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Resumo

Introdução: O tornozelo e o pé desempenham funções essenciais durante a locomoção,
consequentemente, lesões que acometem essas estruturas podem limitar a mobilidade. Testes
clínicos funcionais, como o Teste de Elevação do Calcanhar (TEC), favorecem a identificação
nas disfunções da unidade músculo-tendíneas, entretanto, ainda não está claro se a amplitude
articular pode influenciar o desempenho dessa articulação durante a sua avaliação. Objetivos:
Correlacionar a amplitude de movimento do tornozelo com o desempenho do tríceps sural
durante o TEC cadenciado externamente (TECCE). Metodologia: Indivíduos de ambos os
sexos, entre 20 a 59 anos, com índice de massa corporal entre 18,5 e 29,9kg/m², com ausência
de doenças vasculares periféricas e/ou doenças musculoesqueléticas foram recrutados para o
estudo. Após coletas de dados pessoais e antropométricos, o Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ), o índice tornozelo-braço, a amplitude de movimento (ADM) ativa e
funcional foram aplicados. Para o TECCE utilizamos uma cadência externa de 1
elevação/segundo, utilizando um metrônomo simples para controle. Todas as medidas de
avaliação foram realizadas por um único avaliador treinado. Resultados: Foram incluídos 73
indivíduos, sendo 45% homens, com medianas de idade de 31 anos, estatura de 1,60m e peso
70,3kg. A amostra total apresentou 52 [40,5-69,5] elevações, com diferença entre homens e
mulheres (59 [48-83,5] vs 47 [40-58,5], p= 0,004 respectivamente), com menor ADM
funcional nos homens (52 [48-58] vs 60 [58-62], p< 0,0001 respectivamente). Houve baixa
correlação entre desempenho versus IPAQ (r=0,32, p=0,05), baixa correlação entre o
desempenho e a ADM funcional (r=-0,15, p=0,19), e não houve correlação entre o IPAQ e a
ADM funcional, (r= - 0,71, p>0,05). Conclusão: A amplitude de movimento da articulação
talocrural não influencia o desempenho no TECCE na população saudável sem doenças
associadas.

Palavras-chave: Fadiga; Resistência física;Força muscular.
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ABSTRACT

