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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Um valioso elemento da aptidão física para desempenho é a potência de 

membros inferiores, fundamental nas inúmeras atividades do dia a dia, principalmente no meio 

militar. Atividades militares específicas de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) envolvem ações 

que visam responder com rapidez e eficácia, sendo determinante o tempo de reação e de 

movimento em tarefas motoras diversas. Ademais, cresce de importância encontrar medidas da 

força isocinética dos flexores e extensores do joelho, para verificar quais dessas são preditoras 

dessa valência física, a fim de melhor prever desempenho físico. Logo, o objetivo do trabalho foi 

verificar a relação entre a potência de membros inferiores, que foi mensurada através da altura 

do salto vertical, e a força isocinética dos flexores e extensores do joelho  de soldados do 1º BPE. 

MÉTODOS: A amostra foi constituída por 34 homens saudáveis sem experiência em 

Treinamento de Força, faixa etária de 18 a 19 anos, integrantes da 1º Batalhão de Polícia do 

Exército, recreacionalmente treinados. A estatura foi medida através de estadiômetro. A medida 

de massa corporal foi aferida utilizando uma balança de precisão digital (Filizola® - USA). Para 

a medição da força dos flexores e extensores do joelho, utilizou-se o teste dinamométrico de 

membros inferiores, no dinamômetro isocinético Biodex S4 Pro. Para avaliar potência muscular 

foi realizado o salto Counter Movement Jump (CMJ), sem utilização dos membros superiores A 

avaliação dos saltos verticais foi executada com auxílio de tapete de salto da Marca AXON 

JUMP. Realizou-se o teste de correlação de Pearson para averiguar o nível de correlação entre as 

variáveis, adotando-se : r = 0,10 até 0,30 (fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado); r = 0,70 até 1 

(forte) ; e nenhuma para r = 0. RESULTADOS: Foi encontrada correlação significativa entre a 

altura do salto vertical  e a força dos extensores de joelho, positiva e de magnitude forte (p ≤ 

0,005, r = 0,730) e não foi encontrada correlação com os flexores ( p=0,077). CONCLUSÃO: 

Conclui-se que houve correlação positiva de magnitude forte entre a altura do salto contra 

movimento e a força de extensores de joelho em militares do 1° BPE. 

 

Palavras-Chave: Extensão; Flexão; Isocinético; Joelho; Salto vertical; Militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEITE, Michael Willyan Fleitas Leite. relationship between the isokinetic strength of knee 

flexors and extensors and the vertical jump performance of soldiers from the 1st BPE. Course 

Conclusion Paper (Graduation in Physical Education). Army Physical Education School. Rio de 

Janeiro - RJ, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: A valuable element of physical fitness for performance is the power of the 

lower limbs, which is essential in countless daily activities, especially in the military. Specific 

military activities for the Guarantee of Law and Order (GLO) involve actions that require a quick 

and effective response, with time for reaction and movement in different motor tasks being key 

elements to it. Furthermore, finding measures of the isokinetic strength of the knee flexors and 

extensors are growing in importance, in order to verify which of these are predictors of this 

physical valency, to better predict physical performance. Therefore, the objective of this study 

was to verify the relationship between the power of the lower limbs, which was measured 

through the height of the vertical jump, and the isokinetic force of the knee flexors and extensors 

of soldiers from the 1st BPE. METHODS: The sample consisted of 34 healthy men naive for 

TF, aged between 18 and 19 years old, members of the 1
st
 Army Police Battalion, who received 

recreational training. Their height was measured by a stadiometer. Body mass was measured 

using a digital precision scale (Filizola® - USA). To measure the strength of their knee flexors 

and extensors, the lower limb dynamometer test was used with the Biodex S4 Pro isokinetic 

dynamometer. To evaluate muscle power, the Counter Movement Jump (CMJ) was performed, 

without the aid of the upper limbs. The evaluation of vertical jumps was performed with the use 

of the AXON JUMP jumping mat. Pearson's correlation test was performed to ascertain the level 

of correlation between the variables, adopting: r = 0.10 to 0.30 (weak); r = 0.40 to 0.6 

(moderate); r = 0.70 to 1 (strong); and none for r = 0. RESULTS: A significant correlation was 

found between the height of the vertical jump and the strength of the knee extensors, which were 

positive and of strong magnitude (p ≤ 0.005, r = 0.730) and no correlation was found with the 

flexors (p=0,077). CONCLUSION: It was concluded that there was a positive correlation of 

strong magnitude between the jump height and the movement and strength of knee extensors in 

soldiers of the 1
st
 BPE. 

