (1%) 16%(-71% – 102%) 

48 
Duração da mínima força vertical (Fz) até a 

saída (DmFz_off) 
1 (1%) 17% (13% – 22%) 

49 Altura com 70 kg (h70) 1 (1%) 19% (15% – 24%) 

50 Altura com 60 kg (h60) 1 (1%) 20% (14% – 26%) 

51 Pico de potência com 20 kg (Pp20) 1 (1%) 20% (-5% – 44%) 

52 
Área sob o loop de força-velocidade 

(Au_f_v_loop) 
1 (1%) 20% (-8% – 49%) 

53 
Pico de potência com 30% de 1RM 

(Pp30%RM) 
1 (1%) 20%(-35% – 76%) 

54 Força na aterrissagem (Lf) 1 (1%) 25% (11% – 40%) 

55 Trabalho excêntrico (eW) 1 (1%) 30% (15% – 44%) 

56 Média de potência excêntrica (eMp) 1 (1%) 32% (29% – 35%) 

57 Pico de desaceleração (Pd) 1 (1%) 34% (25% – 44%) 

58 Mínima força vertical (mFz) 1 (1%) 38% (21% – 55%) 

59 
Taxa de desenvolvimento de força excêntrica  

(eTDF) 
1 (1%) 

47% (25% – 68%) 

60 
Tempo entre o pico de potência e o pico de 

velocidade (tPp_Pv) 
1 (1%) 70%(-311% – 451%) 

61 
Tempo entre o pico de força e o pico de 

velocidade (tPf_Pv) 
1 (1%) 88%(45% – 130%) 

62 
Tempo entre o pico de potência e o pico de 

força (tPp_Pf) 
1 (1%) 

137%(-247% – 

520%) 

63 
Relação do tempo de voo pelo tempo de 

contato (Ft/Ct) 
1 (1%) - 
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de desenvolvimento de força) (NEWTON, KRAEMER & HAKKINEN, 1999) e dois 

outros artigos não forneceram os valores de altura do SCM (CHAOUACHI, 

HAMMAMI, KAABI, CHAMARI, DRINKWATER & BEHM, 2014; DIALLO, DORE, 

DUCHE & VAN PRAAGH, 2001). Finalmente, em um artigo foi impossível verificar a 

velocidade no pico de potência (CASEROTTI, AAGAARD & PUGGAARD, 2008). 

 Trinta e cinco meta-análises com quatro comparações entre os subgrupos 

maior SCM e média do SCM foram realizadas. A sensibilidade de cada variável foi 

determinada estabelecendo a significância (P < 0,05) do TE para cada variável do 

SCM. A altura do SCM foi sensível à fadiga, com 14 TEs calculados para os grupos 

de intervenção [Total: TE = -0.27 (-0.48 – -0.05); p = 0,01; I2 = 39,8; p = 0,06], porém 

para o subgrupo “maior altura" não foi sensível, com 9 TEs [Maior: TE = -0,04 (-0,33 

– 0,24); p = 0,76; I2 = 33,5; p = 0,15]. Por outro lado, no subgrupo “média da altura” 

foi sensível, com 5 TEs [Média: TE = -0,56 (-0,89 – -0,24); p < 0,01; I2 = 00,0; p = 

0,50] (Figura 5). 

 

Figura 5. Meta-análise do SCM para as variáveis que apresentaram significância 
estatística. 
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  A sensibilidade do SCM para determinar efeitos de supercompensação foi 

significativa em mais 7 variáveis. A seguir, um resumo desses resultados: altura do 

SCM com 208 TEs para os grupos de intervenção no subgrupo “Maior” e 30 TEs 

para os grupos de intervenção no subgrupo “Média” [Total: TE = 0,37 (0,32 – 0,43); p 

= 0,00; I2 = 25,8; p < 0,01; Maior: TE = 0,33 (0,27 – 0,38); p < 0,01; I2 = 20,0; p = 

0,01; Média: TE = 0,74 (0,58 – 0,90); p < 0,01; I2 = 15,8; p = 0,224] (Figura 5). No 

pico de potência as análises foram com 59 TEs no subgrupo “Maior” e 3 TEs no 

subgrupo “Média” [Total: TE = 0,46 (0,32 – 0,59); p < 0,01; I2 = 45,9; p < 0,01; Maior: 

TE = 0,44 (0,30 – 0,58); p < 0,01; I2 = 44,2; p < 0,01; Média: TE = 0,83 (0,19 – 1,47); 

p = 0,011; I2 = 54,1; p = 0,11] (Figura 5). As demais variáveis que apresentaram 

diferença significativa somente para o subgrupo “Maior”; foram a média de potência 

[n = 27; Maior: TE = 0,30 (0,15 – 0,44); p < 0,01; I2 = 00,0; p = 0,92] (Figura 5); o 

pico de velocidade [n = 17; Maior: TE = 0,53 (0,17 – 0,89), p < 0,01; I2 = 70,1; p < 

0,01] (Figura 5); o pico de força [n = 20; Maior: TE = 0,66 (0,31 – 1,02); p < 0,01; I2 = 

75,6; p < 0,01] (Figura 5); a média de impulso [n = 2; Maior: TE = 0,52 (0,00 – 1,04), 

p = 0,05; I2 = 00,0; p = 0,89] (Figura 5); e, a média de potência excêntrica [n = 2; 

Maior: TE = 1,01 (0,37 – 1,65); p < 0,01; I2 = 00,0; p = 0,40] (Figura 5). 

Outra variável do SCM, a potência calculada por equação (i.e. utilizando a 

altura do salto e a massa corporal do sujeito) foi sensível à supercompensação 

[Total: TE = 0,52 (0,08 – 0,97); p = 0,02; I2 = 15,0; p = 0,32]. No entanto, na análise 

de subgrupos, o subgrupo Maior não foi sensível [n = 2; Maior: TE = -0,04 (-0,78 – 

0,71); p = 0,92; I2 = 00,0; p = 0,86] enquanto que no subgrupo Média, a potência 

calculada por equação foi sensível [n = 2; Média: TE = 0,83 (0,28 – 1,38), p < 0,01; I2 

= 00,0; p = 0,74] (Figura 5).  

Além disso, 24 variáveis do SCM com somente o subgrupo “Maior” não foram 

sensíveis para determinar os efeitos de supercompensação; deslocamento 

excêntrico do centro de massa corporal [n = 10; Maior: TE = 0,49 (-0,07 – 1,06); p = 

0,09; I2 = 81,9; p < 0,01], taxa máxima de desenvolvimento de força [n = 7; Maior: TE 

= 0,22 (-0,41 – 0,85); p = 0,49; I2 = 77,2; p < 0,01], média de força [n = 6; Maior: TE = 

0,21 (-0,14 – 0,56); p = 0,24; I2 = 18,0; p = 0,30], força no pico de potência [n = 4; 

Maior: TE = 0,13 (-0,22 – 0,48); p = 0,46; I2 = 00,0; p = 0,96], duração da fase 

concêntrica [n = 9; Maior: TE = 0,31 (-0,14 – 0,77); p = 0,18; I2 = 66,7; p < 0,01], 

velocidade no pico de potência [n = 3; Maior: TE = 0,73 (-0,31 – 1,76); p = 0,17; I2 = 

82,2; p < 0,01], pico de velocidade negativa [Maior: TE = -0,04 (-0,78 – 0,71); p = 



 53 
 

0,92; I2 = 00,0; p = 0,86], deslocamento do centro de massa corporal [n = 2; Maior: 

TE = 0,49 (-0,42 – 1,41); p = 0,29; I2 = 64,6; p = 0,09], pico de aceleração [n = 4; 

Maior: TE = 0,18 (-0,23 – 0,58); p = 0,39; I2 = 41,9; p = 0,16], trabalho [n = 3; Maior: 

