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Introdução. Fadiga muscular é um sintoma observado nas doenças crônicas e interfere na capacidade funcional e 

qualidade de vida dos sujeitos. Porém, a literatura não apresenta metodologia específica para evocar fadiga em grupos 

musculares dos membros superiores de crianças e adolescentes e tampouco qual a melhor velocidade de teste. 

Objetivo. Determinar a melhor velocidade isocinética para induzir fadiga durante flexo-extensão de cotovelo, em 

crianças e adolescentes típicos. Método. Participaram 12 crianças e adolescentes típicos, 8 do gênero masculino com 

média de 11,3(3,07)anos, 49,9(15,7)Kg e 153,2(17,5)cm e 4 do feminino com 14,0(2,8)anos, 52,5(17,6)Kg e 

156,6(9,6)cm, após autorização dos responsáveis e aprovação pelo Comitê de Ética (CAAE: 68338917.1.0000.5440). A 

avaliação isocinética (Biodex Mult Joint System 4®) foi realizada no membro superior dominante, na posição sentada, 

com cintos estabilizadores no tórax, pelve e braço; o eixo mecânico de rotação foi alinhado com o epicôndilo lateral do 

úmero e a amplitude de movimento de 50-120°de flexão. Foram realizados movimentos concêntricos de flexão (FLC) e 

extensão (EXC) de cotovelo nas velocidades 120, 180 e 240°s-1, selecionadas de forma randomizada, com 5 

repetições, e em seguida, com repetições ilimitadas até o participante atingir queda de 50% da força máxima por 3 

contrações consecutivas; o repouso entre as velocidades foi de 5 minutos. A escala Children´s OMNI Scale of Perceived 

Exertion foi aplicada para pontuar a sensação de fadiga de 0-10. Os dados foram processados em ambiente Matlab®. 

As variáveis analisadas para cada velocidade foram: repetições nas quais a velocidade isocinética foi atingida; médias 

do pico de torque (normalizado pela massa corporal) e pontuação na Escala OMNI. As variáveis foram comparadas (test 

t-Student) em relação aos momentos antes e ao final do teste de fadiga, considerando um nível de significância de 5%. 

Resultados. A velocidade na qual os voluntários apresentaram melhor desempenho foi 120°s-1, pois em 90-97% das 

repetições a velocidade foi alcançada. Comparando os dados obtidos antes e ao final do teste de fadiga, foi possível 

observar declínio significativo da performance muscular em todas as velocidades (ex: 120°s-1, meninos, FLC, PT=0,42 

vs. 0,22, DP= 0,03 vs. 0,10; p=0,002), exceto na velocidade 240°s-1 para as meninas. Para ambos os gêneros a maior 

pontuação na OMNI foi atingida quando o teste foi executado na velocidade 120°s-1 (medianas - Masculino:9; 



Feminino:10). Conclusão. Velocidades moderadas (120;180°s-1) parecem ser mais adequadas para induzir fadiga em 

crianças e adolescentes típicos no teste isocinético concêntrico de cotovelo. Descritores. Isocinético; fadiga; crianças.