 

Key words: Extension; Flexion; Isokinetic; Knee; Vertical jump; Military. 
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INTRODUÇÃO 

 

As tropas especializadas de Polícia do Exército têm como principal ação coagir pessoas a 

abandonarem determinado local, cessarem suas ações e impedirem que elas se desloquem por 

locais não permitidos. Assim, ao analisarmos as ações dessa tropa, podemos verificar a 

necessidade da rápida movimentação, de gestos explosivos e de grande força muscular, 

principalmente de membros inferiores quando o contato físico for necessário (1). 

O salto vertical é um teste funcional relevante, muito utilizado para medir o desempenho 

neuromuscular de membros inferiores (2). Existem evidências na literatura científica de que há 

relação positiva entre o resultado no teste de salto vertical e o desempenho em atividades 

militares (3). Dessa forma, cresce de importância a manutenção dos músculos dos membros 

inferiores, uma vez que estes estão relacionados ao melhor desempenho nas tarefas militares. 

Ao analisar a biomecânica do salto vertical, identificamos três fases de ações musculares 

distintas, sendo a primeira “Abaixamento” e frenagem excêntrica; a segunda é a “Pausa” 

isométrica e a última é Propulsão concêntrica (4). Sugere-se que o melhor desempenho do salto 

vertical possui maior relação com a força muscular dos extensores e flexores do joelho, em vez 

da técnica de pular (5). 

Sendo os saltos movimentos multiarticulares que envolvem o trabalho dos joelhos, 

quadril e tornozelos, nas ordens de 49%, 28% e 23%, respectivamente, é provável que uma 

análise dos flexores (isquiotibiais) e extensores (quadríceps) do joelho, utilizando o aparelho 

dinamômetro isocinético, possa nos fornecer dados diretamente relacionados com o desempenho 

do salto (6).  

Em relação à coordenação dos músculos dos segmentos corporais, existe consenso na 

literatura científica de que os músculos extensores e flexores do joelho possuem maior 

contribuição no desempenho do salto vertical (7). Observa-se, então, a importância da 

articulação do joelho para este importante teste funcional. 

 Temos como padrão ouro para avaliação da função muscular a utilização do 

dinamômetro isocinético, em que é possível se avaliar e identificar possíveis déficits musculares 

(8). Nesse contexto, o joelho é a articulação com maior aplicabilidade dos estudos relacionados 

ao aparelho em foco (9). 

Vários autores estudaram a relação entre o desempenho do salto vertical e a capacidade 

de produzir força no dinamômetro isocinético, em atletas (9–14). No estudo de Laudner et al. 
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(15), por exemplo, os autores tendo como amostra jogadores de vôlei, identificaram, correlações 

positivas dos flexores e extensores do joelho analisandos isocinéticamente , com o desempenho 

no salto vertical, sendo que os flexores de joelho apresentaram menores valores de correlação (r 

=0,39, p< 0,05) com a altura dos saltos em comparação com os extensores que apresentaram 

maiores valores de correlação ( r= 0,63, p< 0,05) com o desempenho do salto. Contudo, essa 

relação tendo como amostra os soldados do corpo de tropa do Exército Brasileiro, ainda carece 

de pesquisa e precisa ser mais investigada. Assim, este estudo é relevante porque militares 

especializados na área de educação física possam planejar treinamentos específicos, melhorando 

o desempenho operacional da tropa. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar a relação entre a força isocinética de 

flexores e extensores de joelho e o desempenho no salto vertical de soldados do 1º BPE  
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MÉTODOS 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de uma pesquisa descritiva correlacional. A pesquisa foi descritiva no sentido de 

descrever a situação, identificar os problemas, justificar as condições, comparar e avaliar o que o 

estudo está desenvolvendo, visando aclarar essa situação para futuros planos e decisões; sendo 

correlacional para analisar as correlações entre os fatores, permitindo o estudo simultâneo de 

diversas variáveis e, assim, descobrir o grau de relacionamento existente e não apenas se o efeito 

esteve presente, o que seria uma questão para pesquisas experimentais (16). 

 

Amostra 

A amostra do presente estudo caracteriza-se como intencional de conveniência.  