Introduction: The ankle and foot perform essential functions during locomotion, therefore,
injuries that affect these structures may limit mobility. Functional clinical tests such as the
Heel Rise Test (HRT) further the identification of muscle-tendon dysfunction, however, it is
still unclear whether joint amplitude can influence the performance of this joint during its
evaluation. Objectives: To correlate ankle range of motion with sural triceps performance
during externally cadenced HRT (HRTEC). Methodology: Individuals of both sexes, aged 20
to 59 years, with body mass index between 18.5 and 29.9 kg/m², with absence of peripheral
vascular diseases and/or musculoskeletal diseases were recruited for the study. After the
collection of personal and anthropometric data, the International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ), the ankle-brachial index, the active and functional range of motion
(ROM) was performed. For the HRTEC we used an external cadence of 1 elevation/second,
using a simple metronome for control. All the assessments were performed by a single trained
evaluator. Results: A total of 73 individuals were included, 45% men, with median age of 31
years, height of 1.60m and weight of 70.3kg. The total sample presented 52 [40.5-69.5]
elevations, with a difference between men and women (59 [48-83.5] vs 47 [40-58.5], p =
0.004 respectively), with lower functional ROM in men (52 [48-58] vs 60 [58-62], p <0.0001
respectively). There was a low correlation between performance versus IPAQ (r = 0.32, p =
0.05), low correlation between performance and functional ROM (r = -0.15, p = 0.19), and no
correlation between IPAQ and functional ROM, (r = -0.71, p> 0.05). Conclusion: The range
of motion of the talocrural joint does not influence the HRTEC performance in the healthy
population without associated diseases.
Key-words: Fatigue; Physical strength; Muscle strength
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1. Introdução
O complexo articular do pé e do tornozelo é um arranjo musculoesquelético
sofisticado, desenhado para facilitar várias funções com e sem sustentação do peso (Dutton,
2010). Os movimentos do tornozelo ocorrem principalmente no plano sagital com a flexão
plantar e dorsal; no plano axial, com a rotação interna e externa; e, no plano coronal, com
varo e valgo (Lasmar, 2002), quando acometidos por lesões, limitam a mobilidade (Hall,
2009). Kisner e Colby (2005) relatam que o pé deve ser capaz de adapta-se para absorver
forças e acomodar-se a superfícies irregulares e, também, deve ser capaz de tornar-se uma
alavanca estrutural rígida para fazer a propulsão do corpo à frente, durante atividades que
assim necessitem.
A medida da amplitude de movimento (ADM) é considerada um parâmetro importante
na avaliação e no acompanhamento de problemas articulares, musculares e posturais, com
variação de indivíduo para indivíduo de acordo com a idade, sexo, prática de atividade física,
presença ou ausência de disfunção (Rasch, 2003). Alguns pesquisadores têm indicado que o
avançar da idade está associado à redução de força muscular e a flexibilidade, o que poderia
comprometer com capacidades físicas fundamentais para o individuo em suas atividades
diárias (Sato et al, 2007). Um dos instrumentos mais importante para medição da ADM é o
goniômetro, pois como destaque tem um baixo custo e a utilização pode ser realizada em
ambientes clínicos. Contudo, requer o maior grau de proficiência técnica, devido à
necessidade de alinhamento do eixo com o fulcro da articulação e posicionamento dos dois
braços com pontos de referência estabelecidos (Norkin et al, 1995). Existindo outros
mecanismos de medição, como por exemplo, o inclinômetro e o flexímetro (goniômetro
eletromagnético). De acordo com Venturine et al (2006), foi visto de moderada a alta
confiabilidade para o goniômetro em comparação a alta confiabilidade do inclinômetro
digital. Já Gouveia et al (2014) trazem que o goniômetro e o flexímetro demonstraram
correlação muito forte, apresentando alta confiabilidade.
Nas atividades cotidianas, o tornozelo e o pé são submetidos a diferentes estímulos,
tendo o aporte vascular na flexão plantar através da Fração de Ejeção (FE) e da Fração de
Volume Residual considerados parâmetros importantes, pois inferem na força e na resistência
da bomba muscular do tríceps sural (TS), respectivamente (Engelhorn et al, 2004; Padberg et
al, 2004). Logo, é visto que, em pacientes com patologias vasculares periféricas, ocorre
diminuição da irrigação sanguínea com presença de estase venosa entre outros
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comprometimentos, afetando assim a vascularização e variação dinâmica da ADM do
tornozelo. A FE do TS encontra-se comprometida em 60% dos pacientes com varizes, 76%
com úlcera cicatrizada e 90,5% com úlcera ativa (Dezotti et al, 2009; Lima et al, 2002). A
disfunção da bomba muscular do TS é um fator reconhecido na insuficiência venosa crônica
(IVC) (Back, et al. 1995) e na doença arterial obstrutiva periférica (DAOP), que surge com o
principal sintoma a claudicação intermitente (Muir, 2009) quando a obstrução arterial é
superior a 50% (Garcia, 2006).
Uma alternativa desenvolvida para avaliar a musculatura TS e o aporte vascular foi o
Teste de Elevação do Calcanhar (TEC). Esse teste é considerado fácil de executar,
reprodutível e de baixo custo (Haber et al, 2004). Foi desenvolvido na década de 1940 com a
proposta de avaliar a função do tendão do calcâneo (Lunsford e Perry 1995; Uden, Van et al,
2005). Realizado inicialmente de forma unipodal (Lunsford e Perry, 1995; Svantesson et al,
1998), sendo verificado por Pereira et al (2008) que com apoio bipodal foi mais confiável
devido a possíveis alterações de equilíbrio dos indivíduos idosos e com disfunções no sistema
circulatório. Embora o TEC esteja de forma mais disseminada nas avaliações clínicas, não há
consenso geral na literatura sobre a descrição do protocolo de teste (André, 2016). Diversos
protocolos estão disponíveis, porém estes detalham parâmetros diversos como posição inicial,
altura máxima alcançada, ritmo de execução, suporte de balanço, critérios de término e
medições de resultados (Lunsford; Perry 1995). O protocolo pode ser auto-cadenciado, como
descrito por Monteiro et al (2013), ou cadenciado externamente (Lunsford e Perry et al, 1995)
com um estímulo externo, através de um metrônomo ajustado a uma taxa de elevações prédeterminada. No estudo de Haber et al (2004), e no de Sman et al (2014), foram realizados
com uma taxa de 46 batimentos/min, ou seja, 23 elevações por minuto, enquanto que HébertLosier et al (2017) e Pondofe et al (2018), determinaram uma elevação por segundo, por ser
um ritmo fisiológico, e de acordo com Pondofe et al (2018), por demonstrar alta
confiabilidade e exarcebação da fadiga. Sendo Pondofe et al (2018), o mais bem estruturado,
além de empregar conhecimentos antes adquiridos sobre a utilização do apoio bipodal.
O TEC tem sido amplamente utilizado como meio de avaliação nas disfunções da
unidade músculo-tendínea, incluindo na identificação de prejuízos na força, resistência,
fadiga, função e desempenho do músculo já que envolve ação muscular concêntrica e
excêntrica dos flexores plantares (Leal et al, 2016), tem como principal objetivo o de verificar
a resistência à fadiga do músculo TS, utiliza como variáveis principais o número de flexões
plantares e o tempo de execução do teste (Monteiro et al, 2013). Desse modo, ainda existe
uma lacuna quanto à importância e relevância da amplitude de movimento da articulação
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talocrural para o desempenho no teste de elevação do calcanhar cadenciado externamente, o
qual tem importância fundamental para indivíduos com comprometimentos vasculares.
Assim, a hipótese do nosso estudo é que uma maior amplitude articular talocrural irá
favorecer o desempenho com maior número de elevações no TEC. Dessa forma, o objetivo
principal do nosso estudo foi correlacionar a amplitude de movimento da articulação
talocrural com o desempenho da musculatura tríceps sural durante o TECCE. Além disso,
correlacionar as variáveis de desempenho com os níveis de atividade física e sexo.

