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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar o movimento do deslize 

progressivo para a frente na Patinagem Artística, descrevendo os parâmetros 

cinemáticos do movimento. Foi analisada simultaneamente a atividade 

muscular de cinco músculos em cada membro inferior de 22 patinadores 

medalhistas do Campeonato Nacional e/ou do Campeonato da Europa em 

2017, distribuídos pelos seis escalões etários da modalidade. Além do recurso 

à Eletromiografia de superfície wi-fi, a recolha dos dados cinemáticos ocorreu 

de duas formas distintas do deslize progressivo para a frente: Slide1 - iniciando 

o movimento de uma posição estática, e Slide2 - iniciando o teste em 

andamento. Foram efetuadas três recolhas válidas.  Realizou-se o teste de 

Kruskal-Wallis para verificar os efeitos nos parâmetros analisados em função 

dos escalões etários e o teste de U de Mann Whitney para analisar o efeito do 

gênero dos patinadores. Para além disso, utilizou-se a correlação de Pearson 

para verificar a influência dos movimentos articulares na velocidade de 

deslocamento. O deslize possui duas grandes fases (exterior e interior) que 

englobam seis instantes distintos com apoios simples (duração média de 0.75s) 

e duplos (duração média de 0.20s). A velocidade média geral dos patinadores 

foi de 2.36m/s e, com o aumento da velocidade, os patinadores apresentaram 

17° a mais de inclinação para o centro da curva do membro inferior ao final do 

deslize comparativamente à inclinação inicial. Diferenças entre sexo só foram 

encontradas na flexão e na adução do joelho e na velocidade de deslocamento. 

Concluiu-se que o aumento da flexão e da adução do quadril explica o aumento 

da velocidade em algumas fases, entretanto a rotação externa do tornozelo 

possui correlação negativa com a velocidade. Relativamente à lateralidade da 

ativação muscular foi observada assimetria entre os membros inferiores devido 

à atividade ocorrer em curva. A maior diferença observada foi no músculo 

adutor magno que apresentou maior solicitação no membro inferior esquerdo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PATINAGEM ARTÍSTICA; DESLIZE PROGRESSIVO; 

ANÁLISE CINEMÁTICA; ELETROMIOGRAFIA; BIOMECÂNICA. 
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ABSTRACT 
 
The present study aims to characterize the forward progressive slide movement 

in Artistic Roller Skating describing the kinematic parameters of the movement. 

At the same time, the muscular activity of five muscles in each lower limb was 

analyzed in 22 medalist skaters of the National Championship and/or the 

European Championship in 2017, distributed among the six age groups of the 

modality. In addition to the use of wi-fi surface electromyography, the kinematic 

data collection was performed in two distinct forms of forward progressive slide: 

Slide1 - initiating the movement of a static position, and Slide2 - initiating the 

test in movement. Three valid data collections were carried out. The Kruskal-

Wallis test was used to verify the effects on the parameters analyzed according 

to age and U-Mann Whitney test for analyze the effect of the sex of the skaters. 

In addition, the Pearson correlation was used to verify the influence of joint 

movements on the speed. The slide has two large phases (outside edge and 

inside edge) that includes six distinct moments with simple supports (average 

duration of 0.75s) and double support (duration of 0.20s). The average overall 

speed of the skaters was 2.36m/s. With increasing speed, the skaters had 17 ° 

more inclination to the center of the curve of the lower limb at the end of the 

slide compared to the initial inclination. Differences between sex were found 

only in knee flexion, knee adduction and in speed. It was concluded that the 

increase of hip flexion and hip adduction explains the raise of speed in some 

phases, however the external rotation of the ankle has a negative correlation 

with speed. Regarding the laterality of muscle activation, asymmetry was 

observed due to the activity occurring skating in the curve. The asymmetry 

between the lower limbs and the largest difference was observed in the aductor 

magnum muscle, which showed a greater demand in the left lower limb. 

 

 

KEY-WORDS: ARTISTIC ROLLER SKATING; FOWARD SLIDE 

PROGRESSIVE; KINEMATICS ANALYSIS; ELETROMIOGRAPHY; 

BIOMECANICS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A patinagem artística (PA) é um desporto que começou a ser praticado 

no gelo com a utilização de patins com lâminas por volta dos anos 70 do 

século XV. Já a modalidade sobre rodas somente apresentou a primeira 

patente de patins quase 200 anos mais tarde. Com a chegada do verão e, 

consequentemente o fim da temporada do gelo, os patins com rodas 

ganharam popularidade por incorporarem muitas das técnicas da modalidade 

no gelo e poderem ser praticado em diferentes superfícies  (Turner, 1997 cit 

por Gailhaguet, 1991; Pantoja et al., 2014). 

Antes mesmo do surgimento das Olimpíadas de inverno, a PA sobre o 

gelo foi o primeiro desporto de inverno introduzido numa edição dos Jogos 

Olímpicos de verão. Atualmente, segundo os registros da International 

Skating Union (ISU), aproximadamente 2500 atletas de patinagem no gelo de 

74 países são federados nesta instituição. Apesar da PA sobre rodas ainda 

não pertencer aos Jogos Olímpicos, possui um crescente número de 

praticantes em todo o mundo. O Campeonato Mundial de Patinagem Artística, 

de acordo com registros da World Skate (WS), possuiu na edição de 2018, 

1500 atletas inscritos de 35 países (ASWC, 2018). Juntamente com o 

Campeonato Mundial, o World Roller Games (WRG) são os principais eventos 

mundiais da modalidade (Aracu, 2018) e, na sua próxima edição, Barcelona 

2019, já prevê mais de 4.000 atletas inscritos (WRG, 2018). 

Mesmo com a importante relevância da patinagem no contexto mundial, 

a grande maioria das avaliações e intervenções são baseadas em experiência 

e conhecimento empírico e raramente suportadas por informações analíticas 

(Upjohn et al., 2008). São poucas as investigações na PA sobre rodas com 

foco na compreensão do movimento. Os primeiros estudos encontrados 

analisaram as técnicas de execução de saltos (Merni et al., 2011; Pantoja et al., 

2014) e a distribuição de cargas nos patins (Olmi, 2014). Na modalidade de 

gelo, além da análise de saltos (King, 2005; K. L. Lockwood et al., 2006), foi 

encontrado um estudo sobre piruetas (Mapelli et al., 2013). Atividades análogas 

à PA como é o caso do Hóquei, também trazem contributos relacionados ao 
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movimento e à técnica do deslize para frente (Buckeridge et al., 2015; Chang et 

al., 2009; McPherson et al., 2004; Pearsall et al., 2001; Pearsall et al., 2000; 

Renaud et al., 2017; Shell et al., 2017; Upjohn et al., 2008). O mesmo acontece 

com a patinagem de velocidade no gelo e em rodas (Boer, Ettema, et al., 1987; 

Boer & Nilsen, 1989; Boer, Vos, et al., 1987; Felser et al., 2016; J. Koning et al., 

1991; Noordhof et al., 2014). 

Deste modo é notória a relevância da caracterização do deslize para 

frente na PA sobre rodas, uma vez que todos os outros elementos técnicos são 

dependentes do deslize para frente (forward skating) (Genchi, 2018a). Além 

disso, o controle desse movimento requer eficiência no equilíbrio, coordenação 

e ritmo, concomitantemente com a precisão das ações motoras articulares 

sobre os patins, tudo isso somado a um deslocamento em velocidade. 

Portanto, este é um movimento básico, de alta complexidade, que exige 

condição física e motora adequada (Mapelli et al., 2013).  

Embora o desenvolvimento das disciplinas de patinagem enfatizem uma 

técnica apurada de deslize, pouco se sabe sobre esta técnica. Desconstruir o 

movimento sob a luz da biomecânica com suas múltiplas ferramentas, a fim de 

favorecer a compreensão global do deslize para frente, pode permitir 

aperfeiçoar e otimizar o desempenho dos atletas na prática desportiva. (Mell et 

al., 2017; Merni et al., 2011).  

Desta forma, por ser um movimento padrão fundamental para todas as 

tarefas da patinagem, o objetivo principal do presente estudo foi caracterizar o 

movimento do deslize progressivo para frente na PA, descrever os parâmetros 

cinemáticos, analisar a relação entre os parâmetros encontrados em função 

dos escalões da modalidade e do sexo dos patinadores, averiguar a relação 

entre a velocidade de deslocamento e os ângulos articulares e analisar a 

ativação dos principais músculos dos membros inferiores. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1– A história da Patinagem Artística 
 

A PA, segundo Gailhaguet (1991), é um desporto de origem nórdica e 

um dos mais antigos, pois surgiu como forma de locomoção sobre superfícies 

congeladas. Patim vem do grego Patein que significa andar. Durante os 

tempos medievais, a patinagem no gelo tornou-se muito popular na Holanda, 

onde os canais congelados eram rinques ideais para as provas de velocidade. 

Da Holanda esse desporto passou à Inglaterra, e foram os britânicos que 

deram preferência às figuras desenhadas no gelo, tornando, assim, a 

patinagem num desporto mais artístico e diversificado (Gomes, 1998).  

Em 1396 a patinagem tornou-se, durante o inverno, a distração da elite 

e, somente em 1860, o norte americano Jackson Haines combinou os seus 

talentos de dança com a patinagem e revolucionou o desporto incluindo 

música, coreografia e a dança (Gailhaguet, 1991). Em 1879 nasce a 

Associação de Patinagem Inglesa, a primeira federação internacional de 

patinagem artística e em 1892 surge a Federação Internacional de Patinagem 

(ISU). Esta é existente até à atualidade sendo a única Federação 

Internacional que administra a patinagem artística e a de velocidade sobre o 

gelo reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) (Gailhaguet, 1991; 

ISU, 2018). 

A primeira edição de um Campeonato do mundo no gelo ocorreu em 

1896 em São Petersburgo na Rússia, onde apenas quatro atletas 

participaram. No ano de 1908, em Londres, a PA sobre o gelo foi o primeiro 

desporto de inverno a ser introduzido numa edição de verão dos Jogos 

Olímpicos e, posteriormente, em 1924, foi transferida permanentemente para 

as Olimpíadas de Inverno (CBDG, 2016). 

A modalidade sobre rodas apareceu como a opção durante o verão 

com a vantagem de poder ser executada em diferentes superfícies (Turner, 

1997 cit por Pantoja et al., 2014). As duas modalidades são tecnicamente 

semelhantes e possuem em grande parte o mesmo vocabulário. Isto ocorreu 
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devido à PA sobre rodas ser praticada, durante muitos anos, pelos mesmos 

atletas do gelo. Segundo Maria e Kerler (1980), a primeira patente dos patins 

de rodas foi de Josef Merlin em 1760 e a patinagem em rodas tornou-se 

popularmente conhecida pela ópera “Le Prophete”. Nesta ópera, o compositor 

Giacomo Meyerbeer incluiu no terceiro ato uma cena em que os personagens 

deveriam patinar sobre o gelo. Porém em 1849 não tinham como fabricar gelo 

artificial num palco e encomendou os patins a um francês chamado Legrange 

que fabricou dois tipos de patins: um com duas rodas para os homens e, para 

maior estabilidade, outro com quatro rodas para as mulheres (Maria & Kerler, 

1980). 

 No ano de 1880 o americano James Leonard Plimpton fabricou patins 

que eram possíveis de descreverem curvas com facilidade e, a partir desse 

facto, começaram as fabricações de produção em massa. Em 1867 surgiu a 

primeira pista de patinagem sobre rodas do mundo em Cincinnati nos Estados 

Unidos (Maria & Kerler, 1980). Segundo Pickard (2018), em 1947 realizou-se 

o primeiro Campeonato Mundial de patinagem artística sobre rodas em 

Washington organizado pela Federação Internacional de Desporto sobre 

rodas (F.I.R.S. – Fédération Internationale Roller Sports) existente até aos 

dias de hoje com o nome de World Skate.  

A partir de então os Campeonatos Mundiais ocorrem anualmente e é 

um dos eventos mais importantes da PA sobre rodas. E, desde 2017, a cada 

dois anos ocorrerão simultaneamente todos os mundiais dos desportos sobre 

rodas num único evento denominado WRG que teve sua primeira edição na 

China (Aracu, 2018). 

 

2.1.2 – A Patinagem Artística em Portugal 
 

A primeira referência à utilização de um par de patins em Portugal, 

segundo Gomes (1998), remete ao ano de 1873 quando D. Maria Pia 

apresentou os primeiros patins de rodas. A Família Real Portuguesa utilizava-

os como forma de recreação e foi em 1904, na cidade de Lourenço Marques, 
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que Portugal viu ser construído o seu primeiro rinque sob a influência do 

cidadão italiano Buccelato. 

No país, as notícias mais antigas reportam-se à patinagem em recintos 

públicos como o Colégio Militar, Associação Académica de Lisboa e a Galeria 

da Sociedade Portuguesa de Automóveis, que constituía um ponto de encontro 

da sociedade mais elegante (Lacerda, 1991). 

Com o objetivo de divulgar a modalidade, segundo Lacerda (1991), 

surge um movimento de construção de rinques iniciando-se em Lisboa em abril 

de 1912. No Porto é construído, no campo da Constituição em 1914, um rinque 

para a prática da patinagem, que apesar de a expensas de particulares, tinha o 

intuito de servir o Futebol Clube do Porto.  

A partir de 1915, a patinagem torna-se uma prática desportiva cada vez 

mais popular, aproveitando muitas vezes a realização de festas para se 

promover. A 18 e 19 de agosto de 1917 sob a organização da direção do Sport 

Lisboa e Benfica, realizam-se os primeiros campeonatos de Patinagem 

Artística e Hóquei em patins (Lacerda, 1991). 

A partir de então Portugal conquistou destaque a nível mundial quando 

em 1999, Rita Falcão ganhou a primeira medalha de ouro, na disciplina de 

figuras obrigatórias e no combinado, no Campeonato da Europa que se 

realizou na Alemanha. Este resultado foi histórico e, pela primeira vez, se ouviu 

o Hino Nacional em uma competição do escalão principal da modalidade. Em 

2009, Hugo Chapouto, do clube Rolar Matosinhos, foi o primeiro campeão 

mundial português, na variante Solo Dance. Com duas notas máximas, o 

patinador conquistou o primeiro lugar no CM da Alemanha, que decorreu em 

Friburgo e em 2010 repetiu o feito encerrando sua carreira no Campeonato do 

Mundo no seu próprio país em Portimão (F.P.P, 2018b). 

Segundo os registros da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), 

desde 2009, Portugal tem estado nos primeiros lugares em todas as edições do 

Campeonato do Mundo, principalmente na disciplina de dança: Solo Dance e 

Pares de Dança. Os patinadores portugueses já trouxeram ao país 33 

medalhas (12 de ouro, 7 prata e 14 de bronze) e, na primeira edição do WRG 

em 2017 realizado na China, foi a melhor participação da equipa portuguesa 
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em um Campeonato do Mundo. Portugal conquistou ao todo 7 medalhas, 

sendo elas duas de ouro (Pares de Dança Júnior  e Solo Dance sênior 

masculino), três de prata (Solo Dance júnior masculino e feminino; e Solo 

Dance sênior feminino) e duas de bronze (Pares de dança sênior e Solo Dance 

sênior masculino) (F.P.P, 2018a). 

  

 2.1.3 - Caracterização da Patinagem Artística sobre rodas. 
 

A PA sobre rodas contempla sete especialidades: patinagem livre, 

figuras obrigatórias, pares artísticos, pares de dança, solo dance, show e 

precisão. (Lagoa, 2009).  

 

Patinagem Livre – Realizada com música coreografada de forma 

individual. Caracteriza-se pelos saltos, piões e passos, executados de forma 

livre e criativa, que lhe conferem grande espectacularidade. A virtuosidade do 

patinador é definida pela velocidade, altura dos saltos, número de rotações no 

pião, originalidade, dificuldade e execução dos passos de ligação  

Pares Artísticos – O par é constituído por um elemento feminino e um 

elemento masculino e distinguem-se pela execução de saltos, piões e 

elevações. O par deverá funcionar em harmonia com a música executando 

movimentos originais. 

Pares de Dança – O par é constituído por um elemento feminino e um 

elemento masculino. As prestações do par incluem passos de dança e figuras. 

Nos Pares de Dança existe a obrigatoriedade de patinar ritmos específicos 

como Valsa, Tango, Blues, Polka, Samba, Jive, entre outros. As danças 

obrigatórias, assim como as figuras obrigatórias, também possuem diagrama e 

passos definidos e são estabelecidos por regulamento. Também existe a 

Dança Livre onde o par escolhe a sua música e pode explorar ao máximo a sua 

capacidade de dança e expressão. 

Solo Dance – Tal como o nome indica, o Solo Dance é em tudo 

semelhante aos Pares de Dança com a particularidade de ser executado 

individualmente. 
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Figuras Obrigatórias – Executadas de forma individual, sem música. Ao 

atleta é pedido que acompanhe com o patim circunferências previamente 

traçadas no ringue e realize sobre esse traçado diferentes figuras 

estabelecidas por regulamento. A avaliação da prestação nas Figuras 

Obrigatórias é baseada no traço da figura, precisão de rodado, movimento e 

postura. 

Show e Precisão – O Show divide-se por quartetos, grupos pequenos e 

grupos grandes. É uma competição única onde as equipas aliam as suas 

capacidades sobre patins à dramatização de um pequeno enredo. A Patinagem 

de Precisão distingue-se pelo trabalho de equipa onde os elementos estão 

completamente sincronizados na formação de linhas, rodas, barras e blocos. 

 

Todas as competições internacionais em que estejam presentes mais 

de duas federações nacionais são regulamentadas pela Federação 

Internacional WS (Genchi et al., 2018). 

Os juízes de patinagem artística são responsáveis por discernir rápida e 

precisamente a qualidade dos elementos técnicos, bem como atribuir uma 

pontuação à aparência estética geral de uma performance (Kelly L. Lockwood 

et al., 2006). Dessa forma, o sistema de ajuizamento para todas as 

especialidades, exceto a de figuras obrigatórias que possui apenas a avaliação 

técnica baseada no traçado, movimento e porte, é feito com base em duas 

notas. A primeira referente aos elementos técnicos quanto ao seu grau de 

dificuldade e rigor de execução e, a segunda nota, referente à impressão 

artística onde são avaliados o ritmo e a harmonia com a música, a habilidade 

de patinar, a performance e a coreografia (Genchi, 2018a). 

As faixas etárias são agrupadas em escalões etários, sendo que a idade 

de uma temporada do atleta é referente à idade no dia 1 de janeiro do ano do 

evento. Na Tabela 1 observa-se essa divisão por escalão etário. 
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Tabela 1 – Divisão dos escalões etários da Patinagem Artística sobre rodas 

IDADE 
WSA | CERS WS 

Pré-infantil Infantil Iniciado Cadete Juvenil Júnior Sénior 
7-8 anos               

9-10 anos               
11-12 anos           12 12 
13-14 anos               

15 anos               
16-17 anos               

18 +               
 
Legenda: WSA: World Skate América; CERS: Confédération Européenne de Roller Skating; WS: World 
Skate. FONTE: CBHP (2018). 