Foi constituída por 34 homens saudáveis sem experiência em Treinamento de Força, faixa etária 

de 18 a 19 anos, integrantes do 1º Batalhão de Polícia do Exército, recreacionalmente treinados. 

Antes de iniciar os testes, todos conheceram os objetivos do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que explica detalhadamente os procedimentos do 

teste e do treinamento que seram realizados durante o estudo. Os voluntários receberam também, 

ao final da análise dos dados, um laudo com os resultados averiguados na pesquisa. 

Critérios de inclusão  

Foram adotados, para todos os voluntários, os seguintes critérios de inclusão: a) ter respondido 

negativamente a todas as sentenças do questionário PAR-Q; b) ser militar do Exército Brasileiro; 

c) ter entre 18 e 19 anos; d) não ter experiência em treinamento de força; e) não ter tido nenhum 

tipo de lesão musculoesquelética pelo menos nos últimos seis meses. 

 

Critérios de exclusão 

Foram adotados, para todos os voluntários, os seguintes critérios de exclusão: a) não ter 

conseguido executar completamente todos os protocolos de testes previstos, tanto no pré-teste 

quanto no pós-teste; b) não poder participar da intervenção por recomendações médicas; c) faltar 
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3 (três) sessões de treinamento; d) fazer uso de medicamentos e/ou suplementos que possam 

interferir nos resultados; e) aqueles que não assinarem o TCLE; f) ter hábito de tabagismo.  

Ética na pesquisa 

O presente trabalho atendeu as normas para a realização de pesquisa em seres humanos, 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012. Todos os participantes do 

estudo concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Apêndice), elaborado de acordo com a Declaração de Helsinque. O estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Hospital da Força Aérea do Galeão 

– HFAG e aprovado pelo Certificado de apresentação para Apreciação Ética ( CAAE) nº 

97841518.0.00005250, além das aprovações legais, foi mantida a ética durante todo o processo, 

no que se refere ao atendimento e acompanhamento dos sujeitos da amostra, bem como sigilo e 

confidencialidade dos dados ao longo das coletas e após o tratamento dos dados para publicação.  

 

Procedimento de coleta de dados 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados em três visitas (V): em V1, seram 

realizada uma explanação sobre os objetivos e procedimentos de pesquisa, medidas 

antropométricas, preenchimento do TCLE e do questionário PAR-Q;Em V2, será realizado o 

teste de salto vertical - Counter Movement Jump e as medidas isocinéticas ;V3, 48 horas após o 

teste, será realizado o re-teste do salto vertical. 

 

Testes 

Massa Corporal 

A medida de massa corporal foi aferida com a utilização de uma balança de precisão digital 

(Filizola® - USA), com precisão de 100 gramas e escala variando de 0 a 150 Kg (17). O avaliado 

ficou em pé, no centro da plataforma da balança, com os pés afastados lateralmente, o corpo 

ereto e com o olhar em um ponto fixo (Plano de Frankfurt). O teste foi realizado pela manhã em 

jejum, os voluntários utilizaram o mínimo de roupa e estavam com a bexiga vazia. 
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Estatura 

A estatura foi aferida utilizando um estadiômetro (Sanny® - Brasil), com precisão de 1 mm, 

montado na parede. O voluntário  ficaram descalço e tiraram o chapéu se estiver usando, e 

adotaram a postura ereta com os pés planos na plataforma e com os calcanhares próximos. Os 

calcanhares, a região média do corpo e as partes corporais superiores foram encostadas na 

parede. Além da posição ortostática, a cabeça estava orientada segundo o plano de Frankfurt 

(18). 

 

Teste de Força Isocinética 

Um dia após as medidas antropométricas e de composição corporal e preenchimento dos 

questionários e anamnese, os indivíduos realizaram o teste dinamométrico de membros 

inferiores, movimentos de extensão e flexão de joelho no dinamômetro isocinético Biodex S4 

Pro. 

O protocolo utilizado foi o previsto no sistema Biodex S4® para teste isocinético, que consiste 

em posicionar o indivíduo sentado na cadeira do equipamento, estabilizado por meio de cintos 

(pélvico e diagonais). Antecedendo os protocolos experimentais no isocinético foi realizado um 

aquecimento orgânico durante 5 minutos em bicicleta ergométrica, na potência de 50W, entre 80 

e 90 rotações por minuto (RPM), seguido de um aquecimento específico e familiarização no 

dinamômetro, composto por 1 série de 10 repetições na velocidade de 180º/seg. e 1 série de 10 

repetições na velocidade de 120º/seg. com 60 segundos de intervalo entre cada série. 