2. Métodos
A pesquisa é do tipo observacional, de caráter transversal, realizada no Laboratório
PneumoCardioVascular do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. A pesquisa foi submetida à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes por meio da interface nacional Plataforma
Brasil, sendo aprovado sob o parecer de nº 2.364.016. O presente trabalho contempla os
aspectos éticos baseados na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e na
Declaração de Helsinki para pesquisa com humanos. Todos os dados foram gravados em um
banco de dados do laboratório sob sigilo e apenas foram manuseados pelos pesquisadores
responsáveis. Um único avaliador treinado realizou todas as medidas de avaliação. Os
indivíduos foram recrutados por conveniência na comunidade e na universidade, de forma
voluntária. Todos foram informados sobre os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foram incluídos adultos entre 20 e 59 anos com índice de massa corporal (IMC)
normal a sobrepeso (18,50 - 29,9 kg/m2), de acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), com a ADM preservada para dorsiflexão (0-20°) e flexão plantar (0-45°) (Marques,
2003) e que não apresentavam história de lesões musculoesqueléticas que prejudiquem a
realização do teste, comprometimentos vasculares, como DAOP, IVC, Trombose Venosa
Profunda (TVP) e Diabetes Melitus (DM). Além disso, incluímos não praticantes de atividade
física de alta intensidade por mais de três vezes na semana e/ou identificados como muito
ativos pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Foram excluídos os
indivíduos que se recusassem ou não conseguissem completar o que foi proposto pela
pesquisa, não realizassem a manutenção do equilíbrio durante a elevação do calcanhar ou não
mantivessem a frequência da cadência externa, além de dorsiflexão de tornozelo menor do
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que 10º, devido a utilização de uma prancha antiderrapante no teste, que necessita de 10° de
dorsiflexão.
2.1 Desenho do estudo
Após contato inicial, os dados pessoais e antropométricos foram coletados. Foi
solicitado ao voluntário que permanecesse em supino em uma maca, com seus membros
relaxados por dez minutos, para a realização do Índice Tornozelo-braquial (ITB), segundo
Gornik et al (2008) e a aplicação do IPAQ, seguido da avaliação da ADM de flexão plantar e
dorsiflexão da articulação talo-crural, conforme Marques (2003). Posteriormente, o voluntário
foi posicionado em ortostatismo, com o antepé sob uma prancha antiderrapante, o calcanhar
no chão, as pontas dos dedos da mão dominante na parede e foi solicitado que ele realizasse
três flexões plantares com elevações de calcanhar máximas, para medição da altura máxima
atingida e da amplitude da articulação talocrural conseguida, nomeada de amplitude de
movimento funcional. Após todas as medidas de avaliação, deu-se inicio ao TECCE até a
fadiga, por um fisioterapeuta treinado.