 

Os campeonatos internacionais regidos pela WS consideram apenas os 

escalões Júnior e Sénior que possuem os 12 anos como a idade mínima 

destes escalões (Genchi et al., 2018). Já os campeonatos regidos pela 

Confederação Europeia (Confédération Européenne de Roller Skating - CERS) 

e pela Confederação Americana (World Skate América - WSA) também 

agrupam os atletas em escalões de base, além dos escalões Júnior e Sénior.  

 

2.2– Aspetos Técnicos da Patinagem. 
 

O desenvolvimento da técnica da patinagem artística, segundo   

Gailhaguet (1991), envolve três princípios básicos e progressivos: posição 

corporal, coordenação e controle muscular e o domínio dos apoios. A posição 

corporal desenvolve a compreensão da correta colocação dos segmentos 

corporais, principalmente durante a fase de base. Em segundo lugar o 

aperfeiçoamento da coordenação e controle do tronco, do alinhamento corporal 

e dos segmentos livres que são essenciais. Posteriormente a contínua 

evolução do patinador só é possível com o domínio dos apoios e inclinações, 

devido à maioria dos movimentos da PA envolverem movimentos de translação 

e rotação (Gailhaguet, 1991). 

Os aspetos técnicos da PA incluem os saltos, peões, passos e viragens, 

posições de patinagem (skating movements), travagens e o deslize para frente 

e para trás (Gailhaguet, 1991). 
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Salto – É um dos elementos que caracterizam a disciplina de patinagem 

livre. Nesta disciplina os saltos possuem um grande valor técnico no código de 

pontuação. O salto possui 5 fases: preparação, transição, chamada, suspensão 

e recepção. Os saltos válidos para a pontuação técnica são regulamentados e 

são classificados em relação ao número de rotações no ar: simples, duplo, 

triplo, quádruplo etc. (Gailhaguet, 1991). Em cada nível e escalão são exigidos 

determinados tipos de saltos e, cada um deles, tem um valor de base de 

acordo com sua exigência técnica (Genchi, 2018b). 

Pião – Assim como os saltos, é um dos elementos que caracteriza a 

disciplina de patinagem livre e que possuem grande valor ténico no código de 

pontuação. Os piões válidos para a pontuação técnica são regulamentados e 

são classificados em relação ao posicionamento do corpo: piões verticais 

(uprights), piões sentados (sitspins) e piões de avião (camel). Em cada nível e 

escalão são exigidos determinados tipos de piões e, cada um deles, tem um 

valor de base de acordo com sua exigência técnica (Genchi, 2018b). 

Passos e viragens – Quando combinados formam sequências de passos 

que são elementos de alto valor técnico nas disciplinas de patinagem livre e de 

dança além de serem uns dos elementos que caracteriza a patinagem de 

dança. Os passos e as viragens são necessários para a construção de um 

programa de competição. Nos passos ocorrem mudanças de pés, porém 

mantém-se a direção, podendo ou não ter mudança de rodado e alguns passos 

utilizam o apoio dos travões. As viragens mudam a direção e podem ocorrer 

com ou sem mudança de rodado e com ou sem troca de pés (Genchi et al., 

2018) (Gailhaguet, 1991). 

Posições de Patinagem (Skating movements) – Normalmente são 

figuras e elementos de equilíbrio ou flexibilidade. Não existe uma regra definida 

para todas as posições possíveis de se apresentar sobre os patins, 

normalmente fazem parte das transições dos elementos obrigatórios de um 

programa. Os mais conhecidos são aviões, taças, biellmann, águias, espirais, 

pivôs e Ina Bauer (Gailhaguet, 1991). 

Travagens – Existem diferentes formas de travagens, podendo ser 

executadas com um ou os dois pés e podendo utilizar ou não os travões: 
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travagem em T, travagem com deslize do travão e travagem com inversão de 

marcha (Gailhaguet, 1991).  

Deslize para frente e para trás – Deslize é um movimento fluido e 

ininterrupto (Genchi et al., 2018) e é a primeira manobra que se aprende ao 

patinar. Existem diferentes formas de deslizar que seguem uma ordem 

pedagógica (marcha, balão, impulso de dois pés, impulso de um pé e cross-

strokes) até atingir a forma base de se deslizar na PA que são os cross-stroke 

para frente e para trás (Gailhaguet, 1991).  
 

2.2.1 - A importância do Deslize para a Patinagem Artística. 

  
Patinar, deslizar, segundo Buckeridge et al. (2015), é um movimento 

típico da patinagem e é a base sobre a qual outras importantes habilidades são 

construídas. E, para a patinagem artística, isto também é uma verdade. 

Segundo Genchi (2018a), a habilidade de patinar, chamada de skating skills, é 

a base dessa modalidade e suas qualidades envolvem o equilíbrio, a fluidez, a 

velocidade e a segurança. Os maiores erros envolvidos com skating skills são a 

falta de mobilidade na articulação dos joelhos, flexionar demasiadamente o 

tronco para frente, impulsionar utilizando os travões, possuir a inclinação 

contrária ao sentido que se pretende patinar, realizar passos curtos e com 

poucas curvas. Todos os elementos ajuizados, sendo técnicos ou de impressão 

artística, levam em consideração o deslize, a fluidez e a habilidade em acelerar 

e desacelerar (Genchi, 2018a).  

Segundo Kirk (1984), para um desporto que apresenta qualidades 

estéticas, entende-se que é necessário olhar para qualidades como a 

velocidade, a graciosidade, a fluidez e o ritmo, cujas combinações se 

constituem na beleza. Boxill (1984), acrescenta que a falta da eficiência técnica 

traduz-se num déficit de atração estética. Partilhando dessa mesma opinião 

Vanden Eyende (1989) admite que só após um avançado domínio da técnica é 

que o atleta consegue impor ao movimento algo de si, como o estilo e 

consequentemente uma atração estética. E, segundo Buckeridge et al. (2015), 
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a excelente habilidade de patinar é considerada uma das principais 

características de um patinador altamente qualificado. 

Lacerda (1991), considera a patinagem como sendo uma ação cíclica de 

propulsão, utilizando instrumentos denominados de patins. Sendo de extrema 

importância nas primeiras abordagens, a aquisição dos equilíbrios estáticos e 

dinâmicos, a colocação correta dos apoios e, no início da propulsão, saber 

provocar corretamente os desequilíbrios corporais responsáveis pelo 

deslocamento.  

Além da capacidade anaeróbica, da técnica e tática de execução dos 

movimentos exigidos num programa de competição, o ambiente e o 

pscicológico, a força máxima de contração voluntária e a coordenação 

muscular dos membros inferiores são importantes aspectos para uma ótima 

performance em deslizes para frente com o intuito de obter grande velocidade 

(Felser et al., 2016). 

 

2.3– Biomecânica. 
 
A biomecânica, segundo Rodgers e Cavanagh (1984), representa a 

mistura de diferentes áreas incluindo a mecânica, a física, a engenharia, a 

matemática, a anatomia e a fisiologia, além de integrar as ciências da 

computação e a eletrónica. 

Em resumo, é a ciência que estuda e quantifica o movimento humano. 

Para a compreensão desta natureza do movimento, desde a década de 1960, 

percorre um caminho estreito entre o que se faz nos laboratórios e a sua 

aplicação prática (Neto et al., 2006).  

 

 2.3.1 – Análise Cinética e Cinemática. 
 

A cinética constitui o estudo das forças que causam um movimento, as 

quais possuem relação com as tensões mecânicas, internas e externas e tem 

como base as leis do movimento (Hamil & Knutzen, 1995; Norkin & Levangie, 

1992; Rodgers & Cavanagh, 1984). É uma análise mais complexa comparada 
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com a cinemática em termos de entendimento e aplicação, pois as forças não 

podem ser vistas, o que pode ser observado são os efeitos causados por elas. 

Porém, a análise cinética pode proporcionar informações importantes sobre 

como o movimento é produzido ou como uma posição é mantida (Hamil & 

Knutzen, 1995). 

Termos como Força, Momentum e Energia referem-se a variáveis 

cinéticas e os dois principais processos cinéticos pelos quais passamos a 

entender a função biomecânica do corpo são o Trabalho (W) e a Energia 

Cinética (Chapman, 2008).  

Nos estudos biomecânicos todos os equipamentos que medem algum 

tipo de força, como por exemplo, a força muscular, a força de pressão, a de 

reação, a gravitacional, a de atrito, a de resistência do ar entre outras, são 

utilizados para avaliações cinéticas (Hamil & Knutzen, 1995).  

Em contrapartida, a cinemática relaciona-se com as características do 

movimento e examina-o a partir de uma perspectiva espacial e temporal sem 

referências com as forças que causam o movimento. Este tipo de análise é a 

ferramenta mais utilizada nas pesquisas que tem como objetivo descrever e 

quantificar posições lineares e angulares do corpo durante um espaço de 

tempo, além de ser, também, um passo intermediário para análises cinéticas 

(Robertson et al., 2014).  

A análise cinemática pode ser constituída por uma análise qualitativa 

que, segundo Hamil e Knutzen (1995), é a usada pelos professores e 

treinadores. É uma análise não numérica baseada na observação direta e 

simples da performance: bem ou mal executado. Entretanto essa observação 

não é limitada apenas por essa observação. De acordo com Knudson e 

Morrison (1997), todos os sentidos do professor/treinador podem ser aplicados 

para gerar a informação passada para seu aluno/atleta. Já na análise 

cinemática quantitativa, o movimento é analisado numericamente baseado na 

mensuração dos dados coletados durante a realização do mesmo. E, segundo 

os mesmos autores, normalmente esse tipo de análise é voltada para 

pesquisadores que a utilizam para descrever na totalidade uma técnica de 

movimento. 
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Segundo Neto et al. (2006), nos estudos biomecânicos, as avaliações 

cinemáticas são normalmente realizadas utilizando-se de diferentes sistemas 

que são constituídos de uma ou mais camaras de vídeo que possibilitam 

realizar avaliações 2D (plano sagital, plano frontal) ou 3D (planos sagital, 

frontal e transverso) em diferentes taxas de amostragem. Para além do sistema 

de camaras, a análise cinemática necessita da utilização de marcadores 

refletores colocados nos pontos anatómicos para a obtenção das coordenadas 

de cada segmento corporal. Uma das grandes vantagens dos sistemas 

modernos, é a automática digitalização e a rapidez em calcular e exibir a 

posição dos múltiplos marcadores durante toda a sequência de movimentos 

(Robertson et al., 2014).  

Para toda a coleta de dados cinemáticos é necessária a realização de 

uma calibração do espaço para que as coordenadas da imagem sejam 

escalonadas corretamente. A calibração para um sistema com múltiplas 

câmeras estabelece uma série de marcadores de controle que são fixadas em 

coordenadas já conhecidas no local da filmagem da coleta de dados. A partir 

disso, esses marcadores de controle são calibrados em três dimensões e o 

sistema digitaliza as coordenadas e escalona em unidades de medida 

(Robertson et al., 2014). 

Para a construção de um modelo anatómico são precisos, no mínimo, 

dois marcadores refletores para cada segmento corporal. O exato número de 

marcadores depende do objetivo da pesquisa e do tipo de movimento 

analisado. Após a filmagem o movimento é digitalizado, reconstruído e 

quantificado através de softwares específicos para cada sistema (Robertson et 

al., 2014; Neto et al., 2006).  

 

2.3.1.1– Cinética e Cinemática linear e angular. 
 

 É considerado um movimento linear quando todos os pontos de um 

corpo ou objeto se movem na mesma direção e ao mesmo tempo em 

trajetórias retilíneas ou curvilíneas. Movimentos translacionais também são 

considerados lineares, mas podem ser classificados como retilíneos quando a 
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trajetória do movimento é em linha reta e classificados como curvilíneos 

quando a trajetória ocorrer em curva (Hamil & Knutzen, 1995; Watkins, 1999). 

 Em contrapartida os movimentos são considerados angulares quando 

todas as partes de um corpo ou objeto se movem através do mesmo plano, 

mas não nos mesmos deslocamentos lineares (Hamil & Knutzen, 1995). 

 Na cinemática linear, o sistema de coordenadas cartesianas permite 

quantificar a posição de um ponto de um corpo rígido tanto num plano 2D como 

3D e as variáveis são o deslocamento, a velocidade e a aceleração. Estas três 

variáveis, segundo Robertson et al. (2014), podem ser utilizadas para entender 

as características de um movimento, para comparar o movimento de indivíduos 

diferentes ou para demonstrar como o movimento pode ser afetado por 

diferentes intervenções. A velocidade é a derivada da posição em relação ao 

tempo e a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo.  

A cinética linear preocupa-se com a relação entre a mudança da força 

aplicada e a mudança na cinemática linear. Esta relação é resumida nas três 

leis de Newton e tem como base os conceitos de inércia, massa e momento 

linear (Watkins, 1999). 

 Na cinemática angular a medição das posições angulares pode ser 

dividida em duas classes, a primeira é chamada de ângulo absoluto e é relativa 

à posição angular ou orientação simples do corpo. Normalmente é relacionada 

a um valor absoluto e utilizam um quadro de referência. A segunda classe é 

chamada de ângulos articulares, relativos ou cardinais e são referentes aos 

ângulos entre dois segmentos corporais. Mede a posição angular de um 

segmento em relação a outro (Robertson et al., 2014). 

É preciso de, no mínimo, dois pontos para quantificar e descrever uma 

posição angular de um segmento do corpo humano num plano 2D, todavia, 

para quantificar um movimento articular é preciso de no mínimo três 

coordenadas. Além disso, é necessário saber que articulações adjacentes 

possuem diferentes direções para um mesmo movimento. Por exemplo, 

segundo o GCS (Global Coordinate System), o movimento de flexão é uma 

rotação positiva enquanto a extensão é uma rotação considerada negativa 

(Robertson et al., 2014). Estes ângulos absolutos seguem constantemente a 
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“regra da mão direita” que especifica que rotações contra os ponteiros do 

relógio são positivas e rotações a favor dos ponteiros dos relógios são 

negativas (Robertson et al., 2014).  

Segundo Watkins (1999), cinética angular estuda as causas das 

mudanças de um movimento angular e, conceitos como estabilidade, equilíbrio, 

momento resultante, momento de força e vantagem mecânica fazem parte no 

estudo dessas causas. De acordo com o mesmo autor, uma pequena mudança 

na magnitude da força atuante num corpo ou objeto tende a resultar numa 

pequena mudança no movimento linear. Entretanto, uma pequena mudança na 

direção da força atuante num corpo ou objeto pode resultar numa grande 

mudança no movimento angular. 

 

2.3.2– Eletromiografia (EMG). 

  
A detecção e/ou a estimulação da atividade muscular é um dos “atos 

científicos” mais antigos. Contudo, foi Francesco Redi, em 1666, que fez a 

primeira dedução documentada de que os músculos geram eletricidade.  

Apenas em 1849, Du Bois Reymond estudou a contração voluntária no ser 

humano, detectando atividade eléctrica, percebendo também o papel da 

impedância da pele na recepção do sinal elétrico produzido pelo músculo. Em 

1890, Marey introduziu pela primeira vez o termo eletromiografia (Clarys, 

2000). 

A EMG é um método de estudo da atividade neuromuscular e resulta 

numa representação gráfica dessa atividade (Correia & Mil-Homens, 2004). 

Segundo Enoka (2000), a EMG é uma técnica de monitoramento da atividade 

elétrica das membranas excitáveis, representando a medida dos potencias de 

ação do sarcolema, como efeito de voltagem em função do tempo. O sinal 

eletromiográfico é a somação algébrica de todos os sinais detectados em certa 

área, podendo ser afetado por propriedades musculares, anatómicas e 

fisiológicas, assim como pelo controle do sistema nervoso periférico e a 

instrumentação utilizada para aquisição dos sinais.  
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Atualmente esta técnica representa uma ferramenta essencial para a 

análise biomecânica do movimento humano, a qual estuda a função do 

músculo por meio da análise do sinal eletromiográfico emanado durante a 

contração muscular (Basmajian & De Luca, 1985). Tem sido utilizada, por 

exemplo, em estudos que objetivam comparar resultados experimentais obtidos 

em diferentes músculos e sujeitos (Bolgla & Uhl, 2007; Rouffet & Hautier, 

2007). 

Segundo Latash (1998), há duas formas para coleta de dados de EMG: 

EMG de superfície ou intramuscular. A intramuscular é frequentemente 

utilizada em testes clínicos quando o elétrodo é inserido no tecido muscular, 

desta forma, a utilização deste método pode ser dolorosa para o paciente e 

pouco representativa do músculo a ser estudado, uma vez que deteta apenas 

algumas unidades motoras do mesmo. Por outro lado, a eletromiografia de 

superfície é um método não invasivo, pois os elétrodos superficiais são 

aderidos à pele, constituindo uma superfície de detecção que capta a corrente 

elétrica através da interface pele-elétrodo (De Luca, 1997) e proporciona um 

panorama geral da ativação muscular devido aos potenciais que ocorrem no 

sarcolema das fibras ativas e são conduzidos pelos tecidos e fluidos 

envolventes até à superfície da pele (Correia & Mil-Homens, 2004).  

A EMG de superfície é de fácil manuseamento e controlo para o 

experimentador e grande conforto para o executante (Correia et al., 1993), 

além de possibilitar uma análise global do comportamento dos músculos 

(Acierno et al., 1995). Contudo, Correia e Mil-Homens (2004), recomendam a 

sua utilização para áreas como o estudo cinesiológico e neurofisiológico dos 

músculos superficiais, a relação com a força e outros parâmetros biomecânicos 

ou em estudos psico-fisiológicos. Clarys (2000), refere que a maioria dos 

cientistas ligados ao fenómeno desportivo utiliza a EMG de superfície.  

O local e posicionamento dos eletrodos podem ter grande interferéncia 

na qualidade do sinal EMG. Portanto, segundo Marchetti e Duarte (2006), são 

relevantes tais os aspectos considerados fundamentais:  

1) Localização do elétrodo em relação ao ponto motor: Define-se ponto 

motor como o local no músculo onde a introdução de mínima 
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corrente elétrica causa um perceptível estímulo nas fibras 

musculares superficiais. Sob o ponto de vista da estabilidade do sinal 

EMG, um ponto motor fornece um péssimo local para a detecção do 

sinal EMG (para elétrodos diferenciais), pois nesta região os 

potencias de ação viajam em ambas as direções, assim, as fases 

positivas e negativas dos potencias de ação podem ser subtraídos, 

cancelando-se. A SENIAM (Surface EMG for Non-invasive 

Assessment of Muscles) propõe que o elétrodo seja colocado entre o 

ponto motor e o tendão distal do músculo avaliado (Hermens & 

Freriks, 2000). 

2) Formas de Interferência do sinal EMG: Existem três formas principais 

de interferência do sinal EMG, que estão relacionadas ao batimento 

cardíaco, aquisição do sinal EMG de músculos vizinhos (cross-talk) e 

artefatos eletromecânicos (movimentos do equipamento/cabo e 

influência da rede elétrica).  