No teste de flexão e extensão de joelhos, o voluntário foram posicionado sentado 

confortavelmente na cadeira do equipamento, com as costas no encosto, que foram ajustado até a 

fossa poplítea encostar na parte anterior do acento, estabilizado por meio de cintos (pélvico e 

diagonais), o alinhamento da articulação do joelho com o eixo mecânico do dinamômetro 

isocinético feito tomando como referência a linha articular da articulação do joelho 

(femorotibial), realizando o teste no membro dominante. 

Foram realizados três testes, com 5 repetições máximas, na velocidade de 60°/seg., com intervalo 

de 60 seg. entre os testes, tipo concêntrico/concêntrico. 

Para aumentar a motivação durante os testes isocinéticos, os indivíduos foram estimulados 

verbalmente para executar cada repetição com o máximo empenho. Para minimizar o erro nos 

testes dinamométricos, algumas estratégias foram empregadas: a) algumas instruções serão 
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padronizadas para o procedimento dos testes e técnicas dos exercícios; b) o encorajamento verbal 

será padronizado durante o procedimento dos testes (18). 

 

Teste de Salto Vertical Counter Movement Jump (CMJ) 

No teste foi realizado os seguintes protocolos: aquecimento, composto por 2 min de corrida leve, 

3 saltos verticais livres, 3 saltos verticais livres (19). Os voluntários foram orientados a não 

realizar exercícios de alongamento antes da execução do salto vertical. A não realização de 

aquecimento controlado antes do teste de salto vertical pode influenciar no desempenho (20). A 

avaliação dos saltos verticais foi executada com auxílio de tapete de salto da Marca AXON 

JUMP. O teste foi executado com o avaliado posicionado nos padrões específicos para a 

avaliação de saltos verticais no tapete de saltos atendendo às limitações articulares por ele 

apresentadas e após um aquecimento orientado. Para a análise dos saltos, foi realizado o salto 

Counter Movement Jump (CMJ), sem utilização dos membros superiores. Cada tipo de salto foi 

realizado 3 vezes, com intervalo aproximado de 3 minutos, sobre o tapete, em esforço máximo. 

Foram considerados, arbitrariamente, os saltos que alcançarem as maiores alturas entre o teste e 

re-teste.  

Análise Estatística 

Os dados foram digitados e analisados no programa SPSS, versão 21. Inicialmente foi realizada a 

análise descritiva das variáveis com medidas de tendência central e dispersão. 

Posteriormente, a análise estatística envolverá o teste de normalidade de Shapiro Wilk. Dessa 

forma, foi utilizada a análise de correlação entre a altura dos saltos e força muscular por meio da 

correlação de Pearson (teste paramétrico) ou Spearman (teste não paramétrico).  

Será utilizada como referência os estududos de Dancey e Reidy (22) , os quais apontam que a 

magnitude da correlação é: r = 0 (nenhuma) ; r = 0,10 até 0,30(fraco); r = 0,40 até 0,6 

(moderado); r = 0,70 até 1 (forte) . 
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RESULTADOS 

Os valores descritivos da amostra estão apresentados na Tabela 1, em média e desvio-

padrão. 

Conforme consta na Tabela 1, a média da altura do salto contra movimento foi de 

35,333± 3,963 cm, a média da força dos extensores de joelho no isocinético foi de 246,400± 

33,566% , a média da força dos flexores de joelho no isocinético foi de 137,95±20,972 %.  

Tabela 1. Dados da estatística descritiva das variáveis. 

Variáveis Média ± DP Mín - Máx IC CV 

ASCM (cm) 35,333± 3,9630 29,20 – 43,80 32,815 – 37,851 11% 

FEJ (%) 246,4 ± 33,566 183,10 – 312,60 225,073 – 267,7269  13% 

FFJ (%) 137,95 ± 20,972 102,60 – 166,40 124,624 – 151,2751              15% 
Legenda:ASCM – altura do salto contra movimento; FEJ = força dos extensores de joelho; FFJ = força dos flexores 
de joelho; DP = desvio padrão. 