TE = 0,35 (-0,06 – 0,76); p = 0,10; I2 = 00,0; p = 0,69], altura do SCM com 20 kg [n = 

2; Maior: TE = 0,55 (-0,09 – 1,19); p = 0,09; I2 = 00,0; p = 0,39], tempo de contato [n 

= 2; Maior: TE = -0,10 (-0,65 – 0,45); p = 0,72; I2 = 00,0; p = 0,75], duração da fase 

excêntrica [n = 8; Maior: TE = 0,17 (-0,17 – 0,51); p = 0,33; I2 = 30,9; p = 0,18], altura 

do SCM com 40 kg [n = 2; Maior: TE = 0,43 (-0,17 – 1,02); p = 0,16; I2 = 00,0; p = 

0,75], tempo para atingir o pico de força [n = 2; Maior: TE = -0,14 (-0,93 – 0,65); p = 

0,73; I2 = 57,8; p = 0,12], taxa de desenvolvimento de potência [n = 5; Maior: TE = 

0,06 (-0,41 – 0,53); p = 0,79; I2 = 36,8; p = 0,18], relação da velocidade de saída pelo 

pico de velocidade na subida [n = 4; Maior: TE = 0,27 (-0,15 – 0,69); p = 0,21; I2 = 

00,0; p = 0,43], relação da velocidade de saída pela máxima velocidade [n = 2; 

Maior: TE = 0,28 (-0,19 – 0,76); p = 0,25; I2 = 00,0; p = 0,75], relação da duração da 

fase concêntrica pela duração da mínima força vertical (Fz) até a saída [n = 4; Maior: 

TE = 0,25 (-0,35 – 0,85); p = 0,41; I2 = 50,0; p = 0,11], eficiência do salto [n = 2; 

Maior: TE = -0,18 (-0,62 – 0,27); p = 0,43; I2 = 33,0; p = 0,22], índice esslinger fitness 

[n = 2; Maior: TE = 0,11 (-0,26 – 0,48); p = 0,56; I2 = 00,0; p = 0,50], potência de pico 

com 50 kg [n = 2; Maior: TE = 0,45 (-0,17 – 1,07); p = 0,16; I2 = 00,0; p = 0,94], força 

na transição [n = 4; Maior: TE = -0,11 (-0,49 – 0,27); p = 0,57; I2 = 00,0; p = 0,95], 

duração da força vertical mínima até a saída [n = 4; Maior: TE = -0,20 (-0,73 – 0,34); 

p = 0,47; I2 = 40,7; p = 0,17].  

As 32 variáveis restantes do SCM foram testadas apenas em um grupo de 

intervenção (Tabela 4). Apenas seis dessas variáveis dependentes foram sensíveis 

à detecção de efeitos supercompensação. Assim, o percentual de variáveis 

sensíveis para determinar supercompensação foi de 22% (8 + 6 = 14, isto é, 22%), 

enquanto que 78% das variáveis de desempenho CMJ não foram suficientemente 

sensíveis para determinar a fadiga ou supercompensação (total de não-sensível: 25 

+ 24 = 49, isto é, 78%). 
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F = na condição de fadiga; S = na condição de supercompensação; TE (IC95%) = tamaho 
de efeito (interval de confiança de 95%); Pp = pico de potência; Ft/Ct = relação do tempo de 
voo pelo tempo de contato; h30 = altura do SCM com 30 kg; h50 = altura do SCM com 50 
kg; h60 = altura do SCM com 60 kg; h70 = altura do SCM com 70 kg; mFz = força vertical 
mínima; Pd = pico de desaceleração; Voff = velocidade de saída; Lf = força de 
aterrissagem; Au_f_v_loop = área sob o loop de força-velocidade; eTDF = taxa de 
desenvolvimento de força excêntrica; Pef = pico excêntrico de força; tPf_Pv = tempo entre o 
pico de potência e o pico de velocidade; tPp_PD =  tempo entre o pico de potência e o pico 
de deslocamento;  tPp_Pf  = tempo entre o pico de potência e o pico de força; tPp_Pv = 
tempo entre o pico de potência e o pico de velocidade; h30%RM = altura do SCM com 30% 
de 1RM; Pf20 = pico de força com 20 kg; Pf30%RM = pico de força com 30% de 1RM; Pp20 

Tabela 4. Variáveis do SCM com um grupo intervenção 

Estudo (1º Autor)            Variável do SCM  TE (IC95%)  

2009 Chaouachi  Pp (F) -0.14 (-0.82 – 0.54) 

1999 Newton  Ft/Ct (S) - 

2004 Gorostiaga  h30 (S) 1.05 (0.10 – 2.00)* 

2004 Gorostiaga  h50 (S) 0.41 (-0.50 – 1.33) 

2004 Gorostiaga  h60 (S) 0.54 (-0.39 – 1.46) 

2004 Gorostiaga  h70 (S) 0.35 (-0.56 – 1.27) 

2008 Caserotti  mFz (S) -0.14 (-0.80 – 0.52) 

2008 Caserotti  Pd (S) 0.22 (-0.46 – 0.90)  

2008 Perez-Gomez  Voff (S) 0.49 (-0.20 – 1.17) 

2008 Vescovi  Lf (S) -0.38 (-1.18 – 0.42) 

2009 Cormie  Au_f_v_loop (S)  1.16 (0.29 – 2.04)* 

2009 Cormie  eTDF (S) 0.99 (0.12 – 1.86)* 

2009 Cormie  Pef (S)  0.79 (-0.07 – 1.65) 

2009 Cormie  tPf_Pv (S)   0.57 (-0.27 – 1.42) 

2009 Cormie  tPp_PD (S) 0.96 (0.09 – 1.82)* 

2009 Cormie  tPp_Pf (S) 0.69 (-0.17 – 1.54) 

2009 Cormie  tPp_Pv (S) -0.75 (-1.53 – 0.03) 

2009 Kyriazis  h30%RM (S) 0.08 (-0.78 – 0.93) 

2009 Kyriazis  Pf20 (S) -0.17 (-1.01 – 0.68) 

2009 Kyriazis  Pf30%RM (S) -0.17 (-1.02 – 0.67) 

2009 Kyriazis  Pp20 (S) 0.36 (-0.52 – 1.23)  

2009 Kyriazis  Pp30%RM (S) 0.13 (-0.73 – 0.99) 

2009 Kyriazis  Pv20 (S) 0.41 (-0.47 – 1.29) 

2009 Kyriazis  Pv30%RM (S) 0.24 (-0.63 – 1.11) 

2009 McGuigan  Pp40 (S) 0.82 (0.03 – 1.62)* 

2009 McGuigan  Pv40 (S) 1.83 (0.99 – 2.66)* 

2013 Rousanoglou  Pi (S) 0.54 (-0.24 – 1.32) 

2013 Rousanoglou  TPi (S) 0.11 (-0.66 – 0.87) 

2013 Rousanoglou  TPnv (S) 0.09 (-0.67 – 0.86) 

2013 Rousanoglou  TPpv (S) 0.11 (-0.65 – 0.88) 

2013 Rousanoglou  TPp (S) 0.29 (-0.48 – 1.06) 

2014 García-Pinillos  Ew (S) 0.26 (-0.40 – 0.92) 
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= pico de potência com 20 kg; Pp30%RM = pico de potência com 30% de 1RM; Pv20 = pico 
de velocidade com 20 kg; Pv30%RM = pico de velocidade com 30% de 1 RM; Pp40 = pico 
de potência com 40 kg; Pi = pico de impulso; tPi = tempo para o pico de impulso; tPnv = 
tempo para o pico negativo de velocidade; tPpv = tempo para o pico positivo de velocidade; 
tPp = tempo para o pico de potência; eW = trabalho excêntrico. * = P < 0.05 pela meta-
análise.  