3) Direção do elétrodo em relação às fibras musculares: Como o 

potencial de ação possui trajetória no mesmo sentido das fibras 

musculares, o eletrodo deve ser alinhado em tal sentido para a 

melhor obtenção do sinal EMG (Hermens & Freriks, 2000). Quando 

assim arranjadas, ambas as superfícies de detecção intersecionam-

se, com a maioria dessas mesmas fibras musculares. 

2.3.2.1– Frequência de amostragem. 
 

A SENIAM define amostragem como sendo a leitura de um valor do sinal 

em certo instante específico. A definição de uma frequência de amostragem 

possui um papel crítico para a correta reprodução digital do sinal EMG 

analógico. Um sinal analógico, reproduzido digitalmente com uma baixa 

frequência de amostragem, pode não conter todas as informações relevantes   

(Marchetti & Duarte, 2006). 

O sinal EMG de superfície pode ter frequências de 10 a 20Hz até cerca 

de 400Hz e 500Hz. Segundo Marchetti e Duarte (2006), a frequência máxima é 

afetada por fatores como tipo de unidade motora e contração, tamanho do 
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elétrodo e distância entre elétrodos e músculos, entre outros fatores. Portanto, 

considera-se como frequência de amostragem mínima para o sinal EMG 

superficial da ordem de 1000Hz (Hermens & Freriks, 2000). 

 

2.3.2.2– Processamento do sinal de EMG. 
 

As duas importantes características de um sinal de eletromiografia são a 

amplitude e a frequência. A amplitude indica a magnitude da atividade 

muscular produzida, predominantemente, pelo aumento do número de 

unidades motoras ativas e a frequência dessa ativação. A frequência do sinal 

também é afetada por esses fatores, pois quanto mais unidades motoras são 

ativadas, maior é o número de picos e curvas nos sinais de EMG (Robertson et 

al., 2014). 

O sinal normal de EMG varia em voltagens positivas e negativas e, para 

calcular uma média representativa da amplitude por um período de tempo, o 

sinal precisa ser retificado convertendo as voltagens negativas em valores 

positivos. Segundo Robertson et al. (2014), a estimativa do ‘volume’ dessa 

atividade pode ser obtida utilizando uma variável chamada de envelope RMS 

(Root-mean-square), que é calculado aplicando primeiramente um filtro na 

onda de sinal já retificada. Posteriormente o cálculo do envelope é feito a uma 

frequência de 1 a 2Hz. O envelope é um indicador da média da magnitude da 

EMG. A análise da frequência eletromiográfica pode ser feita através dos 

pontos de retorno e cruzamento do valor zero ou identificando a frequência 

mediana ou média. Muitas vezes a frequência é mal interpretada, pois um 

aumento na mesma não indica, necessariamente, que mais unidades motoras 

de contração rápida foram ativadas. Esse fenômeno pode ocorrer também 

devido à diminuição da quantidade de fibras de contração lenta ativadas. 

Consequentemente, um decréscimo da frequência não demonstra, 

necessariamente, um decréscimo na sincronização de unidades motoras 

(Robertson et al., 2014). 

Para se analisar e comparar sinais EMGs de diferentes indivíduos, 

músculos ou aquisições, é necessária a utilização de técnicas de normalização. 
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Esta é uma forma de transformação dos valores absolutos da amplitude em 

valores relativos referentes a um valor de amplitude caracterizada como 100%. 

Entretanto, fatores como posição do membro, envolvimento de músculos 

sinérgicos e esforço voluntário podem interferir (De Luca, 1997). Segundo 

Robertson et al. (2014), vários métodos de normalização podem ser utilizados. 

O método mais utilizado é através da contração voluntária máxima (CVM) dos 

músculos envolvidos em cada sujeito.   

O início da resposta eletromiográfica no tempo é definido como o 

primeiro instante em que o sinal medido ultrapassa um limiar prefixado (Staude 

& Wolf, 1999 cit por Santos, 2011).  Infelizmente, não há um “padrão ouro” para 

detecção da ativação de sinais de EMG, o qual possa servir de referência de 

desempenho. O limiar a ser encontrado pela janela móvel seria determinado 

em desvios-padrões (DP) (Kibler et al., 2008) ou em um percentual (Joahnson 

& Radtka, 2006) do sinal de EMG quando o músculo está relaxado durante a 

linha de base inicial. 

 

2.4– Músculos envolvidos e suas funções. 
 

O trabalho muscular é agente de movimentos do corpo e da postura. Os 

movimentos são resultados da cooperação ativa de músculos e articulações, 

onde os músculos são os protagonistas dos possíveis movimentos articulares 

(Massada, 2000). Segundo Nigg et al. (2000), a discussão em estudos à cerca 

dos aspectos relacionados com o trabalho muscular e energia despendida 

durante o exercício físico, na prática desportiva, ou simplesmente no ato de 

locomoção tem se expandido desde o século XX. 

Para entender o controlo do movimento, segundo Nigg et al. (2000), é 

preciso saber como a força de um músculo é produzida e a forma como ele 

trabalha individualmente para que a interação com a articulação e com os 

demais músculos resulte em determinado movimento. Dessa forma, para 

analizar mais profundamente o trabalho biomecânico durante o deslize na PA, 

é necessário descrever as ações dos principais músculos envolvidos nessa 

atividade. A nossa escolha para análise muscular baseou-se na anatomia dos 
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membros inferiores e em pesquisas e estudos na área que possibiltaram 

comparar e relacionar movimentos com a mesma natureza de outras 

modalidades de patinagem. 

2.4.1 - Adutor Magno (AM): 
 

 Trabalhando como um todo, o músculo é um adutor da articulação do 

quadril. Todos os músculos adutores são importantes para impedir o balanço 

durante a fase de apoio do pé no solo, pois contribuem para o delicado 

equilíbrio da pelve sobre a articulação do quadril e certamente trabalha forte e 

sinergicamente quando o joelho e quadril estão a ser flexionados e estendidos 

ao sustentar o peso (Palastanga et al., 2000). 

 

2.4.2 - Bíceps Femoral (BF):  
 

Junto com o semitendinoso e o semimembranoso forma o grupo 

muscular chamado de ísquiotibiais e atuam na flexão da articulação do joelho. 

É um músculo extensor da articulação do quadril, particularmente quando o 

tronco está flexionado para a frente e tem de ser levado para a posição ereta. 

Com o pé fora do solo, ajuda na rotação dessa mesma articulação (com o 

joelho semiflexionado atua como rotador lateral da perna sobre a coxa). 

Finalmente, quando o atleta está acelerando em direção a uma curva, ocorre a 

ação simultânea dos músculos posteriores da coxa sobre as articulações do 

quadril e do joelho. Além disso, estes músculos trabalham para levantar o 

tronco e flexionar o joelho da perna que está a ser balançada. Como o corpo 

está forçado em torno da curva, os músculos posteriores também terão de 

produzir uma rotação a nível da articulação do joelho a fim de gerar força de 

virar. Pelo facto de serem músculos extremamente exigidos, leva-nos a 

perceber a razão pela qual estes músculos são frequentemente lesados nas 

diversas atividades desportivas (Palastanga et al., 2000). 
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2.4.3 - Reto Femoral (RF):  
 

O músculo RF faz parte do conjunto de músculos chamado quadríceps 

femoral, que é formado também pelos músculos vasto lateral, vasto medial e 

vasto intermédio. Atua como extensor da articulação do joelho, apesar de atuar 

também como flexor da articulação do quadril. Trabalha de um modo 

particularmente forte na elevação da perna reta ou nesse movimento 

combinado de flexão do quadril e extensão do joelho. Junto com os outros 

músculos do quadríceps, o reto femoral é um músculo poderoso e de grande 

importância, tendo de funcionar fortemente em toda a extensão da sua 

amplitude (Palastanga et al., 2000). 

 

2.4.4 - Gastrocnêmio Medial (GM):  
 

Junto com sua parte lateral e o músculo sóleo formam o grupo muscular 

denominado de tríceps sural. É principalmente um forte flexor plantar da 

articulação do tornozelo e fornece a força propulsora para a locomoção. Como 

cruza a articulação do joelho é, também, um forte flexor do joelho, entretanto 

não consegue exercer sua força completa sobre ambas as articulações 

simultaneamente (Palastanga et al., 2000).  

 

2.4.5 - Tibial Anterior (TA):  
 

Este músculo é flexor dorsal do pé na articulação do tornozelo. Quando 

trabalha com o tibial posterior ele atua como inversor do pé. O TA ocupa-se em 

equilibrar o corpo sobre o pé e atua como controlador da colocação do pé 

sobre o solo como a primeira força de frenagem do movimento  do membro 

inferior para frente (Palastanga et al., 2000). 

2.5–Análise Biomecânica, Aspetos Técnicos e Musculares do Deslize.  
 

Capacidade anaeróbia, táticas desportivas, ritmo, aspetos técnicos, 

psicológicos e ambientais, máxima contração voluntária, força e qualidade da 
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coordenação múscular nos membros inferiores são importantes fatores que 

aperfeiçoam o desempenho da velocidade linear na Patinagem (Felser et al., 

2016). Para alcançar velocidade suficiente, as forças musculares precisam ser 

efetivamente transferidas através dos patins para a superfície de contato. 

Devido à instabilidade criada pelo movimento em patins, a eficiente 

transmissão de força durante a fase de propulsão requer uma estabilização 

dinâmica das articulações e ações musculares bem coordenadas (Felser et al., 

2016). 

 A cinemática do deslize descreve os movimentos lineares e angulares 

do corpo durante uma impulsão. A impulsão da patinagem é bifásica e consiste 

nas fases de apoio e de propulsão. A fase de apoio pode ser ainda dividida em 

apoio simples e duplo (18% e 82% de fase de apoio, respectivamente). A 

propulsão ocorre durante o apoio duplo e simples durante a rotação externa da 

coxa, coincidindo com a extensão inicial do quadril e do joelho (Pearsall et al., 

2000). Para Boer e Nilsen (1989), a fase de apoio consiste em três momentos, 

o ‘início da impulsão’, ‘início da extensão do quadril’ e ‘início da extensão do 

joelho’. Já a fase de propulsão consiste nos momentos ‘extensão do joelho’ e 

‘final da impulsão’ (quando o patim deixa de ter contato com a superfície). 

A duração dessas fases depende da habilidade e da velocidade do 

patinador, porém, geralmente, a fase de deslize tem a duração de 0.50-0.75 

segundos. Após essa fase, ocorre uma rápida e explosiva extensão do joelho e 

quadril e tem duração entre 0.15-0.20 segundos e sendo o pico de velocidade 

de extensão do quadril menor que o pico de velocidade de extensão do joelho 

(Boer & Nilsen, 1989). 

Segundo Pearsall et al. (2001), comparando com a corrida, a impulsão 

na patinagem exige uma boa trajetória lateral da coxa, perna e pé.  A 

propulsão, espeficificamente no quadril, é atingida por uma extesão explosiva, 

abdução e rotação externa do mesmo. 

O estudo de Pearsall et al. (2000) analisou, em patinadores de hóquei, a 

função do músculo adutor magno no deslize. Evidências na análise 

eletromiográfica mostraram que este músculo exibe uma responsabilidade de 

coordenação mais complexa que os demais músculos, o que sustentou a 
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hipótese dos autores de que o aumento da velocidade na patinagem resulta em 

uma desproporcional e prolongada responsabilidade dos músculos adutores do 

quadril. Além disso, comparando os movimentos simultâneos do quadril com a 

eletromiografia encontrou-se que o adutor magnum primeiramente possui uma 

atividade excêntrica durante a fase final da impulsão que transita para uma 

fase concêntrica durante a fase de recuperação, ou seja, os patinadores mais 

rápidos demonstram uma velocidade de abdução de quadril mais elevada. 

McPherson et al. (2004), no estudo com jogadores de hóquei em idade 

de desenvolvimento, usaram dados cinemáticos, incluindo ângulos articulares 

do quadril, joelho e tornozelo em vários instantes durante a propulsão. Com 

isso eles desenvolveram funções de regressão para prever a velocidade de 

patinagem. As equações preditivas relacionadas ao impulso horizontal 

incluíram seis parâmetros: ângulo do joelho durante a propulsão e o apoio; 

ângulo de saída (lâmina-gelo) na propulsão; ângulo de abdução do quadril na 

propulsão; amplitude de movimento do ângulo de inclinação contrária a força 

centrífuga e massa corporal do patinador. 

Diferente do hóquei e da patinagem de velocidade, raramente na 

patinagem artística o percurso do patinador é em linha reta. Desta forma, um 

importante estudo feito em pista por Felser et al. (2016), analisou as diferenças 

na ativação muscular durante a impulsão em linha reta e em curvas, já que 

estudos anteriores (Foster et al., 1999, Hesford et al., 2012 & Hesford et al., 

2013 cit por Felser et al., 2016) sugeriram que, na patinagem de velocidade, as 

curvas eram as principais causas nas diferenças de velocidade durante a 

corrida. O sentido analisado da curva foi o anti-horário, sentido esse mais 

patinado também pelos atletas da patinagem artística. As comparações 

indicaram que os músculos reto femoral, bíceps femoral e sóleo da perna 

direita mostraram maior ativação e na perna esquerda apenas o bíceps 

femoral. Além disso, o estudo de Felser et al. (2016), indica ainda que 96.2% 

da variação da velocidade de patinagem é explicada por mudanças de ativação 

do tibial anterior e do reto femoral da perna direita. 

O estudo de Upjohn et al. (2008) comparou o deslize de atletas de 

hóquei no gelo de elite com atletas de baixo nível. O estudo concluiu que os 
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atletas de elite possuíam maior velocidade comparados com os de baixo nível 

competitivo, mesmo que os resultados encontrados fossem similares para os 

dois grupos. Os patinadores de elite apresentaram, significativamente, maior 

comprimento e largura da propulsão comparada com os de baixo nível 

competitivo e demonstraram, também, maior força nos membros inferiores, 

conforme determinado a partir de medidas de distância dos testes de impulsão 

horizontal e vertical. Além disso, os patinadores de elite mostraram maior 

flexibilidade no quadril e joelho e mais capacidade de realizar a dorsoflexão no 

pé-tornozelo durante todo o apoio. Em particular, os patinadores de elite 

mantiveram um maior ângulo de flexão do joelho durante mais tempo na fase 

de apoio, acumulando com uma extensão rápida durante a propulsão. Um 

aumento da flexão do joelho na ‘aceitação do peso’ (fase de duplo apoio) 

sugere a capacidade de transferir energia elástica para o quadríceps para a 

contração concêntrica durante a fase propulsora, o que se traduz em uma 

maior geração de energia no final da propulsão (Marino, Hermiston & 

Hoshizaki, 1989 cit por Upjohn et al., 2008). 

J. Koning et al. (1991), que também estudaram patinadores de 

velocidade na dinâmica do deslize em curva, referem que a importância dessa 

análise deve-se ao fato do movimento de deslizar ser uma atividade cíclica e 

resultar em uma alta assimetria do padrão de movimento dos membros 

inferiores. As propulsões feitas pelos dois membros inferiores são direcionadas 

para a direita enquanto o corpo se inclina para a esquerda e a força centrípeta 

gerada pelas forças de impulso é direcionada para a esquerda nos dois 

membros. Neste estudo verificou-se, ainda, que os músculos extensores do 

joelho mostraram uma atividade mais uniforme durante a impulsão no membro 

inferior esquerdo do que no membro inferior direito, enquanto os músculos 

gastrocnêmio lateral e sóleo tiveram níveis mais altos de atividade antecipada. 

A diminuição do movimento de flexão da articulação do joelho e o aumento do 

movimento de flexão da articulação do tornozelo ocorreram no lado esquerdo 

mais cedo durante a impulsão do que no direito. Também existiram notáveis 

diferenças no perfil de velocidade de cada membro inferior, em contraste com o 

direito, o membro inferior esquerdo apresentou uma diferença considerável na 
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velocidade entre o centro de massa do corpo e o tornozelo no meio da 

impulsão. Segundo J. Koning et al. (1991), esta velocidade resulta do início 

precoce do impulso do membro inferior esquerdo devido a uma fase de deslize 

mais curta. 

Estes padrões foram refletidos pela atividade eletromiográfica. Para o 

membro inferior direito o pico de ativação nos extensores do quadril foi seguido 

por valores máximos dos músculos extensores do joelho. Em simultâneo 

observou-se um decréscimo da atividade do semitendinoso e um aumento da 

atividade do reto femoral seguido da flexão plantar. No membro inferior 

esquerdo os extensores do quadril atingiram o seu pico de ativação antes dos 

valores máximos de atividade para os extensores do joelho, mas não há 

sequência proximo-distal entre extensores do joelho e flexão plantar (J. Koning 

et al., 1991). 

A velocidade na patinagem pode ser vista como o resultado final de 

um equilíbrio entre as força de atrito (mínimas) e produção de energia 

(máxima). A mecânica da propulsão, segundo Boer e Nilsen (1989), em 

estudos anteriores (Boer et al., 1986, Djatschkow, 1977 & Ingen Schenau et al., 

1985 cit por Boer & Nilsen, 1989), concluíram que o fator técnico mais 

importante em patinagem de velocidade é a quantidade de trabalho mecânico 

por impulsão realizada e é particularmente específico para a patinagem durante 

a curva. Uma das análises deste estudo foram os ângulos articulares do quadril 

e joelho de homens e mulheres durante os jogos olímpicos de inverno de 1988 

nas provas de 1500 e 5000m. Verificou-se que na fase de deslize, o ângulo do 

tronco diminuiu 4° (flexão), o ângulo do membro inferior aumentou em 23º 

(extensão) e o ângulo no membro inferior portador do deslize diminuiu por 15° 

(flexão).  No início da impulsão a posição do centro de massa é negativa (atrás 

da articulação do tornozelo). Durante o percurso, a posição do centro de massa 

é deslocada à frente, em torno de 25 cm à frente da articulação do tornozelo. A 

análise biomecânica da propulsão mostrou que patinadores mais rápidos 

mostram um maior trabalho de impulsão devido a uma fase de delize mais 

longa e uma posição mais horizontal do membro inferior de impulsão antes da 

fase final da extensão explosiva do joelho. 
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3. Objetivos  
 
O presente estudo tem como objetivo principal caracterizar o movimento 

do deslize progressivo para a frente na PA sobre rodas. 

Como objetivos específicos pretende-se: 

1 - Descrever os parâmetros cinemáticos do deslize; 

2 - Averiguar a relação entre os parâmetros encontrados em função dos 

escalões da modalidade e do sexo dos patinadores;  

3 - Averiguar a relação entre a velocidade de deslocamento e os ângulos 

articulares e a relação entre esses ângulos; 

4 - Analisar a ativação dos principais músculos dos membros inferiores;  
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4. Materiais e Métodos 
 

4.1 – Desenho do estudo 
 

O presente estudo tem caráter exploratório descritivo, realizado em 

laboratório com o intuito de caracterizar a biomecânica do movimento de 

deslize sobre os patins, utilizando uma amostra de conveniência de 

patinadores. 

