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RESUMO 

 

As vestimentas compressivas tornaram-se promissoras no ambiente 

esportivo, porém não é consenso sua forma de atuação e seus resultados. São raros 

os trabalhos que observaram esse tipo de traje em esportes coletivos, como o 

futebol, que é caracterizado por exigir esforços intermitentes e por ter calendário 

com elevada frequência de jogos, acarretando alta prevalência de lesões em 

membros inferiores. Por isso, quaisquer intervenções que possam promover uma 

diminuição deste risco e/ou manutenção do desempenho na temporada são 

promissoras e justificam a realização de pesquisas. O presente estudo teve por 

objetivo verificar os efeitos do uso de meias de compressão durante jogo de futebol 

e suas implicações na recuperação das atletas. Vinte jogadoras de futebol feminino 

amador foram divididas de forma randômica em dois grupos, experimental (com 

compressão) e controle, e balanceadas de acordo com o time e com as posições 

táticas. Antes do jogo (48 horas) e logo após a partida, as jogadoras realizaram três 

testes físicos (T de agilidade, elevação do calcanhar e Yo-yo intermittent endurance 

nível 2), e anotaram percepções subjetivas. O jogo foi capaz de gerar o mesmo 

estresse nas jogadoras (FC média ~84% da FCmax, e percepção subjetiva de 

esforço ~8 UA [unidades arbitrárias], em escala de 0 a 10), e o uso da compressão 

beneficiou o desempenho pós-jogo nos testes T de agilidade, mantendo o 

rendimento, e no de elevação do calcanhar, com menor redução do desempenho 

comparado ao grupo controle. Conclui-se que o uso das meias de compressão reduz 

a fadiga aguda da panturrilha proveniente da partida, permitindo à jogadora realizar 

os testes pós-jogo com melhor rendimento do que o grupo controle. Com isso, 

apesar de não ter sido acompanhado o período de recuperação tardio, é presumível 

que a recuperação destas jogadoras seja mais rápida e eficaz, tornando a meia de 

compressão promissora estratégia durante o jogo de futebol e para a temporada. 

Palavras-chave: Futebol. Desempenho atlético. Meias de compressão.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The compression garments have become promising in the sporting 

environment, but their form of performance and results are not consensual. There are 

few works that observed this garment in collective sports, such as football, which is 

characterized by requiring intermittent efforts and fixture congestion, resulting in a 

high prevalence of lower limb injuries. Therefore, any interventions that may promote 

a decrease in this risk and/or maintenance of performance in the season are 

promising and warrant research. The present study had as objective to verify the 

effects of the use of compression socks during soccer game and their implications in 

the recovery of the athletes. Twenty amateur female soccer players were randomly 

divided into two groups, experimental (with compression) and control, and balanced 

according to the team and tactical positions. Before the match (48 hours) and soon 

after the match, the players performed three physical tests (T agility, heel-raise and 

Yo-yo intermittent endurance level 2), and recorded subjective perceptions. The 

game was able to generate the same stress in the players (mean HR ~84% HRmax, 

and subjective effort perception ~8 AU [arbitrary units], on a scale of 0 to 10), and the 

use of compression benefited the post-match performance in the agility T test, 

maintaining the yield, and in the heel-raise test, with lower performance reduction 

compared to the control group. It’s concluded that the use of compression socks 

reduce the acute calf fatigue from the game, allowing the player to perform the post-

match tests with a better performance than the control group. Thus, although the late 

recovery hasn’t been followed, it is expected that the players’ recovery will be faster 

and more effective, making the compression socks a promising strategy during the 

soccer game and for the season.  

Keywords: Football. Athletic performance. Compression socks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 

1 Desenho experimental……………………………………………………………… 15 

2 Suporte de caneleira......................................................................................... 16 

3 Teste T de agilidade.......................................................................................... 17 

4 Dispositivo para o T-EC..................................................................................... 18 

5 Teste Yo-yoIE2.................................................................................................. 19 

6  Relação entre os grupos e entre os momentos nos três testes físicos............ 22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 

1 Características da amostra................................................................................. 14 

2 Média e desvio padrão das análises, demarcando as 

 diferenças entre os momentos e entre os grupos............................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................... 10 

2 MÉTODOS......................................................................................................... 14 

2.1 PARTICIPANTES E CUIDADOS ÉTICOS...................................................... 14 

2.2 DESENHO EXPERIMENTAL.......................................................................... 14 

2.3 COLETA BASAL............................................................................................. 16 

2.3.1 Percepção Subjetiva de Recuperação (PSRec)...................................... 16 

2.3.2 Teste T de agilidade (T-T).......................................................................... 17 

2.3.3 Teste de elevação do calcanhar (T-EC)................................................... 17 

2.3.4 Teste Yo-yo Intermittent Endurance nível 2 (Yo-yoIE2)………………… 18 

2.4 JOGO……………………………………………………………………………….. 19 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA…………………………………………………………. 20 