 
4.2 Experimento 01 

Não existiram diferenças significativas entre os grupos no início do estudo 

para a idade (p = 0,850), estatura (p = 0,368), massa corporal (p = 0,157), PVC (p = 

0,559) e altura do SCM (p = 0,840) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Características dos voluntários 

Grupo Regulação (GR) 

Idade 
(anos) 

Estatura 
(m) 

 
Massa 

Corporal 
(kg) 

PVC 
(anos) 

SCM 
(cm) 

15,2 ± 0,8 1,69 ± 0,07  58,2 ± 6,6 0,69 ± 0,75 33,9 ± 5,7 

Grupo Controle (GC) 

Idade 
(anos) 

Estatura 
(m) 

Massa 
Corporal  

(kg) 

PVC 
(anos) 

SCM 
(cm) 

15,1 ± 0,9 1,72 ± 0,07  66,3 ± 16,9 0,89 ± 0,67 34,4 ± 4,8 

m = metros, kg = quilogramas, PVC = pico de velocidade do crescimento, SCM = salto com 
contramovimento, cm = centímetros. 

 

Para o experimento 01 o treinamento autorregulado no GR resultou em uma 

carga de treinamento significantemente mais elevada na semana 3 (8,2% e TEg = 

0,6: IC95% = -0,4 – 1,5) e semana 4 (14,5% e TEg = 2,3: IC95% = 1,1 – 3,5) 

comparando com o GC (Figure 6). Além disso, a monotonia (semana 3 = 15,3% e 

TEg = 1,2: IC95% = 0,2 – 2,2; semana 4 = 22,7% e TEg = 2,4: IC95% = 1,2 – 3,6) e o 

strain (semana 3 = 23,6% e TEg = 1,0: IC95% = 0,0 – 2,0; semana 4 = 41,0% e TEg 

= 2,5: IC95% = 1,3 – 3,8) foram significativamente maiores no GR para o mesmo 

período de tempo (Figura 6). Na semana 3, as cargas de treinamento foram 

ajustadas para 3 participantes (i.e. Voluntário 07 = +53% de carga de treino em 

relação para o seu correspondente no GC, um atleta em particular dentro do GC 

com desempenho semelhante no SCM pré-treinamento); Voluntário 08 = +15% de 

carga de treino; Voluntário 09 = +33% de carga de treino). Na semana 4, as cargas 

de treinamento foram ajustadas para 8 participantes (i.e. Voluntário 02 = +23% de 

carga de treino; Voluntário 03 = +12% de carga de treino; Voluntário 04 = +17% de 
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carga de treino; Voluntário 05 = +8% de carga de treino; Voluntário 06 = +22% de 

carga de treino; Voluntário 07 = +20% de carga de treino; Voluntário 08 = +21% de 

carga de treino; Voluntário 09 = +9% de carga de treino).  

 

Figura 6. Progressão da carga de treinamento durante o overreaching. 1 = diferença 
significativa comparando com a semana 1 (Sem1) para ambos os grupos (p < 
0.001); 2 = diferença significativa comparando com a semana 2 (Sem2) para ambos 
os grupos (p < 0,001); 3 = diferença significativa comparando com a semana 3 
(Sem3) para ambos os grupos (p < 0.001); Sem4 = semana 4; # = diferença 
significativa entre os grupos (p < 0,037). UA = unidades arbitrárias. 
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Os incrementos na carga de treinamento foram de 48% e 56% durante a 

indução ao overreaching, para os GC e GR, respectivamente. Esses incrementos 

foram a diferença relativa na carga de treinamento da semana 1 para a semana 4 

em ambos os grupos. A carga de treinamento não foi diferente significativamente 

entre os grupos durante o tapering (i.e. semanas 5 e 6). Os significativos 

decréscimos na carga de treinamento das semanas 5 e 6 foram de 79% (GC) e 82% 

(GR). Esses decréscimos foram executados com o objetivo de alcançar o step taper 

em ambos os grupos. Além disso, a carga de treinamento final não foi diferente 

significativamente entre os grupos (p = 0,082) (Figura 7).  
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Figura 7. Cargas de treinamento dos GR e GC 

Como resultado do aumento de carga durante a indução ao overreaching, o 

GR reduziu a altura do SCM entre T0-T1 (TEd = -0,31: IC95% = -0,58 – -0,02; p = 

0,021). Entre T1-T2, o GR teve um aumento significativo na altura do SCM (TEd = 

0,61: 95%CI = 0,34 – 1,55; p < 0,001), e da mesma forma, outro aumento 

significativo na altura do SCM entre T0-T2 foi observado (TEd = 0,30: 95%CI = 0,09 

– 0,51; p = 0,020). As alterações na altura do SCM para o GC não foram 

significativas: T0-T1 (TEd = -0,19: IC95% = -0,48 – 0,06; p = 0,204); T1-T2 (TEd = 

0,41: IC95% = 0,12 – 0,71; p = 0,061) e T0-T2 (TEd = 0,07: IC95% = -0,21 – 0,36; p 

= 0,808) (Figura 8). As alterações individuais na altura do SCM para o GR e GC são 

apresentados na Figura 9 e Figura 10, respectivamente. Além disso, os resultados 
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até aqui apresentados também servem como base para o desenvolvimento dos 

experimentos 02 e 03. 

 

 
Figura 8. Alterações na altura do SCM para os GR e GC durante a intervenção  
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Figura 9. Alterações individuais na altura do SCM para o GR. T0 = avaliação pré-
intervenção; Sem2 = semana 2; Sem3 = semana 3; Sem4 = semana 4; T1 = 
avaliação ao final do overreaching; Sem5 = semana 5; Sem6 = semana 6; T2 = 
avaliação ao final do tapering; # = resposta ao treinamento em desacordo com o 
planejamento prévio: o volume de treino foi aumentado; ϕ = resposta ao treinamento 
em desacordo com o planejamento prévio: o volume de treino foi diminuído. 
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Figura 10. Alterações individuais na altura do SCM para o GC. T0 = avaliação pré-
intervenção; Sem2 = semana 2; Sem3 = semana 3; Sem4 = semana 4; T1 = 
avaliação ao final do overreaching; Sem5 = semana 5; Sem6 = semana 6; T2 = 
avaliação ao final do tapering. 
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4.3 Experimento 02 

No experimento 02, as alterações no desempenho do SCM para ambos os 

grupos nas diferentes fases da intervenção foram acompanhadas pelas seguintes 

alterações nos parâmetros dinâmicos. Essas alterações foram diferentes 

estatisticamente entre as fases do treino para a média do momento de quadril na 

flexão/extensão, na abdução/adução e na rotação interna/externa; a média do 

momento de joelho na flexão/extensão, na abdução/adução; o pico do momento de 

quadril na flexão/extensão; a energia de quadril na flexão/extensão (Tabela 6). No 

GR, quando a altura do SCM diminuiu significativamente entre T0-T1, houve um 

aumento significativo na média do momento de quadril na rotação interna/externa (p 

< 0,05). Durante os aumentos significativos da altura do SCM entre T1-T2 e T0-T2, o 

pico do momento de quadril na flexão/extensão e a energia de quadril na 

flexão/extensão também aumentaram significativamente (p < 0,05). Além disso, a 

energia de quadril foi maior do que no GC em T2 (p < 0,05). Por outro lado, o GC 

diminuiu significativamente entre T1-T2 a média do momento de quadril na 

flexão/extensão (p < 0,05), além disso, a média do momento de joelho na 

flexão/extensão, a média do momento de joelho na abdução/adução e a média do 

momento de quadril na abdução/adução diminuíram significativamente entre T0-T2 

(p < 0,05).   
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Tabela 6. Os efeitos do treinamento sobre parâmetros dinâmicos do SCM. 