4.2 – Amostra  
 

A amostra foi constituída por 22 patinadores voluntários (12 mulheres e 

10 homens), medalhistas do Campeonato Nacional e/ou do Campeonato da 

Europa em 2017 distribuídos pelos escalões etários da modalidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Caracterização da amostra (𝑿𝑿 ± DP) 

Escalão N Idade Altura (m) Peso (kg) 

Infantil 4 (2M e 2F) 10.20±0.50 1.42±0.06 35.25±8.77 
Iniciado 3 (1M e 2F) 12.67±1.55 1.50±0.09 43.33±7.64 
Cadete 5 (2M e 3F) 14.80±0.45 1.69±0.06 60.00±5.42 
Juvenil 2 (1M e 1F) 16.50±2.12 1.64±0.09 64.50±2.12 
Júnior 4 (2M e 2F) 18.25±0.96 1.70±0.08 64.37±7.97 
Sénior 4 (2M e 2F) 22.75±2.22 1.64±0.09 67.00±6.16 

          
        Legenda: N – número de sujeitos; M – sexo masculino; F- sexo feminino; 

 

4.3 – Instrumentos 
 

A recolha das variáveis cinemáticas foi obtida por meio de um sistema 

de captura de movimento: o Qualisys Track Manager® (Qualisys AB, Suécia), 

composto por 11 câmaras de infravermelhos retrorefletivas quais três do 

modelo Oqus 300+ e oito do modelo Oqus 400, a operar a uma frequência de 

200Hz. As câmaras foram dispostas conforme a Figura 1, tendo sido realizada 
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uma calibração que resultou numa área de performance de aproximadamente 4 

por 2 metros. 

 

 
Figura 1 - Disposição das câmaras para recolha dos dados biomecânicos 

 

Para recolha de variáveis eletromiográficas, o sistema DELSYS® - 

Trigno Wireless EMG System (Delsys, EUA), que adquiriu atividade elétrica 

muscular com recolha de sinal com uma frequência de 1000Hz.  

Os instrumentos supracitados encontravam-se sincronizados, permitindo 

aferir simultaneamente a atividade muscular envolvida em cada instante do 

ciclo de impulsão.  
 

4.4 – Protocolo 
 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pela Comissão de Ética da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) com número de 

protocolo CEFADE 06 2019.  Os patinadores foram informados de todos os 

procedimentos envolvidos na recolha de dados, receberam e assinaram o 

formulário de consentimento informado, livre e esclarecido, para a participação 

na investigação de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de 

Oviedo (Anexo 1).  Os patinadores menores de 18 anos foram autorizados 

pelos seus responsáveis. A recolha dos dados para o estudo ocorreu no 
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pavilhão de voleibol da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP).  

 

4.4.1 - Preparação dos sujeitos 
 

1 – Antropometria: Inicialmente foi realizada a medição antropométrica 

de cada sujeito, registrando informações sobre idade, peso e altura.   

2 – Cinemática: Após os pontos anatômicos terem sido marcados, foram 

colocados em cada participante 42 marcadores reflectivos de 1,5cm de 

diâmetro, nas proeminências ósseas referidas na Tabela 3. A distribuição dos 

marcadores pode ser observada no corpo do patinador na Figura 2. 

Adicionalmente, foram colocados 16 marcadores de rastreio distribuídos 

em quatro clusters rígidos com quatro marcadores cada, colocados nos 

membros inferiores (coxas e pernas). A utilização dos clusters rígidos permitiu 

a continuação da recolha de dados caso algum marcador no membro inferior 

se descolasse devido aos movimentos realizados pelos patinadores.  

 

Tabela 3 - Marcadores reflectivos – pontos anatômicos patinadores 

N.º 
Marcadores Proeminências Ósseas Referências 

1 Processo espinhoso da sétima vértebra cervical C7 
1 Incisura jugular IJ 
2 Acrómio direito e Acrómio esquerdo RAC E LAC 
2 Espinha isquiática direita e esquerda RPSIS E LPSIS 
2 Espinha ilíaca direita e esquerda RASIS e LASIS 
4 Epicôndilo medial e lateral do úmero direito e 

esquerdo RMELB, RLELB, LMELB e LLELB 

2 Apófise estilóide do rádio direita e esquerda RRAD e LRAD 
2 Apófise estilóide da ulna direita e esquerda RULN e LULN 
4 Face da cabeça do 2º e 5º metacarpo direita e 

esquerda RMH, RLH, LMH E LLH 

2 Trocânter direito e esquerdo RTROC e LTROC 
4 Epicôndilo medial e lateral do fêmur direito e 

esquerdo RMK, RLK, LMK e LLK 
2 Parte anterior da tuberosidade da tíbia direita e 

esquerda RTTC e LTTC 

2 Ponto proximal da cabeça da fíbula direito e 
esquerdo RFAX e LFAX 

4 Maléolo medial e lateral direito e esquerdo RMA, RLA, LMA e LLA 
2 Superfície posterior do calcanhar direito e esquerdo RCALC e LCALC 
6 Face da cabeça do 1º, 2º e 5º metatarsos 

direito e esquerdo 
RFM1, RFM2, RFM5, LFM1, 

LFM2 e LFM5 
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Figura 2 – Disposição dos marcadores reflexivos nos patinadores. 

 

3 – EMG: Imediatamente antes da colocação dos elétrodos, foi 

necessário preparar a pele de forma a reduzir a impedância elétrodo/pele, de 

maneira que esta não ultrapassasse os 1000ohm (Correia & Mil-Homens, 

2004). Os músculos selecionados foram: tibial anterior (TA), gastrocnêmio 

medial (GM), bíceps femoral (BF), reto femoral (RT) e adutor magno (AM). 

Sendo que a colocação dos eletrodos seguiu as recomendações segundo 

SENIAM (2018). 

O primeiro procedimento para aquisição eletromiográfica foi realizar as 

contrações voluntárias máximas (CVM) em isometria. Os testes para as 

recolhas da CVM dos músculos em análise também seguiram as 

recomendações da SENIAM (SENIAM, 2018).   

 

4.4.2 - Teste biomecânico do deslize progressivo para a frente 
 

Para efeito de controlo e calibração estática, foi realizada uma aquisição 

de dados com os sujeitos em posição vertical estática, para registrar a posição 

e orientação de todos os marcadores.  
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De seguida, realizou-se a análise cinemática para descrição do 

movimento completo do deslize para a frente na patinagem artística utilizando 

em sincronia a eletromiografia sem fios.  

Com o intuito de minimizar erros de medição, foram realizadas duas 

formas distintas do deslize progressivo para a frente e, desta forma, captarmos 

todas as fases de um ciclo completo do deslize: Slide1 - iniciando o movimento 

de uma posição estática para compreender a fase de arranque; Slide2 - 

iniciando o teste em deslocamento. Os sujeitos realizaram três recolhas válidas 

para cada tipo de slide. 

 Os patinadores foram instruídos para executarem o deslize priorizando 

a melhor técnica e definiu-se o sentido anti-horário por ser o mais comumente 

patinado na disciplina de solo dance. Foi fixado um ponto de partida para todos 

os atletas na realização do Slide1. Pelo motivo do Slide2 ter o seu início em 

deslocamento, o ponto da partida foi adaptado para cada um dos atletas com o 

intuito de captar a fase de deslize simples de interior se a mesma não foi 

compreendida no slide1, e as últimas fases do deslize progressivo para a frente 

dentro do espaço calibrado.  

De forma a não interferir na técnica realizada por cada patinador, para 

alguns sujeitos não foi possível realizar o deslize de interior e o segundo 

deslize de exterior em Slide2 pela delimitação do espaço calibrado (deslize de 

interior - quando o patinador pressiona as rodas internas do patin; deslize de 

exterior – quando o patinador pressiona as rodas externas do patin). 

Foi estimado o tempo de uma hora por patinador para a execução de 

todos os procedimentos.   

  

4.5 – Tratamento dos dados biomecânicos e parâmetros analisados. 
 

Foram utilizados o software de aquisição Qualysis Track Manager, 

versão 3.7 (Qualysis, AB, Suécia) para recolha dos dados cinemáticos e 

eletromiográficos e para o tratamento dos dados cinemáticos. Já o 

software AcqKnowledge®, versão 4.0 (BIOPAC Systems, Canadá), foi utilizado 

para tratamento dos dados eletromiográficos. Estes dados foram transferidos, 
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sincronizadamente, para o software Visual 3D, versão 6.0 (C-Motion, EUA), 

onde foi realizada a construção do modelo biomecânico corporal completo com 

base na posição dos marcadores anatómicos. Posteriormente foram analisadas 

as características do movimento tendo em conta os parâmetros espaço-

temporais, cinemáticos e eletromiográficos. 

O movimento completo foi fragmentado, de forma didática, em sete 

momentos-chave para a caracterização biomecânica das fases do deslize 

progressivo para frente. A saber: 

T0 – Início do movimento de impulsão; 

T1 – Saída do pé de direito, início do primeiro deslize simples de 

exterior; 

T2 – Entrada do pé direito, início do primeiro deslize em cross-stroke; 

T3 – Saída do pé esquerdo, início do deslize simples de interior; 

T4 – Entrada do pé esquerdo, início do deslize em and-position; 

T5 – Saída do pé direito, início do segundo deslize simples de exterior; 

T6 – Entrada do pé direito, início do segundo deslize em cross-stroke e 

final do ciclo de deslize; 

 

Na Figura 3 ilustra-se a ocorrência desses momentos-chave durante um 

ciclo do deslize progressivo para a frente.  

 

 
 Figura 3 – Momentos-chave na realização do deslize progressivo para a frente 

 

Todas as variáveis obtidas foram relacionadas com o sexo e o escalão 

dos patinadores. 
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4.5.1- Parâmetros temporais. 
 

Os parâmetros temporais alvo de análise foram os seguintes: 

i) Tempo total do ciclo completo do deslize; 

ii) Tempo de duração em cada evento do movimento; 

iii) Tempo de duração nas grandes fases do deslize; 

4.5.2- Parâmetros cinemáticos. 
 

A análise cinemática incidiu sobre os seguintes parâmetros: 

i) Ângulos da articulação do quadril no início de cada evento; 

ii) Ângulos da articulação do joelho no início de cada evento; 

iii) Ângulos da articulação do tornozelo ao início de cada evento; 

iv) Ângulo de inclinação do membro inferior portador do deslize em 

relação à horizontal; 

v) Análise da velocidade de deslocamento durante o movimento; 

 4.5.3- Parâmetros eletromiográficos. 
 

Para a análise da EMG foi considerado o seguinte parâmetro: 

i) Análise da ativação muscular durante as fases do deslize; 

 

A escolha dos músculos para análise muscular foi baseada na anatomia 

dos membros inferiores em pesquisas e estudos na área da patinagem (Felser 

et al., 2016; Chang et al., 2009; Koning et al., 1991). 

Para o tratamento dos dados eletromiográficos foi utilizado o filtro passa 

banda com frequências entre 20Hz e 500Hz para atenuar as frequências além 

dessa faixa. Posteriormente o sinal foi retificado retornando o valor absoluto do 

número e, para finalizar, realizou-se o envelope do sinal num filtro passa baixo 

de 2Hz. A amplitude dos sinais da EMG foi normalizada através da CVM 

isométrica. 
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4.6 – Procedimentos estatísticos. 
 

Primeiramente, a distribuição da amostra foi feita através das idades dos 

patinadores divididos por escalões da PA. Realizou-se o cálculo da média e 

desvio padrão dos momentos-chave dos parâmetros espaço-temporais, 

cinemáticos e eletromiográficos das repetições válidas por patinador e por 

escalão, utilizando o software Microsoft Office Excel, versão 2010 (Microsoft 

Corporation, EUA). 

   O programa estatístico SPSS, versão 25 (IBM, EUA) foi utilizado para 

testar a normalidade da distribuição dos dados e analisar os efeitos dos 

parâmetros alvos em cada uma das fases do deslize. 

Devido à amostra possuir um N < 50, o teste de normalidade utilizado foi 

o de Shapiro-Wilk, que apresentou um valor de significância menor que 0,05, 

ou seja, a distribuição não foi considerada normal. Portanto, em função do 

escalão etário foi realizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e para 

identificar onde ocorreram diferenças significativas foi realizada uma 

comparação de pares. 

Realizou-se o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para variáveis 

independentes, com intuito de verificar os efeitos em cada parâmetro alvo em 

todas as fases do deslize progressivo para a frente, em função do sexo.  

Utilizou-se a correlação de Pearson com o intuito de averiguar a relação 

entre a velocidade de deslocamento e os ângulos articulares, em cada fase do 

deslize progressivo para a frente. 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 
 
A apresentação dos resultados, além da caracterização e descrição do 

movimento de deslize para frente, é divida por parâmetros temporais, 

cinemáticos e eletromiográficos. Realizaram-se as relações entre os escalões 

etários e o sexo dos patinadores com todos os parâmetros temporais e 

cinemáticos. Além das correlações entre a velocidade e estes mesmos 

parâmetros. 

5.1 - Caracterização e descrição do deslize progressivo para frente na PA. 
 

O deslize progressivo é a forma mais básica de deslizar da disciplina de 

patinagem de dança na PA e possui sempre duas naturezas de deslize 

(exterior – quando o patinador está a pressionar as rodas exteriores do patin; 

ou interior – quando o patinador está a pressionar as rodas interiores do patin). 

Estes deslizes são caracterizados pelo tipo de apoio, podendo ser duplo 

(partida, deslize em cross-stroke ou deslize em and-position) ou de apoio 

simples (deslize simples). Estas fases sobrepõem-se enquanto ocorrem os 

momentos de duplo apoio, ou seja, apenas nos deslizes simples é observada a 

realização de apenas um dos rodados. Se o patinador iniciar a partir de uma 

posição estática, o deslize progressivo possui uma fase inicial chamada de 

arranque, que inclui a partida e o primeiro deslize simples de exterior. A 

lembrar de que foi definido no estudo o sentido contra os ponteiros do relógio 

como o único possível a ser patinado. Um ciclo completo do deslize foi dividido 

nas seguintes fases:  

Partida – Definiu-se a fase entre T0-T1, onde T0 é o início do 

movimento. Conforme observado na figura seguinte (Figura 4), é o primeiro 

evento do deslize e tem o seu início numa posição estática. Nessa fase o 

patinador provoca o desequilíbrio e desliza o pé esquerdo à frente enquanto o 

pé direito se posiciona perpendicularmente à trajetória do pé esquerdo como 

um ponto fixo de apoio até ao momento da propulsão, que ocorre quando o pé 

direito, base da propulsão, deixa o contacto com o solo e se inicia o deslize de 

apoio simples.    
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            Figura 4 – Fase de Partida do deslize para a frente 

 

Deslize Simples de Exterior – Definiu-se as fases entre T1-T2 e T5-T6 

conforme visto na Figura 5. Inicia-se quando o pé direito realiza a propulsão 

perdendo o contacto com o solo. O pé esquerdo desliza em rodado exterior 

apresentando flexão do joelho enquanto a direita estende-se no ar tornando-se 

a perna livre, que realiza uma trajetória curvilínea até ao instante em que o pé 

direito volta a tocar o chão à frente do pé esquerdo para iniciar o deslize com 

duplo apoio (deslize em cross-stroke). 

 

 
           Figura 5 – Fases do Deslize Simples de Exterior do deslize progressivo para a frente. 
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Deslize em Cross-stroke – É descrito no glossário da patinagem 

artística, na disciplina de dança, cross-stroke é o passo em que ocorre uma 

mudança de rodado, momento este em que o pé livre cruza o traçado do pé de 

deslize (Genchi et al., 2018). Como observado na Figura 6, definiu-se a fase 

entre T2-T3. É um dos momentos de deslize com apoio duplo quando o pé 

direito realiza um rodado de interior e o pé esquerdo um rodado de exterior, 

finalizando quando o mesmo perde o contato com o solo iniciando o deslize 

com apoio simples. O momento T6 representa o início da segunda fase do 

deslize em cross-stroke, que não é completada, pois é o instante quando se 

encerra um ciclo completo do deslize. Por esse motivo, T6 é considerado o 

instante final do ciclo. 

 
           Figura 6 – Fase de deslize em Cross-stroke do deslize progressivo para a frente 

 

Deslize Simples de Interior – Definiu-se a fase entre T3-T4. Inicia-se 

quando o pé esquerdo realiza a propulsão perdendo o contato com o solo. O 

pé direito desliza em rodado interior apresentando flexão do joelho enquanto a 

perna esquerda estende-se no ar tornando-se a perna livre. Logo após a 

propulsão, a perna esquerda aproxima-se da direita até ao instante em que 

toca o chão, paralelamente ao pé direito, para iniciar o deslize com duplo apoio 

(deslize em and-position) (Figura 7). 
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           Figura 7 – Fase de Deslize Simples de Interior do deslize progressivo para a frente. 

 

 

Deslize em And-position – Descrita no glossário da patinagem artística, 

na disciplina de dança, que and-position é a paralela relação entre o pé livre 

com o pé portador e através dele ou a partir deste evento, o pé livre passa pelo 

pé portador enquanto ocorre a impulsão (Genchi et al., 2018). Definiu-se a fase 

entre T4-T5 e é um dos momentos de deslize com apoio duplo, enquanto o pé 

esquerdo desliza em rodado de exterior o pé direito desliza em rodado interior 

até o instante em que o mesmo deixa o contato com o solo para iniciar o 

deslize simples de exterior (Figura 8). 

 

 

 
           Figura 8 – Fase And-position do deslize progressivo para a frente 
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5.2 – Parâmetros temporais 
 
A análise dos parâmetros temporais será dividida em dois pontos 

distintos, primeiramente em função dos escalões etários e, de seguida, em 

função do sexo dos patinadores da amostra do estudo. 

A relembrar os parâmetros temporais alvo de análise do deslize 

progressivo para a frente foram os seguintes: 

i) Tempo total do ciclo completo do deslize; 

ii) Tempo de duração em cada evento do movimento; 

iii) Tempo de duração nas grandes fases do deslize; 

 

5.2.1 – Parâmetros temporais em função dos escalões etários. 
 

Na Tabela 4 podem-se observar os resultados referentes aos 

parâmetros temporais na realização do deslize para a frente nos diferentes 

escalões etários da amostra. 

 

Tabela 4 – Tempo e duração das fases do deslize progressivo para a frente. 
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Um ciclo completo do deslize progressivo para a frente apresentou 

duração média de 3.33 segundos (s) e as fases que obtiveram maior duração 

foram a de deslize simples de interior (0.81s) e a do segundo deslize simples 

de exterior (0.78s) que representaram, cada um, 24% do ciclo. 

O escalão Sénior foi o que apresentou maior tempo de duração na fase 

da partida (0.70s). Este escalão teve 4% a mais de duração nesse período 

comparado com a média geral. O escalão que realizou o menor tempo de 

duração neste momento foi o de Infantis (0.40s), com 8% a menos de duração 

comparado com os seniores.  