Fonte: foto própria

Fonte: foto própria

2.2 Instrumentos de avaliação
2.2.1 Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)
O modelo utilizado foi a forma curta, com o propósito de quantificar o nível de
atividade física de diferentes populações (Saúde Rev, 2012). Separando os participantes em
grupos de Sedentário, Regularmente ativo, Ativo ou Muito ativo(fig.1). Sendo requerido que
o voluntário respondesse o questionário e seu resultado foi utilizado como forma de inclusão e
exclusão, pois os considerados muito ativos não entraram no estudo.
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Figura 1. Score de classificação do IPAQ.

2.2.2 Goniometria do Tornozelo
A Goniometria de tornozelo foi verificada com o goniômetro Carci, São Paulo, Brasil,
sendo realizada de duas formas, ativa, quando solicitado que o individuo fique em decúbito
dorsal com um coxin abaixo da região poplítea, com o tornozelo fora da maca, para
possibilitar todo o movimento talocrural, para essa forma, o eixo do goniômetro foi
posicionado no maléolo lateral, com o braço fixo disposto lateralmente a fíbula e o braço
móvel acompanhando o movimento de dorsiflexão e a flexão plantar. Foram considerados
valores normais do movimento a partir de dorsiflexão de 0-20º e o de Flexão Plantar de 0-45º
(Marques, 2003).
Após essa medida, ocorreu a avaliação com o indivíduo em pé, com ação da gravidade
agindo sobre a articulação, nomeada de amplitude de movimento funcional. Foi fixado o eixo
do goniômetro, na articulação metacarpo falangeana do quinto dedo, o braço fixo posicionado
a 10° de dorsiflexão (fixo ao chão) e o braço móvel sobre a margem lateral do quinto dedo
acompanhando a flexão plantar, considerando a maior medida adquirida, após três medições
pelo mesmo avaliador.