 
GR = Grupo Regulação; GC = Grupo Controle; TE = efeito de tamanho; IC de 95% = 
Intervalo de confiança de 95%; ΔT0-T1 = alteração de T0 para T1; ΔT1-T2 = alteração de T1 
para T2; ΔT0-T2 = alteração de T0 a T2; G = Grupo; M = momento. * = diferença 
significativa entre os momentos (p < 0,05); $ = diferença significativa entre os grupos (p < 
0,05). 

 
 

 

 

Grupo 

 p-valor 

ΔT0 – T1 
TEd 

(95%CI) 

ΔT1 – T2 
TEd 

(95%CI) 

ΔT0 – T2 
TEd  

(95%CI) 
Grupo Momento G x M 

Média do momento de quadril na rotação externa/interna 

GR 
0.69*  

(0.21 – 1.17) 
-0.35  

(-0.64 – -0.06) 
0.23  

(-0.25 – 0.71) 

0.104 0.017 0.537 
GC 

0.34  
(-0.23 – 0.91) 

-0.16  
(-0.59 – 0.27) 

0.21  
(-0.51 – 0.93) 

Pico do momento de quadril na flexão/extensão 

GR 
0.07  

(-0.41 – 0.55) 
0.36*  

(0.04 – 0.69) 
0.40*  

(0.02 – 0.81) 
0.485 0.009 0.563 

GC 
-0.08  

(-0.42 – 0.25) 
0.36  

(-0.09 – 0.82) 
0.29  

(-0.18 – 0.76) 
Energia do quadril na flexão/extensão 

GR 
0.23  

(-0.02 – 0.49) 
0.38*  

(-0.02 – 0.78) 
0.68*$  

(0.11 – 1.25) 
0.197 0.073 0.019 

GC 
0.20  

(-0.57 – 0.97) 
-0.25  

(-0.94 – 0.43) 
-0.11  

(-0.82 – 0.60) 

Média do momento de quadril na flexão/extensão 

GR 
0.16  

(-0.32 – 0.64) 
-0.46  

(-1.10 – 0.18) 
-0.19  

(-0.81 – 0.43) 
0.369 0.026 0.526 

GC 
0.12  

(-0.20 – 0.44) 
-0.69*  

(-1.40 – 0.02) 
-0.58  

(-1.25 – 0.10) 

Média do momento de joelho na flexão/extensão 

GR 
-0.20  

(-0.53 – 0.12) 
-0.12  

(-0.53 – 0.29) 
-0.42  

(-0.92 – 0.08) 
0.738 0.006 0.636 

GC 
-0.22  

(-0.45 – 0.01) 
-0.24  

(-0.51 – 0.04) 
-0.45*  

(-0.89 – -0.01) 

 Média do momento de joelho na abdução/adução  

GR 
-0.67  

(-1.26 – -0.07) 
0.71  

(-0.19 – 1.60) 
0.04  

(-0.75 – 0.83) 
0.594 0.022 0.080 

GC 
-0.83  

(-1.42 – -0.23) 
-0.25  

(-0.97 – 0.47) 
-1.02*  

(-1.94 – -0.10) 

Média do momento de quadril na abdução/adução  

GR 
-0.66  

(-1.24 – -0.07) 
-0.02  

(-0.75 – 0.71) 
-0.63  

(-1.20 – -0.07) 
0.738 0.006 0.636 

GC 
-0.62  

(-1.34 – 0.11) 
-0.41  

(-1.02 – 0.20) 
-0.96*  

(-1.74 – -0.17) 
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4.4 Experimento 03 

No experimento 03 a relação entre as alterações na altura do SCM e a carga 

de treinamento foi significativa com uma variância comum de 29% (r = 0,54; r2 = 

0,29; p = 0,004). Sendo que as alterações da altura do SCM em resposta ao 

processo de treinamento com os parâmetros dinâmicos teve relação significativa 

para as seguintes variáveis (Tabela 7): 

 

Tabela 7. Análise da relação entre as alterações de parâmetros dinâmicos 

articulares e alterações da altura do SCM durante o processo de treinamento.  

 

 

(Flexão / 

Extensão) 

(Abdução / 

Adução) 

(Rotação  

Externa / Interna) 

Pico do momento de tornozelo 24.7%* 19.4%* 8.5% 

Pico do momento de joelho 22.8%* 6.5% 2.5% 

Pico do momento de quadril 2.3% 0.4% 6.5% 

Média do momento de tornozelo 15.1%* 24.1%* 0.5% 

Média do momento de joelho 49.7%* 0.0% 0.0% 

Média do momento de quadril 30.5%* 3.3% 14.4% 

Pico da potência de tornozelo  25.6%* 0.7% 0.1% 

Pico da potência de joelho 42.8%* 21.3%* 5.1% 

Pico da potência de quadril 45.7%* 12.5% 8.8% 

Média da potência de tornozelo 14.0% 0.5% 5.2% 

Média da potência de joelho 7.7% 16.5%* 2.6% 

Média da potência de quadril 36.1%* 0.1% 1.1% 

Energia do tornozelo 24.5%* 0.2% 4.2% 

Energia do joelho 2.9% 18.9%* 3.6% 

Energia do quadril 56.3%* 1.4% 0.6% 

 
Os coeficientes de determinação (r2) são apresentados em porcentagem (%), representando 
a variância comum entre a respectiva variável e a altura do SCM. * = P < 0,05. 
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5  DISCUSSÃO  

 

5.1 O SCM como uma ferramenta de monitoramento da carga de treinamento 

O principal objetivo dessa meta-análise foi comparar o desempenho do SCM 

para monitorizar o estado neuromuscular em estudos que apresentaram o maior 

valor em oposição ao valor médio. O objetivo secundário foi determinar a variável 

dependente mais sensível. Inicialmente, o conceito de status neuromuscular adotado 

no presente estudo está de acordo com pesquisadores anteriores em que o 

desempenho do SCM foi utilizado para monitorar a fadiga e/ou supercompensação 

em atletas (CORMACK, NEWTON & MCGUIGAN, 2008; CORMACK, NEWTON, 

MCGUIGAN & CORMIE, 2008; MCLEAN et al., 2010; MOONEY et al., 2013). Com 

base em nossos resultados, altura do SCM foi a variável mais sensível e adequada 

para acompanhar os efeitos da fadiga e supercompensação. Além disso, as 

seguintes variáveis de desempenho do SCM também foram consideradas 

adequadas para avaliar os efeitos de supercompensação após o treinamento: pico 

de potência, média de potência, pico de velocidade, pico de força, média do impulso 

e a potência calculada por equação. A análise principal revelou que quando as 

variáveis de desempenho do SCM foram a média de todas as repetições realizadas, 

a sensibilidade das variáveis para detectar mudanças de desempenho foram 

maiores em comparação com os que utilizaram o desempenho do maior salto. Isso 

indica que as chances de encontrar o “valor verdadeiro” é aumentada quando o valor 

médio é usado para monitorar as alterações no desempenho do SCM.  

Estas descobertas estão em desacordo com alguns achados da literatura, que 

relataram a altura do SCM como insensível para detectar fadiga em atletas de 

esportes coletivos (FREITAS et al., 2014a; MALONE, MURTAGH, MORGANS, 

BURGESS, MORTON & DRUST, 2014). No entanto, o uso do maior SCM por esses 

estudos pode ter influenciado os achados. Quando a altura média foi reportada, a 

sensibilidade para monitorar alterações no desempenho do SCM eram maiores em 

comparação com a maior altura. Estes resultados são reforçados por Mohr e 

Krustrup (2013) que encontraram que a altura média do SCM foi sensível e a maior 

altura do SCM foi insensível para detectar fadiga em atletas profissionais de futebol. 