Segundo o estudo com patinadores de velocidade a nível Olímpico de 

Boer e Nilsen (1989), o maior tempo de duração na fase de propulsão nos 

patinadores de maior nível competitivo demonstra maior maturidade técnica da 

execução do movimento, pois resulta numa maior eficiência da propulsão com 

uma melhor técnica de deslize. O mesmo estudo também concluiu que, um dos 

fatores relacionados com os melhores patinadores, ou seja, os mais velozes, é 

a maior duração nas fases de deslize simples.  

Os autores referem ainda que a duração desta fase foi entre 0.50 e 0.75 

segundos. No presente estudo verificou-se que os escalões apresentaram a 

duração nestas fases (T1-T2, T3-T4 e T5-T6), entre 0.50 e 1.02 segundos. 

Diferença esta pequena, porém uma das razões dos patinadores artísticos 

apresentarem maior duração na fase de deslize simples em comparação com 

os de velocidade, poderá ser o facto de que a PA é um desporto estético. 

Segundo Gonzalez (2004), para desportos estéticos o resultado da ação 

motora é a análise da qualidade do movimento segundo padrões técnicos-

combinatórios. Já a patinagem de velocidade é considerada uma modalidade 

desportiva de marca, na qual o resultado da ação motora é comparado com um 

registro quantitativo de tempo, peso ou distância (Gonzalez, 2004).  

 No presente estudo, as fases de deslize simples foram as que 

possuíram maior percentagem de duração do ciclo completo. Em média, o 

primeiro e o segundo deslizes simples de exterior (T1-T2 e T5-T6), tiveram a 

duração entre 0.75 e 0.78 segundos respetivamente, ou seja, entre 23%-24% 

do ciclo completo do deslize. Este resultado encontra-se também muito 
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aproximado ao observado na pesquisa de Pearsall et al. (2001), em que a fase 

de deslize simples de jogadores de hóquei representou, aproximadamente, 

22% do ciclo completo.  

A fase de deslize simples de interior (T3-T4), teve a duração média de 

0.81 segundos, tendo todos os deslizes simples uma representação conjunta 

de 71% do deslize total, 11% a menos do encontrado no estudo de Pearsall et 

al. (2000), que encontrou, com os deslizes simples, uma representação de 82% 

do deslize. 

 Os escalões que apresentaram maior tempo de duração nos deslizes 

simples de exteriores foram: o de Infantis no segundo deslize simples e o de 

Juvenis no primeiro. Este, ao contrário do deslize simples de interior, foi o 

escalão que apresentou menor tempo nesta fase (0.50s) enquanto todos os 

outros escalões apresentaram duração maior que 0.78 segundos.  

Os momentos de apoio duplo (T2-T3, T4-T5 e T6), obtiveram em média, 

7% da duração do deslize, representando conjuntamente 14% do deslize total. 

Todos os escalões apresentaram durações semelhantes à média nestas fases 

que variaram entre 0.21 e 0.28 segundos. 

No estudo de Boer e Nilsen (1989) com patinadores de velocidade, 

durante a fase de duplo apoio, fase semelhante ao deslize em and-position, o 

tempo de duração teve uma variação entre 0.15 e 0.20 segundos. E, no estudo 

de Pearsall et al. (2000) com jogadores de hóquei no gelo, a duração conjunta 

dos deslizes duplos representaram 18% do deslize total. Os valores de duplo 

apoio destes estudos comparados com os valores encontrados no presente 

estudo são semelhantes.  

 

Conforme visto anteriormente, os pontos chave do movimento 

determinam cada evento do deslize e esses eventos fazem parte de grandes 

fases do deslize. Dessa forma, na tabela a seguinte (Tabela 5), podemos 

encontrar os parâmetros temporais relacionados com as grandes fases. 
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Tabela 5 - Tempo e duração das grandes fases do deslize progressivo para a 
frente. 

 

 

Observou-se que a fase de arranque durou em média 1.26 segundos. O 

escalão que teve menor duração nesta fase foi o de Cadetes, com a duração 

de 0.99 segundos. O escalão Sénior com 42% do deslize total foi o que 

apresentou maior duração nessa fase (1.58s). 

O tempo total dos deslizes de interior (T2-T4) e de exterior (T4-T6), 

apresentaram, em média, tempo de duração similar, com uma diferença de 

apenas 0.01 segundos a mais no deslize de interior (1.04 segundos).  

O escalão Cadete realizou o maior tempo no deslize de interior, 9% a 

mais que a média geral (1.20s). O escalão que apresentou duração menor que 

1 segundo nessa fase foi o escalão Juvenil (0.73s). Para o deslize de exterior 

foram os escalões Iniciado (0.88s), Cadete (0.78s) e Júnior (0.85) que tiveram 

duração menor que 1 segundo e com 37% do deslize total, o escalão Juvenil foi 

o que apresentou maior tempo de duração (1.27s). 

 

A tabela seguinte (Tabela 6) mostra apenas os resultados significativos 

do teste Kruskal-Walis das comparações realizadas entre os escalões etários 

da amostra e o tempo de duração em cada fase. 
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Tabela 6 - Comparação do tempo de duração das fases do deslize progressivo 
para a frente em função dos escalões etários (Teste de Kruskal-Walis). 

 
Legenda: valor de significância Sig ≤ 0,05. 

 

Na fase da partida (T0-T1) foi encontrado efeito dos escalões etários 

sobre o tempo de duração (H= 12,248; Sig= 0,032). As comparações em pares 

mostraram diferenças entre os escalões Infantil e Sénior. Este apresentou 

duração de 0.30 segundos a mais que o primeiro. Já entre Cadete e Sénior a 

diferença encontrada foi maior que 0.20 segundos de duração. Conforme 

mencionado anteriormente, a maior duração na fase de propulsão, segundo o 

estudo de Boer e Nilsen (1989), demonstra maior maturidade técnica da 

execução do movimento por resultar numa maior eficiência da propulsão com 

uma melhor técnica de deslize. 

Também foi encontrado no deslize simples interior (T3-T4), efeito dos 

escalões sobre o tempo de duração (H= 19,765; Sig= 0,001). Na comparação 

entre pares observaram-se diferenças entre o escalão de Juvenil e Cadete e 

entre o escalão de Cadete com Iniciado. Estas diferenças ocorreram devido ao 

escalão de Cadetes ter apresentado o maior tempo de duração nesta fase, 

0.12 segundos a mais que o escalão de Iniciados e 0.30s a mais que o de 

Juvenis. O escalão Juvenil foi o que realizou o menor tempo neste deslize.  

Na fase do segundo deslize simples de exterior (T5-T6), também foi 

encontrado efeito dos escalões sobre o tempo de duração desta fase (H= 

14,628; Sig= 0,012), entre os escalões Cadete e Juvenil. O escalão de Juvenil 

foi o que realizou o maior tempo nesta fase (1.06s) e o de Cadetes foi o que 

obteve o menor tempo (0.51s).  

ESCALÃO INFANTIL INICIADO CADETE JUVENIL SÉNIOR

T3-T4 (Sig= 0,008)

T5-T6 (Sig= 0,042)

T3-T4 (Sig= 0,008)

T5-T6 (Sig= 0,042)

T0-T1 (Sig= 0,008)

T3-T4 (Sig= 0,020)

T0-T1 (Sig= 0,008)SÉNIOR

T3-T4 (Sig= 0,020)

INFANTIL

INICIADO

CADETE

JUVENIL
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Não foram encontrados efeito da idade sobre o tempo de duração das 

fases de do primeiro deslize simples de exterior (T1-T2), deslize em cross-

stroke (T2-T3) e deslize em and-positon (T4-T5).  

5.2.2 - Parâmetros temporais em função do sexo dos patinadores. 
 

Não foram encontrados efeitos no tempo de duração de cada fase do 

deslize em função do sexo dos patinadores. O mesmo se verificou no estudo 

de Shell et al. (2017), quando foi analisado o deslize para a frente de jogadores 

de hóquei em patins do sexo feminino e masculino. 

5.3 - Parâmetros cinemáticos. 
 

A análise dos parâmetros cinemáticos será dividida em dois pontos 

distintos. Primeiro em função dos escalões etários e, de seguida, em função do 

sexo dos patinadores da amostra do estudo. 

Para essa análise e descrição do movimento, os parâmetros alvo foram 

relacionados ao pé portador do deslize. Considerou-se na análise angular os 

movimentos no eixo transverso: flexões e extensões, no eixo ântero-posterior: 

aduções e abduções e no eixo longitudinal: rotações externas e internas. As 

análises foram realizadas nas articulações do quadril, joelho e tornozelo. 

O valor de 0º para todos os movimentos articulares foram considerados 

quando o patinador encontrava-se em posição estendida e estática antes de 

iniciar o movimento de deslize. 

 A relembrar, no presente estudo foram definidos sete momentos chave 

para a análise biomecânica: 

T0 – Início do movimento de impulsão; 

T1 – Saída do pé direito, início do primeiro deslize simples de exterior; 

T2 – Entrada do pé direito, início do primeiro do deslize em cross-stroke; 

T3 – Saída do pé esquerdo, início do deslize simples de interior; 

T4 – Entrada do pé esquerdo, início do deslize em and-position; 

T5 – Saída do pé direito, início do segundo deslize simples de exterior; 

T6 – Entrada do pé direito, início do segundo deslize em cross-stroke e 

final do ciclo de deslize; 
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5.3.1 - Parâmetros cinemáticos em função dos escalões etários 
 

Relacionada à análise angular do quadril, na tabela seguinte (Tabela 7), 

verifica-se o comportamento da articulação do quadril no eixo transverso dos 

escalões etários durante as fases do deslize. 

 

Tabela 7 - Ângulos de flexão do quadril do membro portador do deslize durante 
as fases do deslize progressivo para frente. 

 
Legenda: T0, T1, T4 e T5: lado esquerdo; T2, T3 e T6: lado direito; Valor positivo para flexão; 

 

Em T0 verificaram-se valores pouco pronunciados, facto este por se 

tratar do instante em que o patinador inicia o movimento de uma posição 

estendida e estática. Encontrou-se o valor médio em torno de 32° de flexão do 

quadril. 

Em contrapartida, em T1, foi encontrado o maior valor médio do ângulo 

de flexão do quadril (74°). Este facto era esperado devido ao desequilíbrio 

necessário para a partida de uma posição estática. Desequilíbrio este que 

ocorre quando há projeção do tronco para a frente. Entretanto, a melhor 

execução técnica do movimento, exige o controle dessa projeção do quadril. O 

escalão Sénior obteve o menor ângulo de flexão nessa fase, em torno de 10° a 

menos do que a média geral, demonstrando que este é o escalão com maior 

maturidade técnica na execução deste movimento.  

Outro indício do controle da postura no instante a seguir à propulsão foi 

apresentado pelos patinadores Seniores ao início do segundo deslize simples 
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de exterior (T5), em média, a mesma angulação de flexão do quadril 

comparado com T1 (próximos a 64°). O escalão Juvenil, nos dois deslizes 

simples de exterior, foi o que apresentou o maior ângulo de flexão do quadril, 

81° no primeiro deslize e 77° no segundo deslize.  

O estudo de Shell et al. (2017), com jogadores de hóquei, encontrou no 

primeiro deslize simples de exterior valores em torno dos 50° de flexão do 

quadril, 24° a menos que o ângulo encontrado no presente estudo. Entretanto, 

na patinagem de velocidade no gelo e em rodas, como visto nos estudos de 

Buckeridge et al. (2015) e de Boer, Vos, et al. (1987), o ângulo do quadril 

encontrado nesta fase de deslize foi de 60° de flexão do quadril. 

Nos instantes em que marcam o início da fase de deslize em cross-

stroke (T2 e T6), exceto o escalão Júnior, todos os demais escalões 

demonstraram flexão semelhante em ambas as fases. Os Juniores 

apresentaram em T6 em torno de 23° a menos de flexão comparado ao 

primeiro momento de deslize em cross-stroke (T2). O valor médio geral foi 

entre 71° em T2 e 72° em T6. 

Ao início dos deslizes simples partindo do apoio duplo já em andamento 

(T3 e T5), apesar da diferença na natureza do deslize, pois o primeiro inicia um 

deslize num rodado interior e o segundo num rodado exterior, verificaram-se 

semelhanças nos valores de flexão do quadril, próximos aos 70°. 

O menor ângulo de flexão do quadril foi realizado no deslize em and-

position (T4), com valor da média geral de 67°. Em contrapartida, nos estudos 

de Boer, Vos, et al. (1987), verificaram-se valores mais altos que o presente 

estudo na flexão do quadril nas modalidades de velocidade em gelo e em rodas 

nesta fase, em torno dos 81°. Apesar de serem atividades análogas, estas 

diferenças estão relacionadas as técnicas distintas, pois a técnica da PA tem 

uma vertente estética, e, segundo Genchi (2018a), grandes flexões de quadril 

são consideradas falhas na habilidade de patinar (skating skills).  

No estudo de Shell et al. (2017) e de Buckeridge et al. (2015), os valores 

de flexão do quadril na fase de duplo apoio, similar ao deslize em and-position, 

foram entre 60° e 66°. Valores estes semelhantes aos do presente estudo. Já o 

estudo de Chang et al. (2009), também realizado com jogadores de hóquei, 
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encontrou ângulo de flexão do quadril no momento de duplo apoio entre 30° e 

35°. Da mesma forma o estudo de Upjohn et al. (2008) observou valores de 

25°, além dos atletas de alto escalão competitivo terem apresentado maior 

flexão do quadril na fase de duplo apoio em comparação aos atletas de nível 

competitivo mais baixo.  

Com exceção do início do primeiro deslize de exterior, todas as fases de 

interior apresentaram maiores ângulos de flexão do quadril em relação às fases 

de exterior. 

 

Os resultados do quadril referentes aos movimentos articulares no eixo 

anteroposterior encontram-se na tabela seguinte (Tabela 8). 

 

Tabela 8- Ângulos de rotação do quadril do membro portador do deslize em 
adução ou abdução durante as fases do deslize progressivo para frente. 

 

Legenda: T0, T1, T4 e T5: lado esquerdo; T2, T3 e T6: lado direito; Valor positivo para adução; 

Verificou-se, devido aos valores de desvio padrão serem maiores que a 

média na média geral dos escalões, o quadril apresentou ângulos muito 

próximos de 0º nos instantes T0, T1 e T6. Dessa forma torna-se justificada que 

o quadril encontrou-se numa posição muito próxima da posição neutra nestas 

fases.  

De forma geral o instante de T1 é semelhante ao encontrado nos 

patinadores de hóquei no estudo de Shell et al. (2017), que também na 
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primeira propulsão com o pé direito, apresentaram valor próximo aos 5° de 

abdução, apenas 2° a menos do que o presente estudo.  

Nas fases de deslize de interior, todos os escalões demonstraram 

ângulos de adução. O maior valor encontrado foi em T3 (13°), quando os 

Cadetes realizaram 7° a mais que a média geral enquanto os Infantis 

realizaram 8° a menos que a média geral. 

Foram encontrados resultados distintos nos dois instantes de início de 

deslize em cross-stroke. No momento inicial do deslize, em T2, observaram-se 

somente valores de adução do quadril e a média geral foi de 9°.  

No momento de início do deslize em and-position (T4), verificou-se um 

valor médio próximo aos 10° de adução. Os escalões que apresentaram 

maiores ângulos nesta fase foram o de Iniciados, o de Cadete e o de Seniores, 

o que sugere que esses patinadores aproximaram a perna livre ao centro do 

corpo mais rapidamente para iniciar um novo momento de propulsão. Os 

estudos de Chang et al. (2009) e de Buckeridge et al. (2015), encontraram 

valores angulares de adução entre 11° e 20° na fase semelhante à T4 e, o 

segundo estudo, encontrou maiores valores de adução em atletas de nível 

competitivo mais elevado.  

No instante inicial do segundo deslize simples de exterior (T5), diferente 

de T1, observaram-se ângulos de adução em todos os escalões. O valor 

máximo foi encontrado nos Juvenis (20°). Apesar do movimento analisado 

neste instante possuir um rodado de exterior, o movimento de adução pode ser 

explicado devido ao movimento de propulsão, quando a perna livre realiza uma 

abdução do quadril, de maneira que o lado oposto apresente valores de 

adução.  

 O facto que pode explicar esta diferença encontrada nos dois deslizes 

simples de exterior é porque T1 ocorre a partir de uma posição estacionária, 

desta forma, os patinadores possuem maior controle corporal para executar a 

técnica do deslize, além de se posicionarem para iniciar o movimento em 

curva. Observou-se na literatura análises de adução/abdução do quadril no 

instante da propulsão somente referente à perna de propulsão, desta forma 

foram encontrados valores de abdução semelhantes aos do estudo de Upjohn 
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et al. (2008), que encontrou valores de 6° a 9°; Chang et al. (2009), valores 

entre 15° e 20° e no de Shell et al. (2017), que observou 25° nesse instante. 

Entretanto, apesar deste instante do deslize ser muito semelhante entre as 

modalidades desportivas analisadas nos estudos citados, em nenhum deles o 

deslize simples de exterior foi precedido por uma fase de interior como no 

presente estudo.  
 
Na tabela a seguir (Tabela 9), são apresentados os resultados referentes 

aos movimentos de rotação externa e interna do quadril durante o deslize 

progressivo para a frente. 

 
Tabela 9- Ângulos de rotação externa ou interna do quadril do membro portador 
do deslize durante as fases do deslize progressivo para frente. 

 

Legenda: T0, T1, T4 e T5: lado esquerdo; T2, T3 e T6: lado direito; Valor positivo para rotação interna; 

Verificou-se, conforme citado anteriormente, que devido aos valores de 

desvio padrão serem maiores que a média na média geral dos escalões, o 

quadril apresentou ângulos muito próximos de 0º em todos os instantes. Dessa 

forma torna-se justificada que o quadril encontrou-se numa posição muito 

próxima da posição neutra nestas fases.  

No instante da partida, o escalão Cadete foi o único a apresentar rotação 

interna (6°). Todos os demais escalões apresentaram ângulo de rotação 

externa.  

Devido ao início da fase de deslize simples de exterior, era esperado em 

T1, observar ângulos de rotação externa em todos os escalões. Entretanto, 
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apenas os escalões Infantil, Juvenil e Júnior apresentaram rotação externa 

entre 5° e 7°. O valor médio do ângulo nesta fase foi próximo de 2° de rotação 

interna.  

Ao início do segundo deslize simples de exterior (T5), foi observado 

ângulo de rotação externa apenas no escalão Júnior. A média geral foi próxima 

aos 6° de rotação interna. Em estudos como o de Shell et al. (2017) e Upjohn 

et al. (2008), também foi encontrado ângulo de rotação interna neste instante 

(5°).  