3 RESULTADOS………………………………………………………………………. 21 

4 DISCUSSÃO..................................................................................................... 23 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................. 27 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................... 28 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E  

ESCLARECIDO.......................................................................... 31 

APÊNDICE B - ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA  

DE RECUPERAÇÃO.................................................................. 32 

APÊNDICE C - ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA 

DE CONFORTO E APERTO...................................................... 33 

APÊNDICE D - ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA  

DE ESFORÇO............................................................................ 34



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Os dispositivos pressóricos são conhecidos no meio clínico-terapêutico pelo 

propósito de auxiliar o sistema valvular dos vasos venosos, favorecendo o retorno 

sanguíneo (BARWOOD et al., 2013; BORN; SPERLICH; HOLMBERG, 2013; 

RIMAUD et al., 2010), e por atuar na profilaxia da trombose venal em pacientes pós-

operados (DOAN et al., 2003). Em um novo âmbito, sua popularidade está crescente 

entre os desportistas com o objetivo de acelerar a recuperação, melhorar o 

desempenho esportivo, reduzir os desconfortos induzidos pelo exercício e a 

ocorrência de lesões (BELIARD et al., 2015; MACRAE; COTTER; LAING, 2011).   

 Devido ao suporte mecânico promovido pela roupa compressiva, a oscilação 

muscular durante a atividade esportiva é atenuada, gerando menor estresse no 

tecido e, consequentemente, reduzindo o montante e severidade dos danos (VALLE 

et al., 2013). É também sugerido que essa redução na oscilação diminui o consumo 

de oxigênio tecidual a uma dada velocidade de corrida, e aumenta o desempenho 

em saltos repetidos (BRINGARD; PERREY; BELLUYE, 2006).  

Por estimular os mecanorreceptores localizados na pele, nos músculos, nos 

ligamentos e nas cápsulas articulares, a compressão melhora a propriocepção e a 

produção de potência muscular (BORN et al., 2014), contribuindo na efetividade da 

técnica de saltos repetidos (KRAEMER et al., 1996) e no aumento da resistência à 

fadiga (DOAN et al., 2003).  Bringard, Perrey e Belluye (2006) argumentam que esse 

tipo de vestuário nos membros inferiores pode reduzir a fadiga muscular por suportar 

mais músculos ativos e direcionar melhor a contração das fibras musculares.  

 No entanto, fatores como o gradiente e a distribuição da pressão, o tempo e o 

momento do uso (durante o exercício e/ou recuperação) e as características do 

exercício (se intermitente ou contínuo, habilidades envolvidas, duração e 

intensidade) podem influenciar esses efeitos. Por isso os resultados são ainda 

conflitantes e de difícil comparação (BELIARD et al., 2015; RIMAUD et al., 2010; 

VARELA-SANZ et al., 2011). 

Valle e colaboradores (2013) testaram a efetividade de bermuda compressiva 

como forma de prevenir a dor muscular de início tardio induzida por exercício 

excêntrico. O protocolo consistia em corrida na esteira em declive, usando a 

bermuda em uma das coxas, ficando o outro membro como controle.  Realizaram 
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biópsia do músculo vasto lateral bilateralmente 48 horas após o exercício, e 

verificaram que no tecido sob o vestuário compressivo havia uma média menor 

(26,7%) de infiltrado inflamatório e proteico, representado por albumina intracelular, 

linfócitos CD3+ e neutrófilos intra/interfibrilares. A conclusão foi que a bermuda 

compressiva é efetiva em reduzir a lesão histológica em condições de indução de 

dor muscular de início tardio. Nesse estudo, apesar de interessante, participaram 

futebolistas em atividade inespecífica em relação ao futebol, o qual requer 

constantes mudanças de direções, acelerações e desacelerações (BANGSBO; 

MOHR; KRUSTRUP, 2006).  

Revisão sistemática (2013) mostrou apenas um estudo, dentre 31 avaliados, 

relacionando jogadores de futebol e bermuda compressiva, e também fora da 

situação de jogo ou de habilidades específicas do esporte (BORN; SPERLICH; 

HOLMBERG, 2013). Nesta revisão, com base no tamanho do efeito calculado para 

cada estudo, os autores verificaram que o uso de compressão tem melhores 

resultados em exercícios intermitentes de alta intensidade, como sprints e saltos 

repetidos, do que nos exercícios de endurance submáximos.  