O teste de Shapiro-Wilk encontrou aderência à normalidade em relação a todas as 

variáveis (p > 0,05). Por meio da correlação linear de Pearson, foram encontrados valores 

significativos na correlação da altura SCM com a FEJ (p = 0,007) e valores não significativos na 

correlação da altura SCM com a FFJ (p = 0,077). Sendo a primeiras correlações positivas forte 

(FEJ, r = 0,730) e a segunda correlação positiva moderada (FFJ, r = 0,529), de acordo com a 

Tabela 1. Os valores relacionando essa força com as variáveis antropométricas estão 

apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2 Correlação entre ASCM e variáveis dos flexores e extensores do joelho. 

Variáveis FEJ (%) FFJ (%)    

ASCM (cm) 

r 0,730 0,529    

p 0,007* 0,077    
Legenda: ASCM = altura do salto contra movimento; FEJ = força dos extensores de joelho; FFJ = força dos flexores 

de joelho. *p < 0,05. 
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Figura 1 – Diagramas de dispersão linear com p < 0,05. 
Legenda: altura CMJ = altura do salto contra movimento; Isoc Ext Joelho= força de extensores do joelho 

 

 Figura 2– Diagramas de dispersão linear com p < 0,05. 
Legenda: altura CMJ = altura do salto contra movimento; Isoc Flext Joelho= força de flexores do joelho. 
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DISCUSSÃO 

Este estudo teve o objetivo verificar a relação entre a Força de membros inferiores e o 

desempenho no salto vertical em soldados do Exército Brasileiro. O principal achado foi a forte 

 correlação entre a Força dos Extensores de Joelho (FEJ) e a altura do salto vertical (p<0,05 ; r= 

0,730). 

Corroborando ao que foi encontrado nessa pesquisa, Gauffin et al. (24) encontraram  

correlação significante de r=0,40 entre o torque dos músculos extensores do joelho e o 

desempenho no teste de salto vertical, em jogadores de basquete. 

Os estudo de Bosco et al.,  utilizaram a altura dos saltos SJ e CMJ  como uma das formas 

de avaliar o desempenho do salto vertical. Em a esses dois grupos musculares, a maior 

correlação encontrada entre a força dos extensores de joelho avaliadas no dinamômetro 

isocinético ocorreu com o salto CMJ (r= 0,74) . 

Entretando,diferente dos resultados encontrados nesse trabalho, Laudner et al. (15), e 

colaborados, tendo como amostra jogadores de vôlei, identificaram correlações positivas dos 

flexores e extensores do joelho com o desempenho no salto vertical, sendo que os flexores de 

joelho apresentaram menores valores de correlação (r =0,39, p< 0,05) com a altura dos saltos em 

comparação com os extensores que apresentaram maiores valores de correlação ( r= 0,63, p< 

0,05) com o desempenho do salto. 

Talvez a diferença encontrada na pesquisa de Laudner et al.(15), tenha sido gerada pela 

amostra utilizada por ele , a qual era composta por atletas de vôlei. Outro fator que possa 

explicar as diferenças entre os resultados é a diferença entre os protocolos utilizados, uma vez 

que no estudo citado foi utilizado saltos unilaterais e bilaterais os quais podem ter interferido nos 

resultados, por terem biomecânicas diferentes (15). 

Mesmo que estes resultados anteriores tenham sido encontrados em atletas de 

modalidades diversas, eles corroboram com os que foram encontrados nesta pesquisa com a 

amostra de militares. 

Assim, esses resultados sugerem que a força dos músculos responsáveis pelo movimento 

de extensão de joelho tenha maior importância para o desempenho de salto em comparação aos 

músculos flexores. Esse achado pode ser explicado pelo fato dos músculos extensores estarem 

trabalhando de forma agonista para a articulação do joelho na fase de impulsão, realizando 

grande parte da força necessária para alcançar maiores valores de potência e altura nos saltos. 

Esta pesquisa pode ter sofrido a interferência de alguns fatores não controláveis como a 

captação e retenção amostral. Além disso, a amostra foi composta apenas por 34 voluntários, 

soldados do Exército Brasileiro (EB). É preciso ter cautela em extrapolar os resultados obtidos 

nesse estudo para todos os militares do EB. 
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Faz-se necessário aumentar o número amostral para inferir efeito combinado das 

variáveis isocinéticas no desempenho do salto vertical. Sendo interessante também comparar, em 

pesquisas futuras, a força relativa dos membros inferiores dessas militares com os riscos das 

possíveis lesões no na atividade militar, para criar-se um parâmetro de avaliação para a 

diminuição desses riscos. 