Um resultado inesperado foi encontrar no escalão Sénior, o maior ângulo 

de rotação externa, e este ter ocorrido no início do deslize simples de interior 

(T3), com valor de 19°. O lado direito do quadril deveria executar rotação 

interna para estar a favor do movimento de deslize. Outro resultado inesperado 

foi o segundo maior ângulo de rotação externa ocorrer em T2 (início do deslize 

em cross-stroke), também realizado pelos Seniores (18°). Realizar rotação 

interna nesta fase também apresentaria uma melhor técnica de deslize, pois 

impulsionaria a perna direita para o centro da curva sem executar torção do 

tronco contrária ao sentido do movimento. O mesmo ocorre em T6, pois apesar 

da média geral apresentar ângulo de rotação interna, apenas o escalão de 

Iniciado executou esta rotação. 

No momento do início do deslize em and-position (T4) observou-se 

rotação interna, que pode ser justificada devido à preparação para a impulsão. 

No estudo de Upjohn et al. (2008), nesse instante de duplo apoio, o autor 

observou que o quadril se mantinha em posição neutra. Entretanto esse estudo 

não foi realizado em deslize em curva, pois como a fase anterior é em rodado 

de interior pode ter influência sobre esta rotação do quadril.  

 

A tabela seguinte (Tabela 10) apresenta os resultados significativos das 

comparações realizadas entre os escalões etários e os ângulos do quadril em 

cada fase. 
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Tabela 10 - Comparação dos ângulos do quadril das fases do deslize 
progressivo para a frente em função da idade (Teste de Kruskal-Walis). 

ESCALÃO CADETE SÉNIOR 

CADETE 
  Rotação 

Interna/Externa   
  T2 (Sig= 0,029) 

SÉNIOR 
Rotação 

Interna/Externa    
T2 (Sig= 
0,029)   

 
                                     Legenda: valor de significância Sig ≤ 0,05. 
 

Apenas no instante de início do deslize em cross-stroke (T2) foi 

encontrado efeito da idade sobre os ângulos do quadril (H= 12,913; Sig= 

0,024). Diferenças entre escalões na comparação de pares foram observadas 

entre os escalões Sénior e Cadete no ângulo de rotação interna/externa. Esta 

diferença deve-se ao facto de que neste instante os seniores apresentaram o 

maior ângulo de rotação externa (18°), enquanto os cadetes realizaram um dos 

maiores ângulos de rotação interna (7°) neste mesmo instante. Ao olhar 

isoladamente para este resultado infere-se que os cadetes realizaram de forma 

mais correta o movimento nesta fase do deslize, porém os seniores realizaram 

nesse mesmo instante, com o intuito de pressionar o rodado de interior, em 

torno de 12° a mais de rotação interna do joelho em comparação ao escalão de 

cadete. Ou seja, para o patinador manter-se sem queda, foi realizado o 

movimento contrário esperado no quadril nesta fase. 

 

Os resultados encontrados referentes aos ângulos de flexão do joelho 

portador do deslize durante as fases de deslize progressivo para a frente 

podem ser observados na tabela seguinte (Tabela 11). 
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Tabela 11- Ângulos de flexão do joelho do membro portador do deslize durante 
as fases do deslize progressivo para frente. 

 
Legenda: T0, T1, T4 e T5: joelho esquerdo; T2, T3 e T6: joelho direito; Valores positivos para flexão. 

 
Ao início da partida (T0), foram observados valores pouco pronunciados 

devido aos patinadores iniciarem o movimento de uma posição com os joelhos 

estendidos. Entretanto, em média, o ângulo de flexão do joelho aumenta em 

40° durante esta fase.  

No momento inicial do primeiro deslize simples de exterior (T1), todos os 

escalões apresentaram um ângulo de flexão superior a 65°. O escalão de 

Iniciados obteve o maior valor de flexão nesta fase ao realizar cerca de 71°. Já 

o escalão que demonstrou o menor ângulo de flexão foi o de Seniores com 67°. 

Ao início do segundo deslize simples de exterior (T5), todos os escalões 

apresentaram ângulos menores em relação a T1. O valor médio geral foi de 65° 

no segundo deslize simples, enquanto no primeiro verificou-se um ângulo de 

69°. A explicação para esse facto, segundo J. Koning et al. (1991), é referente 

à velocidade do patinador, pois quanto maior for a velocidade mais 

rapidamente o pé de propulsão perde o contato com o solo. Devido a isto, 

menores valores angulares no joelho são encontrados em atletas que são mais 

velozes. 

 O escalão que apresentou o maior ângulo em T5 foi o Infantil (72°), já o 

que apresentou o menor ângulo foi o Cadete (59°). Em geral os patinadores 

artísticos apresentam menores ângulos de flexão do joelho nas fases de 

deslize simples de exterior em comparação com os patinadores de velocidade 



65 
 

e de hóquei, que apresentaram entre 75° e 80° (Boer, Ettema, et al., 1987; 

Boer & Nilsen, 1989; Boer, Vos, et al., 1987; Buckeridge et al., 2015; J. Koning 

et al., 1991; J. J. Koning et al., 1991; Shell et al., 2017; Upjohn et al., 2008).  

Na fase inicial do primeiro deslize em cross stroke (T2), com exceção do 

escalão de Infantis, todos os demais escalões apresentaram ângulos de flexão 

do joelho maiores em comparação ao início do segundo deslize em cross-

stroke (T6). Facto este que pode ser explicado pelo acréscimo da velocidade. 

Nessa fase inicial do deslize de interior, são observados valores angulares de 

52° (T2) e 41° (T6). Valores semelhantes ao encontrado por Boer, Ettema, et 

al. (1987), que ao analisarem o deslize para a frente em curva na modalidade 

de velocidade registraram 59° de flexão do joelho. 

 A fase inicial de deslize simples de interior iniciada em T3 apresentou, 

em média, um acréscimo de 8° em relação ao evento anterior de duplo apoio. 

Enquanto no estudo de Boer, Ettema, et al. (1987), foi observado um valor 

próximo aos 78°, 20° a mais de flexão do joelho do que o analisado no 

presente estudo. Esta diferença pode ser explicada pela velocidade ser muito 

maior no desporto de patinagem de velocidade e, desta forma, propiciar uma 

melhor posição horizontal do corpo necessária para realizar a curva segundo J. 

Koning et al. (1991).  

Na fase de preparação para uma nova propulsão, o início do deslize em 

and-position (T4), foram observados os maiores ângulos de flexão do joelho. 

Este instante apresentou 7° a mais de flexão em relação ao instante seguinte 

de início de deslize simples de exterior (T5). Da mesma maneira, o estudo de 

Buckeridge et al. (2015), também encontrou os maiores valores de flexão neste 

instante. Segundo Upjohn et al. (2008), o maior valor de flexão no momento de 

duplo apoio sugere uma maior transferência de energia elástica para os 

músculos do quadríceps executarem a contração na fase de propulsão. A 

média geral de flexão do joelho no instante de T4 foi de 72°, cerca de 20° a 

mais do que observado nos patinadores de velocidade nos estudos de Boer e 

Nilsen (1989) e Boer, Vos, et al. (1987) e Upjohn et al. (2008) com jogadores 

de hóquei.  
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Na tabela seguinte (Tabela 12) são encontrados os resultados referentes 

aos ângulos de adução/abdução do joelho portador do deslize durante o 

deslize progressivo para frente. 
 
 
Tabela 12- Ângulos de adução do joelho portador do deslize durante as fases 
do deslize progressivo para frente. 

 

Legenda: T0, T1, T4 e T5: joelho esquerdo; T2, T3 e T6: joelho direito; Valor positivo para adução; 

Verificou-se que em todas as fases o joelho portador apresentou ângulos 

de adução. Era esperado que nas fases de exterior o joelho esquerdo 

apresentasse ângulo de abdução, devido ao pé portador realizar uma curva 

para a esquerda em exterior. Apesar dos menores valores médios de adução 

do joelho terem ocorrido em fases com rodado exterior, T0 (5°) e T5 (6°), o 

maior valor médio de adução também ocorreu em uma fase de rodado exterior, 

ao início do primeiro deslize simples em T1 (13°). Já no início do segundo 

deslize simples de exterior (T5), o valor médio encontrado é em torno de 7° a 

menos do que em T1. Um fator que pode justificar esse resultado é a baixa 

velocidade do patinador no primeiro deslize simples de exterior e, com isso, um 

aumento da dificuldade de inclinação para o centro da curva. 

Ao realizarem o início do deslize em and-position os patinadores 

apresentaram, em média, 7° de adução, exceto o escalão Juvenil que 

apresentou o menor ângulo de adução nesta fase (2°). 
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Nas fases de interior, tanto ao início do deslize simples como nas fases 

de início do deslize em cross stroke, o ângulo médio de adução do joelho foi 

semelhante e variou entre 11° e 12°.  

Valores referentes à adução/abdução de joelho foram encontrados no 

estudo de Upjohn et al. (2008), porém esta análise era referente ao membro 

inferior de propulsão e não ao de deslize.  

 

Na tabela seguinte (Tabela 13) são encontrados os resultados referentes 

aos movimentos no eixo longitudinal. 

 

Tabela 13– Ângulo de rotação externa ou interna do joelho portador do deslize 
durante as fases do deslize progressivo para a frente. 

 

Legenda: T0, T1, T4 e T5: joelho esquerdo; T2, T3 e T6: joelho direito; Valor positivo para rotação interna; 

O momento da partida (T0), foi o único instante em que o joelho portador 

apresentou ângulo de rotação externa. Os valores desta rotação foram, em 

média, de 5°. O escalão Iniciado realizou o maior grau de rotação externa neste 

instante, mais de 12°, enquanto o escalão Júnior, com menos de 1°, foi o 

escalão que apresentou o menor ângulo de rotação externa nesta fase.  

A rotação externa não se manteve no momento seguinte, ao início do 

deslize simples de exterior (T1), além disso, foi quando se observou o maior 

ângulo médio de rotação interna (9°). O escalão Sénior apresentou o maior 

ângulo de rotação interna nesta fase, próximo aos 17°. Já o escalão de 

Iniciados apresentou o menor ângulo (4°). Ângulos de rotação interna também 
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foram encontrados ao início do segundo deslize simples de exterior (T5), com o 

valor médio de 7°. A possível explicação é baseada em que as duas fases 

ocorrem no instante em que os patinadores iniciam o equilíbrio em apenas um 

dos pés e a perna livre faz força contrária ao movimento do pé de deslize (J. J. 

Koning et al., 1991). 

Todas as fases de interior, ao início dos dois momentos de deslize em 

cross stroke e do deslize simples de interior, apresentaram de 6° a 8° de 

rotação interna. Nestas fases a rotação interna do joelho era esperada, pois os 

patinadores realizaram um rodado de interior. 

Na fase de deslize em and-position, em T4, é quando ocorre o menor 

ângulo médio de rotação interna (4°). Durante essa mesma fase, Upjohn et al. 

(2008), verificou em seu estudo o valor de 1° de rotação externa para os atletas 

de maior nível competitivo, enquanto verificou 3° de rotação interna para os 

atletas com menor nível competitivo no hóquei. Apesar dos jogadores de menor 

nível competitivo do estudo citado e dos patinadores artísticos do presente 

estudo terem realizado ângulos de rotação contrária aos jogadores de maior 

nível competitivo, segundo Upjohn et al. (2008), é uma diferença muito 

pequena e não influenciadora destes valores angulares. 

 

Não foram encontrados efeitos da idade nos valores angulares do joelho 

durante as fases do deslize progressivo para a frente. 

 

Na análise angular do tornozelo do membro inferior portador do deslize, 

pode ser observado na tabela seguinte (Tabela 14), o comportamento da 

articulação no eixo transverso dos escalões etários durante as fases do deslize. 
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Tabela 14 - Ângulo de dorsilexão ou flexão plantar do tornozelo portador do 
deslize durante as fases do deslize progressivo para a frente. 

 
Legenda: T0, T1, T4 e T5: tornozelo esquerdo; T2, T3 e T6: tornozelo direito; Valor positivo para 
dorsiflexão; 

Em T0 todos os escalões apresentaram flexão plantar. O escalão Infantil 

realizou o maior ângulo (23°) e o escalão Iniciado obteve o menor valor angular 

nessa fase (10°). Este resultado é devido aos patinadores estarem em uma 

posição estendida ao início do deslize e realizarem uma fase de aceitação do 

peso para passar à propulsão. 

Ao início do primeiro deslize simples de exterior, com exceção do 

escalão Iniciado, todos os demais escalões permaneceram em flexão plantar, 

apresentando um valor de média geral de 7°. O escalão Sénior realizou o maior 

ângulo apresentando 12° a mais que a média geral, enquanto os Juvenis 

realizaram o menor ângulo, menos que 1° de flexão plantar. 

No momento inicial do primeiro deslize em cross-stroke (T2), observou-

se 5° a menos de flexão plantar comparado ao segundo momento inicial do 

deslize em cross-stroke em T6. Outra diferença destes dois momentos foi que 

em T2 os escalões Infantil, Iniciado e Sénior realizaram dorsiflexão e em T6 

todos os escalões apresentaram valores de flexão plantar. 

Ao início do deslize simples de interior (T3), verificou-se dorsiflexão em 

todos os escalões, sendo o escalão Sénior a apresentar o maior ângulo (8°) e o 

escalão Júnior o menor ângulo (1°) nesta fase. 
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No instante em que ocorre o início do deslize em and-position (T4), a 

média geral dos patinadores realizou 7° de dorsiflexão, 3° a menos do que 

encontrado no estudo de Pearsall et al. (2001) e de Upjohn et al. (2008).  

Pelo facto da análise cinemática ser referente ao pé portador do deslize, 

era esperado encontrar ângulos de dorsiflexão em todas as fases, conforme 

visto na literatura nos estudos de Pearsall et al. (2001) e Upjohn et al. (2008). 

Entretanto, em quase todos os instantes verificaram-se ângulos de flexão 

plantar. Esse facto pode ser explicado devido às botas dos patins de PA 

apresentarem salto. Além do mais, muitos valores médios da média geral dos 

escalões apresentaram valores menores que aos respectivos desvios padrões, 

o que mais uma vez, leva a crer que os valores são pouco pronunciados e 

muito próximos de 0º.  

 

Pode-se observar na Tabela 15, o comportamento da articulação do 

tornozelo referente aos movimentos de inversão e eversão dos escalões 

etários durante todas as fases do deslize. 
 

Tabela 15 - Ângulo de inversão ou eversão do tornozelo portador do deslize 
durante as fases do deslize progressivo para a frente. 

 

Legenda: T0, T1, T4 e T5: tornozelo esquerdo; T2, T3 e T6: tornozelo direito; Valor positivo para inversão. 

Observou-se que todos os escalões realizaram ângulos de inversão na 

fase da partida, e que a média geral realizou 6° deste movimento. De igual 

modo, o estudo de Pearsall et al. (2001), encontrou ângulos de inversão nessa 

fase e os jogadores de hóquei apresentaram o valor de 8°. O movimento de 
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inversão é justificado pela preparação do deslize, quando o tornozelo que 

estava em uma posição próxima da neutra passa a realizar eversão no 

momento da propulsão. 

Nos dois momentos ao início de deslize simples de exterior (T1 e T5) 

verificaram-se ângulos de eversão do tornozelo. Facto este já esperado devido 

ao pé de deslize realizar um rodado de exterior. Em T1 o ângulo de eversão foi 

próximo aos 2°, valor semelhante ao encontrado no estudo de Pearsall et al. 

(2001), que também analisou o deslize para a frente partindo de uma posição 

estática. Em T5 o valor médio do ângulo apresentou um acréscimo de 10°, o 

que pode ser justificado pelo incremento da velocidade. Valor próximo a este 

foi encontrado no estudo de Upjohn et al. (2008), que nesta fase de deslize 

simples observou 9° de eversão nos patinadores de alto nível competitivo. 

No instante inicial do deslize em and-position (T4), também foram 

verificados ângulos de eversão em torno dos 6°. Este valor também foi 

encontrado no estudo de Pearsall et al. (2001) e Upjohn et al. (2008), que 

obtiveram valores entre 6° e 10° de eversão neste mesmo momento. 

Nas fases iniciais de deslize de interior (T2, T3 e T6), foram encontrados 

valores de inversão, o que era esperado devido ao rodado executado ser de 

interior. O maior ângulo de inversão foi realizado na fase de deslize simples em 

T3 (19°). O escalão Cadete apresentou 23° de inversão e foi o escalão com 

maior valor angular nesta fase. Já o escalão de Infantis apresentou o menor 

ângulo neste instante (12°). Os estudos em modalidades análogas à PA 

encontrados na literatura, aqueles que analisaram o deslize para a frente em 

curva, apresentando, dessa forma, as fases de interior do deslize, não 

observaram o ângulo de inversão/eversão do tornozelo. 

 
Os valores angulares referentes às rotações do tornozelo portador do 

deslize durante o deslize progressivo para frente podem ser observados na 

tabela seguinte (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Ângulos de rotação interna ou externa do tornozelo portador do 
deslize durante as fases do deslize progressivo para a frente. 

 
Legenda: T0, T1, T4 e T5: tornozelo esquerdo; T2, T3 e T6: tornozelo direito; Valor positivo para rotação interna. 

 

O maior valor angular de rotação externa foi de 29° e ocorreu ao início 

do segundo deslize de exterior (T5), enquanto o maior valor de rotação interna 

foi de 63° ao início do deslize em cross-stroke (T2).  

Verificou-se que todas as fases do deslize apresentaram os ângulos de 

rotação esperados, pois o pé de deslize ao executar uma curva necessita 

realizar rotação externa para produzir um rodado de exterior e rotação interna 

para um rodado de interior.  Segundo  Al Hadi, 2002 cit por Upjohn et al. 

(2008), a rigidez das botas dos patins causam menor movimentação da 

articulação do tornozelo e, desta forma, não são encontradas grandes 

variabilidades referentes às rotações desta articulação. 

 

Não houve efeito da idade nos resultados angulares do tornozelo 

portador do deslize nas fases do deslize progressivo para a frente. 

 

Com os valores da altura da projeção do centro de gravidade corporal e 

com a distância da projeção do centro de gravidade com o pé portador do 

deslize de cada indivíduo, calculou-se o arco tangente em cada fase. Este 

cálculo foi realizado para avaliar o ângulo de inclinação do membro inferior 

portador do movimento em relação à vertical (conforme Figura 9).   
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Figura 9 – Ângulo de inclinação do membro inferior portador do deslize com relação à vertical. 

 

Esta inclinação é importante devido à maioria dos elementos obrigatórios 

regulamentados na PA, em todas as disciplinas, necessitar da execução de 

movimentos curvilíneos. Além da inclinação corporal condizente com o rodado 

patinado ser um dos pontos avaliados em skating skills.  A relembrar que a 

habilidade de patinar, chamada de skating skills, é a base da PA. E os 

elementos ajuizados, sendo técnicos ou de impressão artística, levam em 

consideração este componente (Genchi, 2018a).  