No presente estudo, a sensibilidade à fadiga foi determinada de forma objetiva, 

avaliando a significância do TE para a altura média do SCM, isto é, o TE, com 

IC95% menor do que zero. Considerando a definição usual de fadiga como a 
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incapacidade de manter o desempenho ao nível exigido (MOONEY et al., 2013; 

TWIST & HIGHTON, 2013), em termos práticos, este resultado sugere que o 

desempenho era incapaz de voltar ao nível de base.  

Oitenta e cinco por cento de todos os artigos reportaram o maior desempenho 

de variáveis cinemáticas ou cinéticas para representar o SCM. O artigo mais antigo 

citado pelos pesquisadores remonta a 1966, onde os autores afirmaram nos 

procedimentos do SCM descritos no Método que "a melhor das três repetições foi 

utilizada" (GLENCROSS, 1966). Em 1973, essa questão primordial foi levantada, 

deve pesquisadores utilizar o maior valor ou média para mensurar o desempenho 

físico (HETHERINGTON, 1973). O autor descreveu os benefícios da utilização da 

média, mas também deu a opção de utilizar o maior valor no caso do pesquisador 

garantir que os erros de medição são menores que à variação intrassujeito. Esta 

sugestão foi seguida desde então, de modo que uma referência clássica de 1987, 

deu ambas as opções (i.e. maior ou média de saltos) (VANDEWALLE, PERES & 

MONOD, 1987). Recentemente, a questão de relatar a melhor/maior ou a média em 

uma série de repetições foi levantada novamente (AL HADDAD, SIMPSON & 

BUCHHEIT, 2015). Os pesquisadores não encontraram diferenças significativas 

entre o maior [TE = 0,32 (0,05 - 0,65)] e a média [TE = 0,35 (0,02 - 0,62)] da altura 

do SCM e concluíram que o maior ou a média do SCM, tinham uma capacidade 

similar para monitorar as mudanças no desempenho do SCM. No entanto, quando 

os dados foram agrupados para aumentar o tamanho da amostra na atual meta-

análise, as diferenças entre o maior e a média foram evidenciadas.   

A maioria das intervenções foi realizada em atletas de esportes individuais e 

coletivos (i.e. 61%), corroborando o SCM como um teste de monitoramento de 

desempenho simples, eficaz e popular (TAYLOR et al., 2012). Adicionalmente ao 

efeito do método de treinamento específicos do esporte do atleta o desempenho do 

SCM é usado para monitorar os efeitos dos treinos de força, pliometria, resistência e 

velocidade. Sendo que esses métodos de treinamento são normalmente utilizados 

para melhorar as características básicas da aptidão dos atletas (SMITH, 2003), e a 

eficácia dessas intervenções geralmente é verificada por meio da avaliação de 

desempenho do SCM. As alterações de desempenho do SCM em resposta a esses 

métodos de treinamento são bem descritos na literatura, eles são reportados em 

algumas meta-análises e revisões sistemáticas (BARNES & KILDING, 2015; 

BEATTIE, KENNY, LYONS & CARSON, 2014; MARKOVIC & MIKULIC, 2010; 



 66 
 

MCMASTER, GILL, CRONIN & MCGUIGAN, 2014; TAYLOR, MACPHERSON, 

SPEARS & WESTON, 2015).     

Entre as 63 variáveis dependentes usadas para monitorar as adaptações do 

SCM em resposta ao treinamento, 73% precisam de validações adicionais devido ao 

tamanho amostral insuficiente. O reduzido número de estudos pode influenciar tanto 

a magnitude do TE como o CV. Sendo assim, 78% das variáveis dependentes 

revelaram TE não significativos, com 35% dessas variáveis possuindo um grande 

CV, isso é problemático para medidas utilizadas no rastreamento da condição 

neuromuscular. Pois, quando o CV é grande se torna cada vez mais difícil de 

detectar diferenças estatísticas entre momentos e grupos de intervenção, a menos 

que essas diferenças sejam muito grandes (KRAUFVELIN, 1998). Por exemplo, a 

média de potência excêntrica tem CV e TE grandes, portanto, a sua utilização no 

monitoramento neuromuscular deve proceder com cautela.  

Por outro lado, nove variáveis foram sensíveis para verificar os efeitos da 

supercompensação. Destaca-se o pico de velocidade com um CV pequeno e TE 

moderado, porém, ele possui uma heterogeneidade moderada e significativa. No 

entanto, o pico de velocidade foi utilizado somente com o maior SCM (CORMIE, 

MCBRIDE & MCCAULLEY, 2009; JAKOBSEN, SUNDSTRUP, RANDERS, KJÆR, 

ANDERSEN, KRUSTRUP & AAGAARD, 2012; KYRIAZIS et al., 2009; MCGUIGAN, 

CORMACK & NEWTON, 2009; NEWTON, ROGERS, VOLEK, HAKKINEN & 

KRAEMER, 2006; OUERGUI, HSSIN, HADDAD, PADULO, FRANCHINI, GMADA & 

BOUHLEL, 2014; PEREZ-GOMEZ, OLMEDILLAS, DELGADO-GUERRA, ARA, 

VICENTE-RODRIGUEZ, ORTIZ, CHAVARREN & CALBET, 2008; ROUSANOGLOU, 

BARZOUKA & BOUDOLOS, 2013; TOUMI, BEST, MARTIN & POUMARAT, 2004; 

TOUMI, THIERY, MAITRE, MARTIN, VANNEUVILLE & POUMARAT, 2001; 

VESCOVI, CANAVAN & HASSON, 2008). De acordo com resultados dessa meta-

análise, se a média dos saltos fosse utilizada, poderia aumentar seu TE e reduzir a 

heterogeneidade. Uma vez que os parâmetros cinemáticos, como o pico de 

velocidade, têm sido utilizados com avaliações de campo (AMADIO & SERRÃO, 

2011) No entanto, sua avaliação com um sistema de medição alternativo por 

acelerometria não foi recomendada (MCMASTER, GILL, CRONIN & MCGUIGAN, 

2013). Outro equipamento possível, o transdutor linear de posição (TLP) foi sugerido 

para as avaliações de campo e de laboratório (HARRIS, CRONIN, TAYLOR, BORIS 

& SHEPPARD, 2010; ROSCHEL, TRICOLI & UGRINOWITSCH, 2011), mas para o 
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melhor conhecimento dos autores, o TLP também não pode ser recomendado, 

porque os estudos que foram encontrados não verificaram a confiabilidade e 

validade para o pico de velocidade (CRONIN, HING & MCNAIR, 2004; GARNACHO-

CASTAÑO, LÓPEZ-LASTRA & MATÉ-MUÑOZ, 2015; REQUENA, GARCÍA, 

REQUENA, SAEZ-SAEZ DE VILLARREAL & PÄÄSUKE, 2012). Portanto, o pico de 

velocidade deve ser medido com a plataforma de força. Além disso, o uso da 

plataforma de força para calcular a velocidade de pico e altura do SCM nos leva à 

grande semelhança entre essas variáveis. Quando a altura do SCM é calculada pelo 

impulso com a seguinte equação; altura = v2/2g, onde g é a aceleração devido à 

gravidade e v é a velocidade de saída vertical, este v deve ser o pico de velocidade. 

Consequentemente, fica recomendada a escolha a ser feita por treinadores e 

cientistas do esporte somente de uma dessas variáveis. A altura do SCM teve um 

CV moderado e uma sensibilidade moderada aos efeitos da supercompensação com 

resultados semelhantes ao pico de potência. Outra vantagem da altura do SCM é a 

simplicidade, devido aos dados de tempo de voo poderem ser obtidos a partir de 

plataforma de força ou tapete de contato, ao passo que outras variáveis requerem 

exclusivamente a plataforma. Para as demais variáveis, a média de potência, média 

de impulso e pico de força o CV e a sensibilidade foram moderados. Além disso, na 

comparação dos subgrupos da potência calculada por equação, apenas a média foi 

sensível à detecção de efeitos supercompensação (p < 0,05). Utilizando o subgrupo 

“Maior” resultou em um CV moderado e um TE pequeno, enquanto o subgrupo 

“Média” teve um CV moderado e um TE grande. 