Corroborando com isso, Ménétrier e colaboradores (2011) não verificaram 

alteração significativa do desempenho em exercício máximo e submáximo na esteira 

com o uso de perneiras compressivas. Demonstraram, no entanto, que elas foram 

capazes de aumentar a saturação de oxigênio local, tanto em situação basal (+6,4 ± 

1,9%) como durante a recuperação (+7,4 ± 1,7% aos 20 minutos, e +10,7 ± 1,8% 

aos 30), mantendo-a mais prolongada. As ponderações dos autores basearam-se no 

princípio da resposta miogênica auto regulatória, o qual provoca vasodilatação local 

(MÉNÉTRIER et al., 2011).  

Com relação às alterações na dinâmica vascular, Priego Quesada et al. 

(2015) argumentam que as mudanças na perfusão sanguínea causadas por esse 

tipo de traje prejudicam a troca de calor da pele com o ambiente, provocando 

aumento da temperatura corpórea, o que pode refletir negativamente no 

desempenho. Entretanto, seus achados mostraram que a maior temperatura 

provocada pelo uso de meias compressivas não alterou a frequência cardíaca e a 

percepção subjetiva de esforço (verificada pela escala de Borg) durante protocolo de 

corrida. Barwood et al. (2013) também não encontraram diferenças nas percepções 

de esforço, de conforto e de estresse termal em protocolo de esteira sob situação de 

calor radiante. O desempenho foi equivalente nas condições controle (bermuda de 
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corrida comum), sham (bermuda compressiva com uma numeração acima da 

recomendada pelo fabricante) e compressão (bermuda compressiva no tamanho 

indicado), mostrando que a roupa não produziu estresse termal e que, portanto, não 

é prejudicial na situação de calor radiante.   

Apesar de outras pesquisas também não observarem melhora do 

desempenho esportivo com o uso de acessório compressivo (ALI; CREASY; EDGE, 

2011; ARECES et al. 2015; DEL COSO et al., 2014), estudo de Duffield e Portus 

(2007) verificou que ele pode auxiliar a recuperação. Neste, o protocolo envolveu 

jogadores de cricket, nas condições controle e com roupa compressiva de corpo 

inteiro (full-body), usada durante os testes e até 24 horas após. As coletas envolviam 

habilidades de arremesso e sprints repetidos, além de análises de massa nua, de 

temperatura, de sangue e escala de percepção subjetiva de dor e de esforço. Os 

pesquisadores constataram menor valor de creatinaquinase e de percepção de dor 

nos membros inferiores 24 horas após o protocolo na condição com compressão em 

relação à situação controle, em ambos os casos com largo tamanho do efeito (effect 

size - d>0,8).  

Observa-se, assim, a dissonância dos resultados encontrados na literatura em 

relação ao uso de roupa pressórica no esporte e, em especial, a escassez de 

trabalhos com esportes coletivos, como o futebol. Neste, o dano muscular e o 

cansaço mental contribuem para o desgaste no decorrer e após a partida, e a 

recuperação deste esgotamento físico é primordial para garantir a consistência do 

desempenho do jogador ao longo da temporada (MÉNÉTRIER et al., 2011). 

Modalidades como o gelo, o contraste de temperaturas, a eletroterapia, a 

recuperação ativa e a massagem são aplicadas popularmente, e as meias de 

compressão surgem como uma nova proposta para diminuir a magnitude da fadiga 

muscular e o tempo para total recuperação (COOK; CREWTHER, 2014; NÉDÉLEC 

et al., 2013). 

Em consonância, o crescente profissionalismo do futebol feminino nos últimos 

anos acarreta maior demanda física, maior volume de treinamento e de partidas, 

predispondo à queda de rendimento e lesões. Ainda, as diferenças anatômicas e no 

padrão de ativação neuromuscular induzem uma ocorrência de lesão do ligamento 

cruzado anterior de duas a seis vezes maior nas mulheres em relação aos homens 

(DATSON et al., 2014). Por isso, quaisquer intervenções que possam melhorar a 
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recuperação e diminuir o risco de lesão nestas atletas tornam-se promissoras e 

interessantes para a pesquisa. 

Os esforços destas jogadoras durante a partida incluem uma distância 

percorrida, em média, de 10 km (DATSON et al., 2014), ao passo que os atletas do 

sexo oposto realizam até 13 km (BANGSBO; MOHR; KRUSTRUP, 2006), em ambos 

os casos variando entre corrida de alta e baixa intensidade e caminhadas. Os 

maiores alcances são percorridos pelas(os) meio-campistas, enquanto a(o)s 

atacantes realizam mais sprints. Apesar de relativa manutenção na distância 

percorrida entre os dois tempos do jogo, há redução das corridas de alta velocidade 

e/ou aumento do tempo de recuperação entre os esforços na última metade da 

partida, tanto no feminino (DATSON et al., 2014), quanto no masculino (KRUSTRUP 

et al., 2006; MOHR; KRUSTRUP; BANGSBO, 2003).  