No entanto, ainda que existam limitações, há importância neste estudo por obterem-se 

resultados que verificaram a relação entre a força dos flexores e extensores do joelho com o 

desempenho do salto vertical, tendo-se ainda utilizado uma abordagem metodológica adequada 

com instrumentos padrão ouro.  
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que houve correlação positiva de magnitude forte ( r= 0,730)  entre altura salto 

contra movimento e a força de extensores de joelho, tendo seu resultado obtido através do pico 

de torque de testes isocinéticos. Contudo não foi encontrada correlação entre a altura do salto 

contra movimento e a força dos flexores de joelho.  
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ANEXO 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

Este questionário tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação por um médico 

antes do início da atividade física. Caso você responda “SIM” a uma ou mais perguntas, 

converse com seu médico ANTES de aumentar seu nível atual de atividade física. Mencione este 

questionário e as perguntas às quais você respondeu “SIM”. Por favor, assinale “SIM” ou 

“NÃO” às seguintes perguntas:  

 

1. Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria realizar 

atividade física supervisionado por profissionais de saúde?  

 Sim   Não  

 

2. Você sente dores no peito quando pratica atividade física?  

 Sim   Não  

 

3. No último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade física?  

 Sim   Não  

 

4. Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ ou perda de consciência?  

 Sim   Não  

 

5. Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela prática de 

atividade física?  

 Sim   Não  

 

6. Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de coração?  

 Sim   Não  

 

7. Você sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física?  

 Sim   Não  
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Nome completo:_____________________________________________________Idade:____  

 

Data: ________________   Assinatura: ____________________________________________ 

Se você respondeu “SIM” a uma ou mais perguntas, leia e assine o “Termo de 

Responsabilidade para Prática de Atividade Física”. 

 

Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física 

 

Estou ciente de que é recomendável conversar com um médico antes de aumentar meu 

nível atual de atividade física, por ter respondido “SIM” a uma ou mais perguntas do 

“Questionário de Prontidão para Atividade Física” (PAR-Q). Assumo plena responsabilidade por 

qualquer atividade física praticada sem o atendimento a essa recomendação. 

 

Nome completo:_________________________________________________ 

Data: ________________ Assinatura: _______________________________ 
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APÊNDICE  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx – CCFEx 

Escola de Educação Física do Exército 

(C Mil Edc Fis / 1922) 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Relação entre 

a força isocinética de flexores e extensores de joelho e o desempenho no salto vertical de 

soldados do 1ºBPE”. Nesta pesquisa pretendemos avaliar a força dos músculos flexores e 

extensores do joelho atráves do dinamômetro isocinético e realizar o teste de salto vertical - 

Counter Movement Jump (CMJ). 

 Objetivos: O intuito do estudo é verificar a relação dos músculos flexores e extensores do 

joelho com o desempenho do salto vertical, identificando qual grupo apresentará maior relação 

com o desempenho do salto vertical. 

Procedimentos da pesquisa: Para esta pesquisa o senhor será avaliado em 3 etapas distintas. 

Na primeira etapa cada voluntário será submetido à avaliação das medidas antropométricas de 

peso e estatura e responderam ao questionário PAR-Q. Na segunda etapa os voluntários 

realizaram o teste de salto vertical - Counter Movement Jump e após 48 horas, será realizada a 3 

etapa com o re-teste do salto. 

Desconforto e possíveis riscos associados à saúde: Os riscos associados às avaliações podem 

incluir dor muscular tardia devido ao exercício do salto vertical. O teste de salto deverá atingir a 

altura máxima, necessitando um esforço moderado a máximo por cada indivíduo, contudo, caso 

o senhor venha a queixar-se de fadiga muscular ou mal-estar, o teste será suspenso 

imediatamente, sendo retomado apenas se o senhor julgar-se apto a retomar os testes. Para a 

avaliação das  medidas antropométricas, existirá um risco mínimo relacionado a qualquer mal-

estar que venha a surgir decorrente de sua rotina alimentar, ou qualquer problema  presentes no 

seu dia a dia, porém no caso de ocorrer algum tipo de desconforto durante o estudo, será 

realizado um imediato atendimento, sem nenhum tipo de ônus material ou pessoal aos 

envolvidos na pesquisa.  
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Benefícios da pesquisa: O senhor e futuros participantes poderão se beneficiar com os 

resultados desse estudo. Os indivíduos desse estudo serão beneficiados diretamente com um 

feedback da avaliação dos resultados individuais, onde espera-se nortear de maneira correta os 

treinamentos, minimizando o risco de lesões e danos à saúde. Além disso, espera-se que o 

produto dessa pesquisa venha a contribuir com a tomada de decisões estratégicas, operacionais e 

administrativa do Exército Brasileiro. 