Parece que a análise global do viés de publicação não teve impacto 

significativo sobre os resultados. No entanto, a análise dos subgrupos revelou uma 

grande diferença entre: maior e média. Este resultado é corroborado pelos 

resultados da meta-análise, onde as variáveis de desempenho do SCM que 

utilizaram a média tiveram maiores TE. Portanto, pode ser constatada mais uma 

evidência de que a média melhor representa a medida a ser utilizada para avaliar 

fadiga e/ou supercompensação, ou seja, o monitoramento do processo de 

treinamento. Isso pode ser explicado pela compreensão do erro do tipo II, onde um 

tamanho da amostra pequeno pode aumentar as chances de não se encontrar 

diferenças significativas onde eles realmente existem (WILKINSON, 2014). Nesse 

caso, o tamanho de amostra pequeno é o número de repetições (i.e. o maior SCM) 

utilizado para determinar a variável dependente do estudo. Os pesquisadores 
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verificaram o efeito negativo do reduzido número de repetições no poder estatístico 

(BATES, DUFEK & DAVIS, 1992; DUFEK, BATES & DAVIS, 1995).  

Portanto, a média de várias repetições fornece um valor mais estável e 

representativo (BATES, OSTERNIG, SAWHILL & JAMES, 1983; JAMES, HERMAN, 

DUFEK & BATES, 2007) e menor uma propensão ao erro do tipo II (WILKINSON, 

2014).  

Sendo assim, podemos constatar na literatura que a média da altura do SCM 

foi única variável que efetivamente permitiu o monitoramento da fadiga e 

supercompensação. 

 

5.2 O treinamento autorregulado pelo SCM com a DMI para induzir 

overreaching funcional 

Depois das 4 semanas de intensificação, a altura do SCM com a DMI foi 

utilizada para provocar overreaching funcional após o tapering em jogadores de 

futsal. A discussão irá primeiro tratar os resultados como grupo/média e 

posteriormente, discutir os resultados de forma individualizada. As principais 

conclusões do estudo foram que a carga autorregulada pela DMI durante o tapering 

resultou em um aumento significativo na altura do SCM para o GR (TEd = 0,30) em 

relação ao início do estudo (T0), com a carga de treinamento final não sendo 

diferente significativamente entre os grupos. Indicando o alcance do overreaching 

funcional no GR. 

Os manejos das cargas de treinamento aplicadas durante a 

intensificação/overreaching e a subsequente fase de tapering foram semelhantes ao 

de abordagens executadas por outros pesquisadores (COUTTS et al., 2007a; 

COUTTS et al., 2007b). Por exemplo, o aumento nas cargas de treinamento de 58% 

(COUTTS et al., 2007a) e 55% (COUTTS et al., 2007b), além de reduções de 56% 

(COUTTS et al., 2007a) e 54% (COUTTS et al., 2007b) foram executados 

previamente. Nossa redução na carga de treinamento (~80%) foi maior do que os 

41-60% recomendados para tapering em uma meta-análise sobre este tema 

(BOSQUET et al., 2007). No entanto, os autores afirmaram que o leitor precisa estar 

ciente das diferenças entre os indivíduos ao ajustar a carga de treino. Certamente, o 

método autorregulado utilizado no RG foi o responsável por essas diferenças 

interrindividuais. Isto é, o ajuste individual da carga de treinamento usando a altura 

do SCM com DMI, permitiram os ajustes de acordo com o estado de desempenho no 
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SCM e os objetivos pré-planejados para essa fase de treinamento. Esta abordagem 

permitiu a acumulação de fadiga no final das 4 semanas de treinamento. 

Normalmente em pesquisas aplicadas, a fadiga é induzida por um aumento pré-

planejado no volume de treinamento (BOSQUET et al., 2007). Após o overraching, 

uma redução no volume de treinamento foi realizada para alcançar o tapering. Além 

disso, alguns mecanismos para maximizar a força muscular após o tapering são 

sugeridas: i) uma recuperação muscular mais completa; ii) uma maior ativação 

neural; e, iii) um ambiente anabólico otimizado (PRITCHARD, KEOGH, BARNES & 

MCGUIGAN, 2015).    

As respostas observadas no presente estudo em relação às alterações na 

altura do SCM não foram relatadas em estudos anteriores que foram realizados com 

atletas de esportes coletivos (COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 2007b; REBAI 

et al., 2014). A altura do SCM não foi alterada significativamente durante 6 semanas 

de deliberado overreaching e 1 semana de tapering (TEtapering = 0,06 e IC95% = -

0,99 – 1,12) (COUTTS et al., 2007a), e a altura do SCM aumentou significativamente 

após o tapering (TEtapering = 0,12 e IC95% = -0,81 – 1,05), mas não foi reduzida após 

o overreaching (COUTTS et al., 2007b). No entanto, estes pesquisadores reportaram 

respostas características para o overreaching e tapering em outros marcadores 

fisiológicos, mecânicos e bioquímicos (COUTTS et al., 2007a; COUTTS et al., 

2007b). Dois outros estudos em esporte coletivo investigaram o efeito do tapering no 

desempenho do SCM, no entanto, a potência mensurada no salto vertical foi a 

variável dependente de interesse (ARGUS, GILL, KEOGH, MCGUIGAN & 

HOPKINS, 2012; DE LACEY et al., 2014). Um estudo que utilizou altura do SCM 

verificou que o grupo que executou o tapering teve um aumento significativo na 

altura do salto acima da linha de base na avaliação intermediária (17 ± 9%) e na final 

(12 ± 16%), onde o grupo controle não alterou significativamente (REBAI et al., 

2014). No entanto, a carga de treinamento não foi ajustada individualmente em todos 

estes estudos. Finalmente, o TE esperado após um step tapering foi reportado como 

0,42 (IC95% = -0,11 – 0,95) (BOSQUET et al., 2007) que é semelhante ao TE deste 

estudo, ou seja TEd = 0,30 (IC95% = 0,09 – 0,51). Além disso, foi reportado que o 

step tapering possui um maior efeito, em comparação com o tapering progressivo 

(TE = 0,30; IC95% = 0,16 – 0,45), no entanto, o step tapering possui uma maior 

variância (i.e. IC95%) (BOSQUET et al., 2007). Mesmo assim, os estudos citados 

anteriormente utilizando o step tapering e o progressivo (COUTTS et al., 2007a; 
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COUTTS et al., 2007b) não regularam individualmente a carga, mas essas 

abordagens para o tapering utilizando as cargas de treinamento pré-planejadas 

obtiveram resultados de acordo com o esperado IC95% do TE (BOSQUET et al., 

2007). 

O treinamento autorregulado resultou em um melhor desempenho de 1 RM no 

agachamento e supino em jogadores universitários de futebol americano em 

comparação a um grupo que utilizou a tradicional periodização linear durante 6 

semanas de treinamento na pré-temporada (MANN et al., 2010). O treino 

autorregulado também foi utilizado com a frequência cardíaca (FC) (CELINE, 

MONNIER-BENOIT, GROSLAMBERT, TORDI, PERREY & ROUILLON, 2011), a 

percepção subjetiva do esforço (PSE) (CELINE et al., 2011; GABBETT, 2010) e a 

altura do SCM com a DMI (CLAUDINO et al., 2012). A FC e a PSE foram utilizadas 

para aumentar a carga de treinamento na sessão de treino seguinte à verificação 

(CELINE et al., 2011) e a PSE foi utilizada para autorregular o treino, determinando 

um limiar de carga de treino (i.e. um tamanho de efeito maior que 0,5) relativo ao 

ano anterior (GABBETT, 2010). Em ambos os estudos a carga foi ajustada 

retrospectivamente, depois da sessão de treino do atleta (i.e. a carga poderia ser 

modificada para a próxima sessão), ao contrário, o método utilizado no presente 

estudo ajustou prospectivamente a carga de treino do atleta (i.e. a carga de treino 

poderia ser modificada para a mesma sessão). Além disso, como já foi descrito, o 

treino autorregulado pela DMI foi utilizado para determinar o nível ideal de carga de 

treinamento para atingir os objetivos pré-planejados (CLAUDINO et al., 2012). No 

entanto, este foi o primeiro estudo a utilizar a mesma ferramenta para induzir 

overreaching funcional, os resultados desta abordagem parecem ser promissores 

para individualizar a prescrição de treinamento de atletas de esportes coletivos.  