2.2.3 Índice Tornozelo-Braquial (ITB)
O ITB foi realizado com um esfigmomanômetro e um aparelho de Doppler Vascular
Periférico (DV). O indivíduo foi posicionado em uma maca em decúbito dorsal, e solicitado
que o mesmo permaneça em repouso total por dez minutos. O cálculo do ITB foi realizado
segundo a American Heart Association com a divisão da maior pressão sistólica da artéria do
tibial posterior ou da artéria pediosa de cada lado, sobre o maior valor obtido, a partir de três
medições, das artérias braquiais. Os valores considerados normais vão de 0,91 a 1,40, (Rooke
et al, 2011).
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2.2.4 Teste de Elevação do Calcanhar cadenciado externamente
O teste seguiu as recomendações estruturais do estudo de Hebert-Losier et al (2017) e
a metodologia do teste de Pondofe et al (2018), pois foi realizada de forma bipodal, utilizada
uma prancha antiderrapante de 3 centímetros de altura, para garantir uma dorsiflexão de 10º.
Um estadiômetro adaptado (Estadiômetro Personal Caprice-Brasil), que mede a altura
máxima alcançada na flexão plantar, foi acoplado ao lado da prancha durante o teste para
garantir que esta altura máxima fosse alcançada durante todo o teste. O tempo da duração foi
medido pelo cronômetro e a quantidade de elevações computada pelo contador analógico com
o ritmo dado pelo metrônomo, que determinava uma elevação por segundo (subida e descida).
O indivíduo foi posicionado com os dois antepés na prancha e as pontas dos dedos da
mão dominante apoiadas na parede, na altura do ombro, para leve manutenção do equilíbrio,
sem que esse fosse utilizado como apoio para melhor desempenho no teste. O teste era
interrompido caso o indivíduo não alcançasse a amplitude inicial marcada no estadiômetro
com a cabeça duas vezes consecutivas (Pereira et al, 2016) e/ou quando não acompanhava o
ritmo do metrônomo, se realizasse inclinação do tronco ou angulação do joelho e se
solicitasse o termino do teste.

3. Análise Estatística
Para distribuição da amostra utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Estes foram
expressos em mediana, intervalo interquatis 25-75% e intervalo de confiança. O teste t, foi
por mann-whitney. As correlações entre as variáveis contínuas foram avaliadas pelo
coeficiente de correlação de Spearman conforme a distribuição assimétrica das variáveis. Os
dados foram analisados utilizando o programa estatístico GraphPad Prism 6.0 (San Diego,
USA) para variáveis quantitativas e IBM SPSS Statistics Base 22.0 (Chicago, USA) para
variáveis qualitativas, considerando o nível de significância de p<0,05 e Intervalo de
Confiança (IC) de 95%.

4. Resultados
Foram recrutados 78 indivíduos, entretanto cinco foram excluídos por não manter a
cadência exigida do teste. Dessa forma, 73 indivíduos foram incluídos, sendo 45% da amostra
composta por homens. (Tabela 1).
Tabela 1 – Características clínicas, demográficas e antropométricas dos participantes (n=73).
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Total (n=73)

Homens (n = 33)

Mulheres (n = 40)

Idade (anos)

32 [24-40,5]

31 [22-38]

33,5 [24-44,7]

Altura (m)

1,67 [1,64-1,72]

1,7 [1,6-1,7]

1,6 [1,6-1,6]

Peso (Kg)

70,3 [60,5-77,1]

73,8 [69,8-81,2]

61,3 [56,8-73]

IMC (Kg/m2)

24,3 [21,8-27,2]

24,4 [23,7-27,3]

23,1 [21,3-26,9]

IPAQ
Sedentário
Ins. Ativo B
Ins. Ativo A
Ativo

n (%)

n (%)

n (%)

18 (24,7)
36 (49,3)
8 (11)
11 (15)

7 (21,21)
16 (48,48)
2 (6,06)
8 (24,24)

11 (27,5)
20 (50)
6 (15)
3 (7,5)

IMC, índice de massa corporal. IPAQ, questionário internacional de atividade física, n, números e (%),
porcentagem de indivíduos. Teste de normalidade por Kolmogorov-Smirnov. Valores em mediana [intervalo
interquartil 25-75%].