Esclarecimentos e direitos: Para participar deste estudo o Sr.(a) não terá custo algum, nem 

receberá qualquer vantagem financeira, porém será indenizado e ressarcido diante de possíveis 

despesas e eventuais danos provocados pela pesquisa. Terá o esclarecimento sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Os 

resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.   

O senhor não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar do presente estudo.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui 

duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável/ coordenadora da pesquisa. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao senhor(a). Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um 

período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos.    

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do Comitê de Ética 

em Pesquisa – CEP, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, 

agora ou a qualquer momento. 

Caso você tenha alguma reclamação ou queira denunciar qualquer abuso ou improbidade desta 

pesquisa, denuncie ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Capacitação Física do Exército 

(CEP-CCFEX). Você pode fazê-lo pelo telefone, no número (21) 2586 2297, por e-mail 

(cep@ccfex.eb.mil.br) ou ir ao local, localizado à Av. João Luiz Alves, s/nº, sala do CEP-

CCFEX no prédio da EsEFEx, Urca. Os horários de funcionamento do CEP-CCFEX são: 2ª a 5ª 

feira, das 10h às 15h. 

Termo de responsabilidade dos pesquisadores: Eu, Michael Willyan de Fleitas Leite, 

coordenador do presente projeto, comprometo-me em conduzir o estudo de acordo com a 

Resolução CNS 466/2012. 
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Consentimento Pós-Informação 

Eu,_________________________________________________, portador da carteira de  

identidade nº__________________,  fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “Relação entre 

a força isocinética de flexores e extensores de joelho e o desempenho no salto vertical de 

soldados do 1ºBPE” e por me considerar devidamente informado (a) e esclarecido (a) sobre o 

conteúdo deste termo e da pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu consentimento 

para inclusão, como sujeito da pesquisa. 

 

 _______________________________________  _____/______/______  

Assinatura do Participante Voluntário  Data  

 

 

 _______________________________________  _____/______/______  

Assinatura do Pesquisador Responsável  Data  

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: MICHAEL WILLYAN DE FLEITAS LEITE  

ENDEREÇO: AVENIDA PASTEUR, 120, APTO 602, BOTAFOGO - RJ 

CEP 22290-240 – RIO DE JANEIRO - RJ  

Fone: (24) 9 81187507   

E-mail: maicon.willyan@gmail.com 
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APÊNDICE 2 – Termo de Cessão de Direitos sobre Trabalho Científico 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Título do trabalho científico: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nome completo do autor: 

_____________________________________________________________________________

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de 

minha propriedade. 

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso específico 

no aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por meio de 

publicação em revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação. 

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 

ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia 

somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização militar, 

fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca. 

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde que 

sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre direitos 

autorais. 

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá ser 

feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física do 

Exército. 

Rio de Janeiro,______de________________de 2020. 

 

 

MICHAEL WILLYAN DE FLEITAS LEITE – 1º Ten 
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APÊNDICE 3 – Termo de Autorização para Publicação de Trabalho de Conclusão de 

Curso na Biblioteca Digital 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 

 Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de Educação 

Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem ressarcimento 

dos direitos autorais, de acordo com a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Lei de Direito 

Autoral, o texto integral da obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de 

leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 

desta data. 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso 

Título do TCC: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nome completo do autor: 

_____________________________________________________________________________ 

Idt: _________________ CPF: __________________ e-mail: ___________________________ 

Autoriza disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos:            (    ) SIM         (    ) NÃO  

 

Orientador: 

_____________________________________________________________________________ 

Idt: _________________ CPF: __________________ e-mail: ___________________________ 

 

 

Membro da banca: 

_____________________________________________________________________________ 

Membro da banca: 

_____________________________________________________________________________ 

Membro da banca: 

_____________________________________________________________________________ 
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Data de apresentação:___/___/______ Titulação: ______________________________ 

Área de conhecimento: ___________________________________________________ 

Palavras-chave: ___________________________ - ____________________________ 

___________________________ - ____________________________ 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de ________________ de 2020. 

 

 

MICHAEL WILLYAN DE FLEITAS LEITE – 1º Ten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