A maior carga de treinamento do GR durante o overreaching induziu maior 

monotonia e strain, bem como, a diminuição no desempenho do SCM. Indicando que 

medidas como o aumento da monotonia e strain ocorrem paralelamente com a 

diminuição do desempenho no SCM. Esse entendimento sobre a monotonia e o 

strain com o SCM agregam para um maior conhecimento sobre os efeitos 

resultantes dos ajustes realizados por meio da DMI. Por exemplo, Foster (1998) 

propôs que os ciclos de treinamento caracterizados por elevadas monotonia e strain 

podem causar adaptações negativas ao treinamento. Prova disto é encontrada em 

atletas de esportes coletivos, tais como jogadores de vôlei (FREITAS et al., 2014a), 
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basquete (MANZI, D'OTTAVIO, IMPELLIZZERI, CHAOUACHI, CHAMARI & 

CASTAGNA, 2010), rúgbi league (COUTTS et al., 2007a) e futsal (SOARES-

CALDEIRA, DE SOUZA, DE FREITAS, DE MORAES, LEICHT & NAKAMURA, 2014) 

onde os períodos de maior monotonia e/ou strain causaram alterações de 

marcadores fisiológicos, bioquímicos, imunológicos e psicológicos. 

O agrupamento dos dados permite ao leitor observar a resposta média da 

amostra de interesse e, portanto, as respostas individuais para as avaliações e 

intervenções subsequentes são mascaradas. Uma vez que essas leituras precisam 

estar conectadas para avaliar e individualizar. Por exemplo, as respostas individuais 

de quatro voluntários; 01 e 10, 08 e 17. Assim, tempo insuficiente de recuperação 

entre as sessões de treinamento durante o tapering foi verificado para o Voluntário 

01, com isso o seu volume de treinamento foi reduzido. Considerando o seu 

correspondente no GC, o Voluntário 10, o mesmo também precisava de ajustes, no 

entanto, a carga não foi ajustado devido a pertencer ao GC. Outros exemplos de 

ajustes individualizados podem ser observados, durante o overreaching do 

Voluntário 08 que teve a carga de treino aumentada duas vezes. Enquanto isso, a 

carga de treinamento de Voluntário 17 não foi alterada, bem como seus resultados 

de SCM não estavam fora do intervalo da MID durante a intervenção. Esses ajustes 

individuais ou ausência deles foram influentes na carga de treinamento final de cada 

indivíduo e, consequentemente nos resultados de SCM dos grupos. Por isso, ajustar 

a carga de treinamento individualmente é tido como fundamental para o 

gerenciamento do volume, intensidade e frequência (BOSQUET et al., 2007; 

MUJIKA & PADILLA, 2003; PRITCHARD et al., 2015). Dessas três variáveis, o 

volume de treinamento é pensado como o mais importante para ser regulado 

durante a fase de tapering. Sendo que grandes reduções nesta variável são 

sugeridas: 41-60% (BOSQUET et al., 2007), 60-90% (MUJIKA & PADILLA, 2003) ou 

30-70% (PRITCHARD et al., 2015). Como tal, a capacidade de autorregular/ajustar 

individualmente o volume de treinamento parece ser crítico na otimização do 

desempenho esportivo (GABBETT, 2016; HALSON, 2014). Sendo assim, a DMI do 

SCM permitindo a execução desses ajustes na carga durante o processo de 

treinamento de forma individual, a mesma se torna uma opção e permitiu um avanço 

na área de conhecimento ao possibilitar pesquisadores e treinadores otimizarem o 

desempenho de seus voluntários e/ou atletas.    
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No presente estudo, adotamos a estratégia de não informar os resultados da 

altura do SCM para os jogadores e os treinadores durante o estudo. Essa estratégia 

aumenta a variabilidade dos resultados (KELLER et al., 2014), fato que também 

aumenta o erro típico de medida (CLAUDINO et al., 2013), com isso, impactou na 

precisão e na sensibilidade da DMI. Assim, as diferenças entre os indivíduos na 

magnitude da DMI foram influenciadas por esta estratégia. Com isso, os treinadores 

devem informar a altura do SCM para o atleta depois de cada repetição do salto.  

 

5.3 Overreaching funcional: alterações em parâmetros dinâmicos e na altura 

do SCM  

 O overreaching funcional foi acompanhado de uma maior supercompensação 

do desempenho em parâmetros biomecânicos após o tapering em atletas de futsal 

que tiveram a carga autorregulada durante o processo de treinamento.  

Esta maior supercompensação após o tapering encontrado no GR é contrária 

aos achados de (AUBRY et al., 2014) que verificaram em triatletas melhores 

resultados após o tapering na ausência do overreaching funcional. No entanto, a 

carga de treinamento não foi ajustada individualmente neste estudo, fato que não 

pode ter contribuído para o alcance do melhor desempenho devido ao nível ideal de 

carga de treinamento para cada atleta não poder ser executado. A abordagem 

individualizada de presente estudo permitiu identificar e ajustar a carga de 

treinamento nas situações em que cada sujeito não correspondessem de acordo 

com planejamento prévio. Além disso, a carga de treinamento final não foi diferente 

entre os grupos: GR e GC. Porém, quando os voluntários do GR necessitavam de 

mais volume de treino durante a fase de overreaching, isso foi permitido a eles, o 

que resultou no aumento da carga de treinamento durante este período. Além disso, 

foi reportado na literatura que um volume de treinamento ideal levou a maiores 

aumentos na força, potência muscular e desempenho na remada em um grupo de 

remadores que realizaram 8 semanas de treinamento (IZQUIERDO-GABARREN, 

GONZALEZ DE TXABARRI EXPOSITO, GARCIA-PALLARES, SANCHEZ-MEDINA, 

DE VILLARREAL & IZQUIERDO, 2010). 

No GR a redução significativa na altura do SCM após o overreaching foi 

concomitante aos aumentos significativos do volume de treinamento e da média do 

momento de quadril na rotação externa/interna. Este achado corrobora com 

pesquisadores que encontraram redução na altura salto juntamente com uma 
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diminuição da rotação interna do quadril, ou seja, aumento da rotação externa do 

quadril (WILLSON, BINDER-MACLEOD & DAVIS, 2008). Além disso, um maior 

torque máximo de quadril na rotação externa foi correlacionado a um reduzido 

controle do joelho no plano frontal (i.e. abdução/adução) durante a queda do salto 

vertical (BANDHOLM, THORBORG, ANDERSSON, LARSEN, TOFTDAHL, BENCKE 

& HOLMICH, 2011). Esse comportamento também pode ser verificado no GR após o 

overreaching durante uma semelhante fase do movimento do SCM. Embora no GR 

uma diferença significativa, não tenha sido encontrada pela ANOVA para a média do 

momento de joelho na abdução/adução (Tabela 5). Esta alteração teve um tamanho 

de efeito moderado e o seu IC95% era diferente de 0 (TEd = -0,67: IC95% = -1.26 - -

0.07). Normalmente, a redução do desempenho é alcançada por aumento do volume 

de treino (BOSQUET et al., 2007) o que pode ser acompanhado por um aumento do 

risco de lesão, por conseguinte, aumenta-se a importância da precisão no 

monitoramento do treinamento (HALSON, 2014). 