O Questionário Internacional de Atividade Física, demonstrou uma prevalência de
49,32% na categoria de insuficientemente ativo B. Realizada a correlação do IPAQ com o
desempenho do TECCE, (r=0,32, p=0,005), demonstrando uma baixa correlação e do IPAQ
com a ADM funcional, (r= - 0,71, p>0,05), mostrou-se uma correlação forte, inversamente
proporcional, contudo não significativo.
Em 56% da amostra total, encontramos valores de amplitudes de movimento ativa
maiores de 65º de flexão plantar, feita então a análise de subgrupo (r= -0,014, p=0,93). As
outras variáveis estão apresentadas na Tabela 2, com diferenciação entre os sexos.
Tabela 2 – Comparação das variáveis do total da amostra e entre os sexos.
Total (n=73)

Homens (n = 33)

Mulheres (n = 40)

p valor

52 [40,5-69,5]

59 [48-83,5]

47 [40-58,5]

0,004

Tempo TEC (s)

52 [40-69,5]

59 [48-84]

46,5 [39,2-58,5]

0,004

Cadência (nº/s)

1 [1-1]

1 [1-1]

1 [1-1]

0,83

ADM funcional

58 [50-61]

52 [48-58]

60 [58-62]

<0,0001

ADM Ativa(graus)

68 [62-72]

66 [58-70]

70 [64-72]

0,05

Altura atingida (m)

1,75 [1,71-1,79]

1,79 [1,75-1,87]

1,73 [1,68-1,75]

<0,0001

Elevações TEC(n°)

(graus)
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Variação de
Altura(m)

0,07 [0,06-0,08]

0,07[0,06-0,08]

0,07 [0,07-0,09]

0,11

TEC, Teste de Elevação do Calcanhar. Valores em mediana [intervalos interquartil 25-75%]. P valor: entre
homens e mulheres, teste de Manny Whitney.

Existe correlação, porém fraca entre elevações do calcanhar e a ADM funcional na
amostra total, ou entre os sexos. (Tabela 3).
Tabela 3 – Correlação entre o número de elevações do calcanhar no TEC e a ADM funcional
para flexão plantar do tornozelo da amostra total.
Elevações TEC

p valor

r Spearman

IC (95%)

ADM funcional (T) (graus)

0,19

-0,15

[1,73-1,77]

ADM funcional (H) (graus)

0,97

-0,005

[1,77-1,83]

ADM funcional (M) (graus)

0,94

-0,01

[1,69-1,73]

TEC: Teste de Elevação do Calcanhar, T: total, H: homens, M: mulheres.