No deslize progressivo para a frente as propulsões das duas pernas 

ocorrem na mesma direção e, devido ao sentido adotado para o presente 

estudo ser o contra os ponteiros do relógio, ambas as pernas direcionam suas 

propulsões para a direita enquanto o corpo inclina-se para a esquerda. 

Verificaram-se valores angulares sempre positivos em todas as fases. Valores 

positivos também foram encontrados no estudo de J. Koning et al. (1991), o 

que demonstra que o membro inferior portador sempre esteve inclinado para o 

centro da curva. 
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 Tabela 17 - Ângulo de inclinação do membro inferior portador do deslize em 
relação à vertical durante as fases do deslize progressivo para frente.

 
Legenda: T0, T1, T4 e T5: membro inferior esquerdo; 12, T3 e T6: membro inferior direito. 

 

Observa-se na Tabela 17 que a oscilação média da inclinação obteve 

uma variação de 17° entre o início e o final do deslize. Com a execução do 

movimento, o ângulo de inclinação diminuiu progressivamente durante as 

fases. Este facto está relacionado com o aumento da força centrífuga e, para 

que o patinador não caia precisa se inclinar para realizar a curva.  

Na fase inicial de deslize simples de exterior (T5), o ângulo de inclinação 

foi de 71°. Na patinagem de velocidade, segundo J. Koning et al. (1991), o 

valor angular encontrado foi de 69°. Os autores encontraram o mesmo valor 

angular de 69° no momento inicial de deslize simples de interior, já no presente 

estudo, verificou-se em T3 um ângulo de inclinação de 79°.  

Estas diferenças angulares entre as modalidades desportivas eram 

esperadas devido uma vez que a velocidade é muito maior na patinagem de 

velocidade e com isso possui maiores valores de força centrífuga quando 

torna-se necessário uma maior inclinação para o centro da curva neste 

desporto. 

O escalão Sénior foi o que apresentou maiores inclinações para o centro 

da curva durante a realização de todas as fases do deslize, exceto em T6, 

quando o escalão de Juvenis apresentou 12° a mais de inclinação que a média 

geral.  
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Não foram encontrados efeitos da idade no ângulo de inclinação do 

membro inferior portador do deslize nas fases do deslize progressivo para a 

frente. 

 

Os resultados referentes à análise da velocidade de deslocamento 

durante o deslize e em cada escalão etário podem ser analisados na Figura 10 

a seguir. 
 

 
Figura 10 - Comportamento da Velocidade durante as fases do deslize progressivo para frente 
por escalão etário. 

 

Observou-se que ocorreu um aumento da velocidade das fases de duplo 

apoio para as fases de deslize simples. Estudos prévios em patinagem de 

velocidade e no hóquei no gelo também apresentaram um aumento da 

velocidade entre estes instantes (Buckeridge et al., 2015).  

Verificou-se que os escalões de Cadetes e Juvenis realizaram melhor 

propulsão e iniciaram o movimento com maior velocidade (2.06m/s). O escalão 

de Cadetes apresentou maiores valores de velocidade nas primeiras fases (T0 

a T3). Já nas últimas fases (T4 a T6), foi o escalão Sénior que obteve os 

maiores valores.  
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A velocidade mais alta observada foi de 3.98m/s e foi atingida pelos 

Seniores a início do segundo deslize simples de exterior (T5). Já o valor mais 

baixo encontrado foi realizado pelo escalão de Infantis ao início do primeiro 

deslize simples de exterior (T1) com o valor de velocidade de 1.73m/s. 

Devido ao teste biomecânico não ter sido realizado com o objetivo de 

completar a tarefa com maior velocidade, mas sim com maior precisão técnica, 

os valores apresentados podem não condizer com a realidade em treinos e 

competições dos atletas analisados. Entretanto, estes valores serão utilizados 

para entender o comportamento da velocidade de deslocamento durante o 

deslize progressivo para a frente, além de verificar as correlações entre este 

parâmetro e os demais parâmetros já apresentados. 

Observou-se um aumento progressivo da velocidade em todos os 

escalões com o passar das fases, exceto no escalão Júnior que apresentou um 

decréscimo da velocidade entre as fases T1 e T2 (0.41m/s) e T3 e T4 

(0.66m/s).  

 

Podem ser encontradas na tabela seguinte (Tabela 18), as comparações 

referentes à velocidade em todas as fases do deslize progressivo para frente 

em função da idade. 

 

Tabela 18 - Comparação da velocidade nas fases do deslize progressivo para 
a frente em função dos escalões etários (Teste de Kruskal-Walis). 

 
                       Legenda: valor de significância Sig ≤ 0,05. 

 

Foram encontrados efeitos na velocidade em função da idade no início 

da fase de deslize em and-position (T4) (H= 14,366; Sig= 0,013). Na 

comparação de pares encontraram-se diferenças entre o escalão Júnior e 

ESCALÃO INFANTIL JÚNIOR SÉNIOR

T4 (Sig= 0,007)
T5 (Sig= 0,010)

T4 (Sig= 0,007)
T5 (Sig= 0,010)

INFANTIL

SÉNIOR T5 (Sig= 0,041)

T5 (Sig= 0,041)

JÚNIOR 
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Sénior. Os Juniores atingiram 1.68m/s a menos de velocidade que a média 

geral dos Seniores. 

Também foram observados efeitos na velocidade em função da idade no 

instante do início do segundo deslize simples de exterior (T5) (H= 15,666; Sig= 

0,008). As diferenças foram encontradas entre o escalão Sénior com os 

escalões Júnior e Infantil. O escalão Sénior apresentou nesse instante 1.35m/s 

a mais de velocidade que os Juniores e 0.84m/s a mais que os Infantis. 

O maior ganho de observado pelos atletas seniores ratifica o que 

Schmidt e Wrisberg (2001) afirmam. Os autores afirmam que o nível de 

aprendizagem motora de um indivíduo aumenta com a prática, pois 

experiências de performance motora repetidas podem aumentar o nível da 

aprendizagem motora. 

5.3.2 - Parâmetros cinemáticos em função do sexo dos patinadores. 
 

Podem ser observadas na tabela seguinte (Tabela 19), as diferenças 

encontradas durante as fases do movimento de deslize para a frente em 

relação aos parâmetros cinemáticos em função do sexo dos patinadores. 

 

Tabela 19 – Comparação dos parâmetros cinemáticos nas fases do deslize 
progressivo para a frente em função do sexo dos patinadores (Teste U de 
Mann Whitney).  

 
                                           Legenda: valor de significância Sig ≤ 0,05. 

 

Em relação aos valores angulares, foram encontradas diferenças 

significativas em função do sexo dos patinadores apenas em relação aos 

ângulos de flexão/extensão do joelho ao início do instante de deslize simples 

FLEXÃO/EXTENSÃO 
JOELHO

PARÂMETROS 
CINEMÁTICOS

DIFERENÇAS EM FUNÇÃO DO 
SEXO

T3 (Sig= 0,014)

ADUÇÃO/ABDUÇÃO 
JOELHO

VELOCIDADE

T1 (Sig= 0,025)
T6 (Sig= 0,043)

T2 (Sig= 0,025)
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de interior (T3) (U= 23,000), quando as mulheres apresentaram ângulos de 

flexão superior aos homens nesta fase. 

Também na articulação do joelho foram encontradas diferenças 

significativas em função do sexo nas fases iniciais do primeiro deslize simples 

de exterior (T1) (U= 26,000) e do segundo deslize em cross-stroke (T6) (U= 

29,500). As mulheres realizaram, em ambas as fases, maiores graus de 

adução do joelho em relação aos homens. 

Os valores mais altos de ângulos articulares encontrados nas mulheres 

eram esperados, pois conforme estudo de James e Parker (1989), as mulheres 

possuem maior mobilidade articular comparada aos homens. 

 Além dos valores angulares já analisados, a velocidade de 

deslocamento foi outro parâmetro cinemático que apresentou diferença 

significativa em função do sexo. Esta diferença ocorreu somente ao início da 

fase do primeiro deslize em cross-stroke (T2) (U= 26,000). Verificou-se que os 

homens apresentaram valores de velocidade maiores do que as mulheres 

nesta fase. 

5.4– Relações entre velocidade de deslocamento e ângulos articulares. 
 

Podem ser observados, na tabela seguinte (Tabela 20), os resultados 

das correlações significativas na relação entre os movimentos articulares e a 

velocidade de deslocamento. 

Tabela 20 – Correlação entre os movimentos articulares e a velocidade de 
deslocamento em cada fase do deslize progressivo para a frente (Correlação 
de Pearson). 

 

Legenda: * A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Flexão 
Quadril T1

Adução 
Quadril 

T3

Adução 
Quadril 

T6

Inversão 
Tornozelo T3

Rotação 
Externa 

Tornozelo T1

Rotação 
Externa 

Tornozelo T5
0,444* -0,468*

Sig (2 extermidades) 0,038 0,028
0,520* 0,471*

Sig (2 extermidades) 0,013 0,027

Sig (2 extermidades)
-0,493*

Sig (2 extermidades) 0,020
0,486*

Sig (2 extermidades) 0,022
Correlação de Pearson

Velocidade_T1

Velocidade_T3

Velocidade_T4

Velocidade_T6

Velocidade_T5 Correlação de Pearson

Correlação de Pearson

Correlação de Pearson

Correlação de Pearson
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Observou-se em relação ao quadril, que o aumento da adução do 

mesmo explica o aumento da velocidade ao início do deslize simples de interior 

(T3) e no início do segundo deslize em cross-stroke (T6). Isto é justificado por 

estas fases ocorrerem em rodado de interior, com isso a adução do quadril da 

perna portadora é a favor do movimento. No estudo de Chang et al. (2009), 

também foi encontrado adução do quadril no momento de duplo apoio e, 

segundo os autores, a potência da propulsão inicia com essa movimentação do 

quadril para posteriormente haver a coordenação da extensão, abdução e 

rotação externa do quadril. 

 Apesar desta correlação positiva encontrada no presente estudo, o 

sujeito que apresentou o maior grau de adução nestas fases não foi aquele que 

apresentou a maior velocidade de deslocamento nestes instantes. Entretanto, 

no início do segundo deslize em cross-stroke, o sujeito mais veloz apresentou 

uma diferença pequena de 2° a menos que o sujeito que teve maior adução do 

quadril. Esse facto pode ser explicado devido à diferença de idade e, com isso, 

o tempo de experiência no desporto. 

Observou-se em T1 que o aumento da flexão do quadril explica o 

aumento da velocidade de deslocamento neste instante. Facto já esperado, 

pois os patinadores iniciaram o movimento de uma posição estacionária e o 

desequilíbrio para a frente é essencial para o início do deslize. Resultado este 

também encontrado nos estudos de J. J. Koning et al. (1991) e Upjohn et al. 

(2008). 

 A rotação externa do tornozelo nos deslizes simples de exterior (T1 e 

T5) correlaciona-se com a velocidade de deslocamento de forma negativa, ou 

seja, o aumento da rotação externa do tornozelo explica a diminuição da 

velocidade nestas fases. Esta relação é justificada devido aos dois momentos 

iniciarem um deslize simples de exterior e, o aumento desta rotação, influencia 

na diminuição do raio desta curva. Quanto menor o raio, com maior dificuldade 

o patinador executará esta curva se patiná-la com velocidades maiores. O 

estudo de Felser et al. (2016), sugere que em curvas rápidas é necessário 

maior trabalho muscular para estabilização das articulações, o que reduz o 
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trabalho muscular para gerar força para a propulsão. Desta forma, ocorre a 

diminuição da velocidade em curva. 

O aumento da inversão do tornozelo no momento inicial de deslize 

simples de interior (T3), explica o aumento da velocidade nesse instante. Este 

facto ocorre devido a este movimento ajudar na realização do rodado de 

interior e, consequentemente, na direção curvilínea em que o patinador deve 

realizar.  

5.5- Parâmetros eletromiográficos. 
 

A apresentação dos parâmetros eletromiográficos do deslize progressivo 

para a frente está dividida em duas partes porque foram realizadas duas 

formas distintas de recolha do movimento. Estas formas foram realizadas com 

o objetivo de capturar um ciclo completo do deslize progressivo para a frente, 

conforme explanado anteriormente. A primeira forma de recolha foi na 

realização do Slide1, que teve o início do movimento partindo de uma posição 

estática e compreende as fases de T0 a T3. Já a segunda forma de recolha do 

deslize foi a realização do Slide2, que teve o início do movimento já em 

deslocamento e compreende as fases de T4 a T6. 

No sentido de comparar ou relacionar com a mesma natureza de 

movimento em outras modalidades de patinagem, os músculos analisados nos 

dois membros inferiores foram: 

 

- Tibial anterior (TA); 

- Gastrocnémio medial (GM); 

- Reto femoral (RF); 

- Bíceps femoral (BF); 

- Adutor magno (AM); 

 

O comportamento muscular durante as primeiras fases do deslize 

progressivo para a frente (Slide1), podem ser observados nas figuras abaixo. 

Assim como o comportamento muscular durante as últimas fases do deslize 

progressivo para a frente (Slide2).  
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Figura 11 - Comportamento muscular médio do tibial anterior direito e gastrocnémio medial 
direito durante os instantes de T0 a T3 do deslize progressivo para a frente. 

 

Conforme observado para o membro inferior direito, os músculos TA e 

GM comportam-se de forma inversa durante o movimento de deslize. Isto 

ocorre devido às suas funções antagónicas, ou seja, segundo Hamil e Knutzen 

(1995), são músculos que criam movimentos opostos na mesma articulação.  

De modo geral, visto na Figura 11, o músculo TA manteve uma ativação 

baixa ao início do movimento e, por volta dos 55% do Slide1, teve sua ativação 

aumentada até o final do mesmo. De forma inversa, o músculo GM apresentou 

aumento da ativação próximo dos 10% desse slide e manteve até próximo dos 

55%, quando iniciou a diminuição da solicitação muscular.  

Este facto ocorre porque próximo dos 10% do movimento ocorreu o 

início da flexão plantar, o que gerou maior solicitação do GM. Este músculo tem 

seu pico de ativação no instante em que o pé direito deixou o contato com o 
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solo no instante da propulsão, no início do deslize simples em T1. O pico de 

ativação neste instante ocorre, segundo Hamil e Knutzen (1995), por motivo do 

GM ser mais efetivo como flexor plantar com o joelho estendido, pois este 

músculo tem função biarticular e também atua na flexão do joelho. Após a 

metade da duração desse slide a ativação do GM diminuiu devido ao início do 

movimento de dorsiflexão do pé direito para tocar o solo no primeiro deslize em 

cross-stroke (T2). É neste instante que se verificou maior solicitação de TA, 

que permaneceu até o início do deslize simples de interior (T3), quando o pé 

direito encontrou-se apoiado ao solo. Segundo Felser et al. (2016), este 

músculo contribui para a estabilização do tornozelo. 

No estudo de Buckeridge et al. (2015), também foi encontrado um 

aumento da solicitação do GM no momento de preparação para a propulsão e 

no momento da propulsão que os autores chamaram de “accelerative phase”. 

Segundo J. J. Koning et al. (1991), o decréscimo da atividade do TA e o 

aumento da atividade do GM contribuem para a extensão do joelho ‘puxando’ o 

tornozelo para uma posição mais alinhada com a perna em patinadores de 

velocidade. 

 

Devido ao Slide2 ter o seu início em deslocamento, verificaram-se na 

figura a seguir algumas diferenças na ativação muscular dos músculos TA e 

GM devido ao acréscimo da velocidade. 
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Figura 12 - Comportamento muscular médio do tibial anterior direito e gastrocnémio medial 
direito durante os instantes de T4 a T6 do deslize progressivo para a frente. 

 

Conforme observado na Figura 12, o músculo TA, em comparação às 

fases iniciais, apresentou maior valor de ativação muscular. Esta ativação 

ocorre aos 80% do slide em velocidade mais alta. Este aumento da solicitação 

próximo aos 80% é devido ao início do movimento de dorsiflexão do pé direito 

para tocar o solo no segundo momento de deslize em cross-stroke (T6), que 

ocorreu aos 100% desse slide.  

Em relação ao GM, o tempo em que esteve com maior solicitação foi 

semelhante nos dois slides. Pois, próximo aos 50%, é quando ocorreu a 

propulsão e o início do deslize simples de exterior, quando o músculo GM foi 

responsável pela flexão plantar. O valor de ativação no Slide2 foi menor 

comparativamente ao Slide1. Isto ocorreu pelo facto do segundo slide o 

patinador já possuir velocidade e exigiu, assim, menor trabalho muscular para 

gerar força para a impulsão. 
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Figura 13 - Comportamento muscular médio do reto femoral direito durante os instantes de T0 
a T3 do deslize progressivo para a frente. 

 

Relativamente ao músculo RF nas primeiras fases, verificou-se na 

Figura 13, que este foi solicitado ao início do Slide1, por volta dos 10%. É, 

neste momento, que o membro inferior direito começou a ser estendido para 

realizar a propulsão e, por se tratar de um extensor do joelho, foi neste instante 

em que passou a ser solicitado e esta solicitação se manteve até cerca dos 

30%, quando a perna já estava totalmente estendida no deslize simples de 

exterior. Devido ao RF ser um músculo biarticular e a sua outra função ser a 

flexão do quadril, segundo Hamil e Knutzen (1995), este músculo só contribui 

significantemente para a extensão do joelho se o quadril estiver estendido, 

exatamente como ocorreu neste momento do deslize progressivo para frente. 

Deste modo, J. J. Koning et al. (1991), afirmou que o RF transporta a energia 

liberada pelos extensores do quadril para o joelho e estende o joelho durante a 

propulsão. 

Em comparação ao Slide2, observado abaixo na Figura 14, o músculo 

RF encontrou-se com valor de solicitação muito próximo ao valor pico. Este 

valor pico foi observado pelo motivo do patinador já se encontrar em 

movimento e esta ativação se manteve até os 50% da duração desse slide. 

 



85 
 

 
Figura 14- Comportamento muscular médio do reto femoral direito durante os instantes de T4 
a T6 do deslize progressivo para a frente. 

 O músculo BF (Figura 15), apresentou um aumento da sua ativação 

também próximo dos 10%, quando ocorreu a extensão da perna direita e o pé 

direito precisou de deixar o contacto com o solo para a propulsão. Desta forma 

realizou-se a extensão do quadril e o BF é o principal músculo responsável por 

esse movimento. Esta ativação se manteve até cerca dos 50% do Slide1, que 

foi exatamente quando a membro inferior livre começou a aproximar do 

membro inferior portador do deslize para a próxima fase. Ativação esta 

igualmente vista no estudo de Chang et al. (2009), que perto dos 50% do 

deslize dos jogadores de hóquei o BF também passou a ter sua ativação 

diminuída.  

No estudo de J. J. Koning et al. (1991), o BF também apresentou maior 

solicitação durante o deslize simples de exterior, que os autores nomearam a 

fase de “glinding phase”. Já o RF apresentou um aumento de solicitação no 

momento da propulsão conforme também visto no presente estudo.  