Ainda para o GR, o aumento na altura do SCM após o tapering 

concomitantemente ao aumento ao pico do momento de quadril na flexão/extensão e 

a energia de quadril na flexão/extensão podem ser suportados por pesquisadores 

que descrevem uma maior contribuição dessa articulação do quadril para à altura do 

SCM. Van Soest et al. (1985) encontraram maiores contribuições dos momentos 

quadril máximo e médio para a altura do SCM de jogadores de voleibol. Além disso, 

Bobbert et al. (1986) e Fuskashiro e Komi (1987) encontraram maior contribuição do 

momento máximo de quadril para a altura do SCM em jogadores de handebol e 

homens saudáveis, respectivamente, corroborando assim com os achados do 

presente estudo.  

O entendimento das alterações ocorridas durante um processo de indução ao 

overreaching e posterior tapering por parâmetros biomecânicos contribuiu para o 

preenchimento de uma lacuna da literatura, além de respaldar a aplicação do SCM 

para o monitoramento e regulação da carga de treinamento. 

 

5.4 Monitoramento do treinamento: associações entre as alterações nos 

parâmetros dinâmicos e na altura do SCM  

O presente estudo identificou os parâmetros que melhor explicam as 

alterações na altura do SCM em resposta ao treinamento. A energia de quadril na 

flexão/extensão tem 56% de variância comum com as alterações na altura do SCM. 
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Além disso, o pico de potência de quadril na flexão/extensão possui 46% de 

variância comum. Seguindo com a articulação do joelho na flexão/extensão com dois 

grandes parâmetros contribuintes: a média do momento de joelho com 50% e o pico 

de potência de joelho com 43%. Embora com magnitude menor (i.e. de 15% para 

26% da variância comum) a articulação do tornozelo teve correlações significativas 

para os movimentos de flexão/extensão e abdução/adução. 

Os achados do presente estudo estão em desacordo com (MCERLAIN-

NAYLOR, KING & PAIN, 2014) que encontraram o pico de potência do joelho, o pico 

de potência do tornozelo e o ângulo de saída do ombro no SCM, juntos explicando 

74% das alterações na altura do SCM. No entanto, esse estudo verificou os 

determinantes do SCM utilizando o balanço dos membros superiores. Este 

movimento não é recomendado, devido a uma avaliação “isolada” dos membros 

inferiores ser mais indicada para verificar a condição neuromuscular durante o 

processo de treinamento (BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & 

DEL CAMPO-VECINO, 2014b; JIMÉNEZ-REYES & GONZÁLEZ-BADILLO, 2011; 

OLIVER, ARMSTRONG & WILLIAMS, 2008). 

Outra questão prática foi a correlação entre as alterações na altura do SCM e 

a carga de treinamento com 29% de variância comum. Estes níveis de correlação 

são encontrados na literatura com valores de 19% (2% – 59%) (ARCOS, 

MARTÍNEZ-SANTOS, YANCI, MENDIGUCHIA & MÉNDEZ-VILLANUEVA, 2015) e 

24% (BALSALOBRE-FERNANDEZ, TEJERO-GONZALEZ & DEL CAMPO-VECINO, 

2014b). Sendo que a correlação do SCM com a carga de treinamento foi maior que 

outras encontradas em parâmetros fisiológicos utilizados para monitorar o treino 

como a creatina quinase (i.e. 12%) (ALVES et al., 2015) e a frequência cardíaca (i.e. 

entre 4% e 15%) (CAMPOS-VAZQUEZ, MENDEZ-VILLANUEVA, GONZALEZ-

JURADO, LEON-PRADOS, SANTALLA & SUAREZ-ARRONES, 2015). Sendo 

assim, a altura do SCM poderia ser recomendada para monitorar as respostas à 

carga de treinamento em conjunto com outros tradicionais parâmetros.    

Para verificar a influência da energia na altura do SCM, os primeiros 

pesquisadores descobriram maior contribuição da energia de joelho, ou seja, 38% – 

49%, em estudantes universitários e jogadores de voleibol, respectivamente 

(HUBLEY & WELLS, 1983; VAN SOEST et al., 1985). No entanto, nas pesquisas 

seguintes a energia do quadril tem sido a mais prevalente, de 39% em jogadores de 

handebol (BOBBERT et al., 1986), com 39% em homens jovens (NAGANO, ISHIGE 



 75 
 

& FUKASHIRO, 1998), 41% – 43% em jogadores de futebol (VANEZIS & LEES, 

2005), até 51% em homens saudáveis (FUKASHIRO & KOMI, 1987), sendo assim, 

os estudos mais recentes corroboram com os nossos achados.  

Portanto, esta análise destaca a influência da energia gerada na articulação 

do quadril na altura do SCM durante o processo de treinamento. Em adição as 

articulações do tornozelo e joelho na flexão/extensão que são as mais visadas 

tradicionalmente para a melhora do desempenho do SCM. 

 

5.5 Limitações da Tese 

Alguns dos procedimentos experimentais utilizados podem ter influenciado os 

resultados obtidos. Apresentá-los torna-se fundamental para permitir o adequado 

dimensionamento das conclusões estabelecidas. 

No que se refere ao cálculo dos parâmetros internos destacamos as 

limitações inerentes às reduções adotadas por conta do modelo físico-matemático 

selecionado para análise. Destacamos ainda o limitado número de variáveis 

utilizadas para caracterizar e analisar o SCM nas condições experimentais 

propostas. Espera-se que estudos futuros possam, a partir dos avanços descritos 

neste trabalho, incorporar não apenas novos parâmetros biomecânicos, como 

também parâmetros de outra natureza.  

Considerando que parte das coletas foi realizada em ambiente de laboratório, 

não se pode desprezar uma possível influência do efeito retroativo nos resultados 

obtidos. Há de se considerar que o cuidado tomado nos processos de familiarização 

descritos deve ter minorado tal influência. 

Esperamos que a partir dos resultados apresentados seja possível não 

apenas analisar outras ferramentas de controle de carga, como também avaliar a 

sua aplicação em outras modalidades esportivas, e por maiores períodos de tempo. 

Consideramos ser este um dos principais desafios neste campo de estudo.  

  

 

  



 76 
 

6 CONCLUSÃO  

 

Teve-se por objetivo central desta tese analisar as perspectivas e os desafios da 

utilização da biomecânica como ferramenta para controle de carga de treinamento. 

Os experimentos conduzidos com este propósito evidenciaram que as ferramentas 

biomecânicas permitem o monitoramento e a regulação da carga de treinamento de 

atletas de futsal para induzir o overreaching funcional. 

Outras importantes conclusões podem ser estabelecidas, em meio às quais 

merecem destaque: dentre as variáveis analisadas, a média da altura do salto com 

contramovimento mostrou-se adequada para monitorar os efeitos de fadiga e da 

supercompensação. Mostraram-se ainda adequados o monitoramento do pico de 

potência, da média de potência, do pico de velocidade, do pico de força, da média 

do impulso e da potência calculada por equação como indicadores dos fenômenos 

relacionados à supercompensação quando analisado o maior salto com 

contramovimento.  

Destacamos ainda a possibilidade da utilização da diferença mínima individual, 

utilizando a altura média do salto com contramovimento, como uma importante 

ferramenta de monitoramento e a regulação da carga de treinamento. 

Observou-se que as alterações na altura do salto com contramovimento estão 

associadas ao comportamento dos momentos e da energia nas articulações do 

joelho e do quadril. Nestes termos, a potência e a energia no quadril, associados ao 

momento e a potência no joelho no salto com contramovimento parecem ter sido as 

variáveis mais sensíveis às alterações de desempenho durante o processo de 

treinamento. 
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