5. Discussão
O presente estudo teve como objetivo analisar a existência de correlação entre a
amplitude de movimento da articulação talocrural e o desempenho no TECCE em adultos
saudáveis. Os principais achados desse estudo foram que o desempenho do TECCE I) Não se
correlaciona com a amplitude articular de movimento na população saudável, II) É menor nas
mulheres quando comparada aos homens e III) Apresenta fraca relação com o índice de
atividade física.
Este é o primeiro estudo onde a amplitude de movimento foi relacionada com o
desempenho em um TEC com cadência externa. Previamente, já foi identificado que o
desempenho é influenciado negativamente pela idade (maiores de 20 anos p<0,001) (Jan et al,
2005), pelo IMC (p= 0,02) (Sole et al, 2010), e pela menor participação de atividades físicas
de resistência (Thomas, 2003). Entretanto, nossos resultados não confirmaram a hipótese que
uma maior amplitude articular poderia desencadear melhor desempenho no teste de endurance
da articulação talocrural.
Nosso estudo tinha como hipótese que o melhor desempenho seria alcançado pelos
indivíduos com melhor flexibilidade. Pressupõem que quanto mais alongado é um músculo,
maior o número de sarcômeros em série na fibra muscular e, consequentemente, maior deve
ser sua capacidade de gerar força ou mesmo resistência (Lima & Silva (2006). Contudo, não
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foi constatado neste estudo quando correlacionado a ADM com o desempenho no TECCE, seja
da população total (r= -0,15, p= 0,19) da amostra ou quando separada entre sexos.
Demonstrando que um sistema músculo-tendão mais maleável seria menos eficiente para a
transmissão de força produzida pela musculatura esquelética para o sistema ósteo-articular
(Tricoli e Paulo, 2002).
A população estudada por esse estudo foi composta de adultos jovens, sem doenças
associadas, porém que não fossem muito ativos. A frequência do teste alcançada na população
total desse estudo obteve mediana de 52 elevações, e quando subdividida em sexos,
demonstra que os homens foram significativamente melhores (p=0,004) que a mulheres.
Estudos anteriores como de Kraemer & Bush (2001) e Levangie & Norkin (2001)
demonstraram que a geração de força ou resistência depende de diversos fatores, como por
exemplo: a secção transversa do músculo, o tipo de fibra muscular e o arranjo das fibras.
Entretanto, a diferença entre sexos já foi reportada em outros estudos com menor performance
no sexo feminino (Courtright et al, 2013; Fleck & Kraemer, 2006).
A mudança no comprimento do músculo, geralmente de forma rítmica, caracteriza-se
como trabalho dinâmico pela alternância de contração e extensão, por tanto, por tensão e
relaxamento (Karl & Kroemer, 2004). Suas variações observadas indicam a existência de um
componente de controle, avaliada pela maior ou menor atividade muscular responsável pelos
deslocamentos, predispondo o controle a diferentes movimentos (Daley & Spinks, 2000). No
estudo foi visto que o comprimento que o músculo alcançava na variação da altura foi
equivalente entre os sexos, de modo a não ser diferente significativamente. Já em relação à
altura atingida durante o teste, houve diferença significativa (p<0,0001) entre sexos, tendo os
homens alcançado uma maior altura.
Há de se ressaltar que a manutenção adequada da flexibilidade é muito importante
para permissão do movimento humano de forma harmônica e com maior liberdade,
melhorando assim as atividades esportivas e de vida diária, e reduzindo o risco de lesões
(Badaro et al, 2007). De acordo com Araújo (2008), as mulheres apresentam mais
flexibilidade, existindo grande variação inter-indivíduo (Badaro et al, 2007), o que concorda
com os dados encontrados no presente presente estudo, no qual houve uma diferença
significativa na ADM funcional entre homens e mulheres (p<0,0001).
A atividade física têm se mostrado positiva em relação ao desempenho em testes,
como Dias et al (2017) demonstraram que estão associados ao desempenho no teste de
caminhada de 6 minutos (6MWT) (p=0,005) e Lima et al (2018) quando realizaram a
correlação com o teste de argola de 6 minutos (TA6) (r= 0,358; p<0,05). Esses achados
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corroboram com os dados encontrados no nosso estudo em que foi realizado a correlação com
o desempenho do TECCE (r=0,32, p=0,005), contudo demonstrando uma baixa correlação.
Provavelmente, pelo caráter de endurance do teste e com cadência externa, diferente das
características do 6MWT e TA6 que possuem cadência livre e são limitados por tempo.
Como limitação do nosso estudo, podemos citar a escassez na literatura sobre a
influência da amplitude de movimento da articulação talocrural no TEC, sendo apenas citada
em outros testes e ainda a comparação apenas com indivíduos ativos, porém não ateltas. Além
disso, a pequena amostra em indivíduos de faixas etárias mais elevadas, impossibilitando
realizar análises em sub-grupos.

6. Conclusão
Nesse estudo, foi realizada a medição da amplitude de movimento funcional, a partir
de um goniômetro, para verificação da amplitude alcançada dos indivíduos durante o TECCE.
Podemos dessa forma, sugerir que a amplitude de movimento da articulação talocrural não
influencia o desempenho no TECCE na população saudável sem doenças associadas. Dessa
forma, constatamos que indivíduos com menores amplitudes não serão prejudicados no
TECCE realizado em ambulatórios para acompanhamento de sua função, fadiga, resistência e
desempenho.
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