 
Figura 15 - Comportamento muscular médio do bíceps femoral direito durante os instantes de 
T0 a T3 do deslize progressivo para a frente. 
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Relativamente ao Slide2, observa-se abaixo na Figura 16, o 

comportamento do músculo BF nas últimas fases do deslize. 

 

 
 Figura 16 - Comportamento muscular médio do bíceps femoral direito durante os instantes de 
T4 a T6 do deslize progressivo para a frente. 

 

O bíceps femoral apresentou similar ativação muscular em comparação 

ao primeiro slide. O estudo de Chang et al. (2009), que avaliou a ativação do 

BF de jogadores de hóquei em diferentes velocidades, também encontrou um 

valor e um padrão de ativação semelhante em velocidades diferentes. 

 

Figura 17 - Comportamento muscular médio do adutor magno direito durante os instantes de 
T0 a T3 do deslize progressivo para a frente. 

 

Na análise do músculo AM (Figura 17), notou-se pouca ativação ao 

início do movimento e apresentou um pequeno aumento da solicitação 

muscular por volta dos 20% do Slide1. Facto este explicado pela colaboração 

deste músculo na passagem da perna livre para a frente da perna portadora. 
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Segundo Hamil e Knutzen (1995), esta fase também ocorre na corrida ou 

caminhada e é normalmente chamada pelos autores de “swing phase”.  

O AM, a partir dos 65% das primeiras fases do deslize, teve sua 

solicitação aumentada e pode ser explicada pelo instante em que o pé direito 

voltou a tocar o solo e os patinadores passaram a realizar um rodado de 

interior. Para além desse motivo, segundo Hamil e Knutzen (1995), o músculo 

AM, assim como os demais adutores e abdutores, trabalha na estabilidade 

pélvica quando o pé toca no solo para, dessa forma, evitar inclinações do 

corpo. Resultados relacionados aos dois momentos de pico de solicitação do 

AM também foram encontrados no estudo de Chang et al. (2009).  

 

É obervado na figura a seguir (Figura 18), o comportamento da ativação 

do músculo AM durante as últimas fases do deslize, no slide2. 

 

Figura 18 - Comportamento muscular médio do adutor magno direito durante os instantes de 
T4 a T6 do deslize progressivo para a frente. 

 

A ativação muscular de AM no slide2 foi semelhante a que ocorreu no 

Slide1. Pequenas diferenças como: o primeiro momento de maior solicitação 

ter sido maior no segundo slide pelo motivo do patinador já se encontrar em 

movimento. O estudo de Chang et al. (2009), também encontrou maior duração 

de ativação do AM com acréscimo de velocidade. 

 

Comparativamente, a ativação muscular entre os dois membros 

inferiores se comportaram de forma diferente. Segundo J. J. Koning et al. 
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(1991) e Felser et al. (2016), esta diferença da ativação muscular é natural, 

pois patinar em curva provoca uma assimetria na ativação muscular entre os 

membros inferiores devido aos patinadores precisarem se inclinar para o centro 

desta curva. Sendo o sentido adotado no nosso estudo ser o contra os 

ponteiros do relógio, a perna direita esteve sempre pelo lado de fora da curva.  
 

Pode ser observado nas figuras seguintes, o comportamento da ativação 

muscular no membro inferior esquerdo durante todas as fases do deslize 

progressivo para a frente nos slide1 e slide2. 

 

 
Figura 19 - Comportamento muscular médio do tibial anterior esquerdo e gastrocnémio medial 
esquerdo durante os instantes de T0 a T3 do deslize progressivo para a frente. 

 

Relativamente ao lado esquerdo, observado na Figura 19, o músculo TA 

apresentou maior solicitação ao início do movimento. Durante as fases iniciais 

do deslize, o membro inferior esquerdo foi o membro portador do deslize e, 

conforme citado anteriormente, o músculo TA contribui para a estabilização do 

tornozelo.  



89 
 

Já o músculo GM demonstrou pouca ativação e apresentou aumento 

cerca dos 80% do Slide1 e manteve-se até o final deste slide em T3. Este 

músculo teve sua solicitação aumentada quando o pé esquerdo começou a 

estender até chegar ao seu pico. O pico foi exatamente quando ocorreu a 

propulsão em T3 quando o GM executou o movimento de flexão plantar. 

 

Comparativamente com o Slide2, observa-se na Figura 20, que TA 

possuiu o mesmo padrão e valor de ativação do Slide1. Entretanto, o músculo 

GM apresentou ativação distinta devido ao músculo possuir função biarticular e 

também realizar a flexão do joelho. A ativação observada ao início do segundo 

slide (T4), foi no momento em que o pé esquerdo voltou a tocar o solo e 

passou a ser o pé de deslize.  

 

   

Figura 20 - Comportamento muscular médio do tibial anterior esquerdo e gastrocnémio medial 
esquerdo durante os instantes de T4 a T6 do deslize progressivo para a frente. 

 

Observou-se na Figura 20, que o músculo RF teve sua ativação 

aumentada entre 20% e 60% do slide1 e, próximo aos 75% voltou a ter maior 

solicitação. O primeiro pico é referente à função do músculo na flexão do 

quadril. Segundo Hamil e Knutzen (1995), o RF torna-se um importante flexor 
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do quadril quando a articulação do joelho também está flexionada devido à 

função biarticular que este músculo possui. Foi exatamente nesse instante do 

Slide1 que os patinadores encontraram-se apoiados somente no membro 

inferior esquerdo no deslize simples de exterior.  

O mesmo é observado na Figura 21 para o Slide2. Notou-se apenas 

maior duração da solicitação muscular para este slide devido ao patinador já 

estar em movimento. 

 

 
Figura 21 - Comportamento muscular médio do reto femoral esquerdo durante os instantes de 
T0 a T3 do deslize progressivo para a frente. 

 

   
Figura 22 - Comportamento muscular médio do reto femoral esquerdo durante os instantes de 
T4 a T6 do deslize progressivo para frente. 

 

O músculo BF (Figura 22), apresentou dois momentos de ativação: uma 

menos pronunciada cerca dos 20% e um pico de ativação após os 60%. O 

primeiro momento de ativação está relacionado à responsabilidade do músculo 



91 
 

pela rotação externa verificada nesta fase. Já o segundo momento é explicado 

pela outra função muscular do BF, que é a extensão do quadril. Este segundo 

momento de ativação também foi observado na Figura 23, no Slide2, que o BF 

apresentou apenas um aumento na sua solicitação próximo dos 70%. Foi 

nesse instante em que o membro inferior esquerdo começou a estender e a se 

posicionar atrás do membro portador do deslize.  
 

          
Figura 23 - Comportamento muscular médio do bíceps femoral esquerdo durante os instantes 
de T0 a T3 do deslize progressivo para a frente. 

 

 

Figura 24 - Comportamento muscular médio do bíceps femoral esquerdo durante os instantes 
de T4 a T6 do deslize progressivo para a frente. 

 

Ao analisar o músculo AM (Figura 24), notou-se pouca variabilidade na 

ativação entre os membros inferiores. O músculo apresentou dois momentos 

de ativação, um menos pronunciado próximo aos 25% até os 40% e um pico de 



92 
 

ativação próximo aos 75% do Slide1. O primeiro momento é explicado pela 

fase de deslize em cross-stroke em que o membro inferior direito cruzou sobre 

o esquerdo e este passou a seguir uma trajetória para o lado direito para 

realizar a propulsão. Já o pico de ativação, segundo Felser et al. (2016), é 

explicado pela manutenção da posição após a propulsão, pois o membro 

inferior esquerdo é sustentada para a direita durante o deslize simples de 

interior (T3). 

   
Figura 25 - Comportamento muscular médio do adutor magno esquerdo durante os instantes 
de T0 a T3 do deslize progressivo para a frente. 

Verifica-se na Figura 25, que AM possuiu o valor e a duração de 

solicitação muscular muito superior no primeiro momento de ativação em 

relação ao Slide1. Neste momento o membro inferior esquerdo, que estava 

sustentado em posição cruzada atrás do direito por este músculo, retornou a 

tocar o solo, ou seja, o músculo encontrou-se mais ativo pelo motivo dos 

patinadores já estarem em movimento.  

 
 
Figura 26 - Comportamento muscular médio do adutor magno esquerdo durante os instantes 
de T4 a T6 do deslize progressivo para a frente. 
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Segundo J. Koning et al. (1991), que em seu estudo avaliou patinadores 

de velocidade em curva, também obteve o padrão de ativação para o MIE nos 

músculos BF, RF, GM e TA semelhantes aos encontrados no presente estudo. 

Apenas AM não foi analisado pelos autores. Verificou-se que maiores valores 

de ativação muscular ocorreram para o MIE, pois segundo os autores, o facto 

da perna esquerda ser sustentada em uma posição mais horizontal ao final do 

deslize em relação à perna direita provocou a maior solicitação muscular. 

Apenas no músculo RF o pico de ativação teve maior valor no MID. 
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6. Conclusão 

 

Depois de realizar esse estudo podemos concluir que este é o primeiro 

passo em direção ao entendimento do deslize para frente que é a base da PA.  

Em termos de duração, a fase da partida, que é o primeiro momento em 

duplo apoio, apresentou o dobro da duração dos demais duplos apoios (deslize 

em cross-stroke e em and-position). O que leva a crer um maior tempo de 

contacto do pé de propulsão com a superfície.  

Com relação aos valores angulares, de forma inesperada, verificaram-se 

ângulos de rotação interna do joelho em quase todas as fases, exceto em T0. 

Este resultado é considerado um erro técnico, o mais comum durante a 

realização do deslize. 

Relativamente à articulação do tornozelo, todas as fases apresentaram 

flexão plantar do pé. Facto já esperado devido ao tipo de bota utilizada na PA 

que apresenta salto alto.  

A velocidade geral dos patinadores durante todo o ciclo foi de 2.36m/s. 

Apesar do escalão Cadete ter apresentado o menor tempo para finalizar um 

ciclo completo (2.97s), foi apenas o terceiro escalão a apresentar maiores 

médias de velocidade de deslocamento. Facto este que pode ser explicado 

pela duração em cada fase do deslize, pois o escalão de Cadetes obteve o 

menor tempo de duração nas fases. Este resultado explica o porque do efeito 

na duração das fases de um ciclo completo do deslize em  função dos escalões 

etários ter sido encontrado, maioritariamente, envolvendo o escalão de 

Cadetes. 

Poucas diferenças foram encontradas entre os parâmetros cinemáticos 

em função do sexo dos patinadores. As diferenças encontradas relacionadas 

aos ângulos articulares eram esperadas, pois geralmente as mulheres 

possuem maior mobilidade articular comparativamente aos homens. Somente 

na velocidade os homens apresentaram valores significativamente superiores 

aos das mulheres. 

As correlações da velocidade com os movimentos angulares 

apresentaram que a flexão do quadril na primeira propulsão em T1, a adução 
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do quadril nas fases de deslize simples de interior (T3) e no último deslize em 

cross-stroke (T6) e a inversão do tornozelo na propulsão de interior (T3) como 

correlações positivas, ou seja, explicam o aumento da velocidade nestas fases. 

De forma oposta, os ângulos de rotação externa nos dois momentos de deslize 

simples de exterior (T1 e T5), justificam a diminuição da velocidade nestas 

fases. 

Era esperado encontrarmos correlações entre a flexão do joelho e a 

velocidade de deslocamento. Uma explicação para a ausência dessa 

correlação está no facto destes patinadores não apresentarem um padrão entre 

os mais velozes com os que apresentaram maior flexão do joelho. Isto pode 

ocorrer devido às diferenças de idade e, com isso, diferenças no tempo de 

experiência na PA, o que leva a crer que os patinadores se encontrem em 

diferentes fases da aprendizagem motora. Desta forma, conclui-se que 

somente o aumento da flexão do joelho não consegue explicar maiores ganhos 

de velocidade. 

Quanto ao perfil de ativação muscular para o mesmo membro inferior 

foram encontradas semelhanças entre eles em velocidades diferentes. Apenas 

nas fases finais do deslize (T4 a T6), o valor de ativação foi normalmente 

menor e o tempo de duração das mesmas foi maior em comparação às fases 

iniciais do deslize (T0 a T3). Isto ocorreu devido aos patinadores já estarem em 

movimento e os músculos já se encontrarem ativos.  

Relativamente à lateralidade, foi observada assimetria entre os membros 

inferiores, o que é natural devido à atividade ocorrer em curva e, foi observada 

diferença de ativação no músculo adutor magno que apresentou maior 

solicitação no membro inferior esquerdo. 

Desta forma, o deslize progressivo para frente tem como característica 

duas grandes fases: o deslize de interior e o de exterior e essas fases são 

divididas em dois tipos de apoio: a)  o apoio de deslize simples, com apenas 

um pé em contacto com a superfície; b)  o apoio de deslize duplo, com os dois 

pés em contacto com a superfície. Estas fases e estes dois tipos de apoio são 

divididos em 6 instantes de um ciclo completo, partindo de uma posição 

estacionária.  
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6.1 – Limitações do estudo  
 

Uma das nossas limitações está relacionada ao pouco tempo disponível 

para as recolhas dos dados biomecânicos, o que impossibilitou a realização de 

um teste piloto nas mesmas condições que seria executado para o nosso 

estudo. Desta forma não houve maior aperfeiçoamento na forma como foi 

realizada a recolha e inviabilizou a utilização do instrumento das palmilhas de 

pressão. 

A segunda refere-se ao número reduzido de sujeitos em cada escalão 

etário. Apesar da amostra ser composta por 22 sujeitos, cada escalão etário foi 

representado, no máximo, por 5 atletas. Uma amostra mais significativa e 

representativa de cada escalão permitiria maior validade externa e maior força 

estatística.  

Outra limitação do estudo está relacionada à avaliação eletromiográfica, 

pois o método escolhido para normalização do sinal foi a CVM isométrica, 

porém, por se tratar de uma atividade dinâmica muitos valores de ativação 

muscular superaram os 100% da CVM. Talvez, para este tipo de tarefa, dever-

se-ia aplicar outra técnica de normalização da EMG. 

No que se refere à velocidade este estudo, por analisar a técnica do 

deslize, teve como instrução aos patinadores a realização da forma 

tecnicamente mais correta da execução do movimento e não a realização da 

tarefa na sua máxima velocidade, logo os valores encontrados no estudo 

podem não retratar o valor máximo daqueles sujeitos nessa tarefa. 

No que diz respeito às análises da cinemática do movimento, pensamos 

no facto de ter sido analisado apenas a perna portadora do deslize não 

abrange completamente a realização da tarefa, apesar da EMG ter sido 

analisada nos dois membros inferiores durante todas as fases.  

6.2 – Recomendações 
 
Tendo em conta as limitações que foram expostas, sugere-se uma 

análise voltada para a velocidade de deslocamento durante o deslize para a 

frente na PA. Também sugerimos um estudo cinemático dos dois membros 
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inferiores durante todas as fases deste deslize para, assim, averiguar de forma 

mais completa os fatores que ocasionam o aumento de velocidade em cada 

fase. Embora os movimentos da perna propulsora já tenham sido amplamente 

estudados em modalidades desportivas como a patinagem de velocidade e o 

hóquei ainda não foram estudados na PA. 

Sugerimos também uma análise voltada aos patinadores de diferentes 

níveis competitivos, assim como de patinadores de diferentes disciplinas da 

PA. 

Em suma, esta dissertação deve ser encarada como “porta de entrada” 

para uma multiplicidade de estudos, que nessa área, visem aprofundar e 

alargar a base de conhecimento da modalidade desportiva PA sobre rodas, 

designadamente através de outros estudos e metodologias de investigação 

científica. 

6.3 – Implicações práticas  
 

Através dos resultados deste estudo foi possível melhorar o 

entendimento sob a óptica da biomecânica do deslize para a frente na PA, 

além de verificar o padrão de deslize dos melhores patinadores em todos os 

escalões etários.  

Uma importante aplicação prática deste estudo está ligada ao ganho de 

velocidade e a flexão do joelho portador do deslize. Diferente do que se 

acreditava pelos treinadores da modalidade, o aumento desta flexão do joelho, 

por si só, não é suficiente para explicar ganhos de velocidade em nenhuma das 

fases do deslize progressivo para a frente. Entretanto, a flexão do quadril 

explicou aumentos de velocidade na fase do primeiro deslize simples de 

exterior.  

Por este motivo, devido à exigência da postura na PA, os treinadores 

devem trabalhar o aumento da flexão do joelho, principalmente em partidas 

estacionárias, pois esta flexão torna-se essencial para que seja possível o 

aumento da flexão do quadril e assim iniciar o deslize em maior velocidade. 

Outro facto relevante está relacionado ao ganho de velocidade nas fases 

de interior (deslize simples e cross-stroke) devido à adução do quadril e à 
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inversão do tornozelo, pois os estudos existentes sobre o deslize, foram 

realizados em atividades análogas à PA e poucos analisaram os impulsos de 

interior em curva. 

Em relação à análise eletromiográfica foi importante perceber os 

músculos mais solicitados em todas as fases do deslize para que os 

treinadores possam dar atenção ao fortalecimento e à potência dos mesmos. 
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Anexo 1 – Consentimento informado. 

                                                                                                                                    

                                                                        
CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto ou que não está claro, não 
hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

Título do estudo: Análise biomecânica do deslize para frente na Patinagem Artística sobre rodas. 

Enquadramento: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Orientadoras 
Orientadores: Professoras Doutoras Filipa Manuel Alves Machado de Sousa, Maria de Lurdes Tristão 
Avila Carvalho e Doutor Márcio Borgonovo dos Santos. 

Explicação do estudo: A escolha dos atletas para a pesquisa foi baseada nas conquistas de medalhas 
no Campeonato Europeu ou Campeonato Nacional no ano de 2017 em todos os escalões da patinagem 
de dança. A recolha dos dados implicará em um preenchimento de Anamnese além da gravação de 
dados referentes à ativação muscular (eletromiografia) e aos ângulos dos segmentos corporais 
(Qualysis) durante a tarefa de patinar para frente. A coleta será realizada no pavilhão de voleibol da 
FADEUP com a duração mínima para cada atleta de uma hora.  

Condições e financiamento: A participação no estudo tem caráter voluntário, dessa forma existe 
ausência de prejuízos e assistenciais caso não haja a participação. 

Confidencialidade e anonimato: Os dados recolhidos serão confidenciais e de uso exclusivo para o 
presente estudo. A identificação do participante nunca se tornará pública e os contactos serão realizados 
em ambientes de privacidade.  

Agradeço a participação e a colaboração para o presente estudo, 
Tathiana Lye Takasaki Lara Resende 
Estudante de Mestrado em Treinamento de Alto Rendimento – FADEUP 
Contacto: tathianaresende@gmail.com / +351938106716 
  
Assinatura:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 
fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, 
recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste 
estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas 
serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são 
dadas pelo/a investigador/a. 
 
Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 
Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … …Data: …… /……  /……….. 
 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 
        ASSINATURA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

                                                           
1 http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  

2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  

mailto:tathianaresende@gmail.com
http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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