Além da demanda imposta pelo certame, os campeonatos contemporâneos 

são realizados com calendário apertado e curto espaço de tempo para recuperação. 

Times de elite masculinos europeus competem, em média, 50 partidas por 

temporada, participando de um jogo a cada quatro dias em um período de cinco 

jogos. Esse acúmulo resulta em fadiga residual, alterações musculares e perda de 

desempenho do atleta, potencializando o risco de lesões (CARLING et al., 2015). 

 Desta forma, considerando que são raros os trabalhos sobre a eficácia das 

meias compressivas em atividade específica de futebol, e que há evidências de que 

essa vestimenta pode amenizar o dano muscular causado pelo exercício (VALLE et 

al., 2013), o objetivo deste estudo foi analisar o efeito do uso de meias compressivas 

durante jogo de futebol sobre indicadores de desempenho específicos e percepções 

subjetivas em futebolistas amadoras. Nossa hipótese era de que as meias de 

compressão reduziriam o desgaste da panturrilha provocado pela partida, mantendo 

o desempenho nos testes pós-jogo. Se verdadeira, a implicação prática do estudo 

será a indicação deste recurso como possibilidade de minimizar o acúmulo de fadiga 

na panturrilha e o consequente risco de lesão, o que sugere uma recuperação desta 

musculatura mais rápida para o próximo evento e permite à atleta a constância ao 

longo da temporada. 
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2 MÉTODOS 

 

 Este é um estudo randomizado, balanceado e controlado. A metodologia do 

trabalho é apresentada nas seções seguintes. 

 

2.1 PARTICIPANTES E CUIDADOS ÉTICOS 

 

Participaram do estudo 22 jogadoras de futebol amador, com experiência 

mínima de dois anos de treinos (três vezes/semana) e atuação em torneios regionais 

(Tabela 1). Nenhuma participante apresentava lesão ortopédica ou dermatológica 

que contraindicasse a realização de testes físicos, de jogo, ou utilização de meia 

compressiva. Todas foram orientadas sobre as condições do estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 

sob parecer número 993.636.  

 

Tabela 1 – Características da amostra 

  

Idade 
(anos) 

Tempo de 
experiência no 
futebol (anos) 

Altura 
(cm) 

Massa 
corporal (kg) 

Índice de 
Massa 

Corpórea 

Média ± 
Desvio 
Padrão 
(n=22) 

20,44 ± 
4,27 

7,62 ± 6,08 
164,5 ± 

0,04 
60,98 ± 12,61 22,51 ± 4,49 

 

2.2 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

As jogadoras foram divididas em dois times, subdivididos em seis posições 

táticas, a saber: goleira, defensora, lateral (direita e esquerda), meio-campista 

defensiva, meio-campista ofensiva e atacante. Devido às características da 

demanda física, as goleiras foram excluídas das análises, restando, portanto, 20 

jogadoras que tiveram seus dados computados. O desenho tático (4-4-2) foi 

semelhante às duas equipes, tendo duas jogadoras em cada uma das cinco 

posições a serem apreciadas, sendo uma delas alocada no grupo experimental 

(compressão), e a outra no grupo controle. Esta divisão foi randômica, e as 

jogadoras de cada posição tática sorteavam uma das duas condições do estudo e 
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um dos times, resultando em n=10 para cada grupo.  Dessa forma, o estudo foi 

balanceado entre os times e entre as posições. 

Todas foram orientadas a manterem a alimentação habitual e evitar o 

consumo de cafeína e de bebidas alcoólicas dois dias antes do início das avaliações 

e durante o período da pesquisa. Uma hora antes do início do jogo, todas as 

participantes ingeriram 550 ml de água potável sem gás. Durante os testes e na 

partida a ingesta líquida foi ad libitum. 

O protocolo consistiu em uma coleta basal (testes físicos para controle e 

registro de percepções), um jogo de futebol (48 horas depois dos registros iniciais) e, 

logo após o jogo, repetição das mensurações basais. O jogo ocorreu com regras 

oficiais (2 x 45 min, 15 min intervalo), exceto substituições que não foram permitidas, 

em campo de futebol com grama natural e dimensões oficiais (100 m x 70 m). Todas 

as participantes estavam familiarizadas com os procedimentos (ex. testes e escalas). 

A figura 1 apresenta o desenho experimental. 

 

 
Figura 1 – Desenho experimental 

 

 O grupo experimental utilizou meias de compressão (Sigvaris®, linha 

Performance, 69% poliamida, 17% poliéster e 14% elastano), graduada de 20 a 30 

mmHg, com pressão máxima em tornozelo. As meias eram de tamanho 

individualizado, de acordo com os critérios estabelecidos pelo fabricante, e foram 

colocadas diretamente na pele até a altura do joelho. As caneleiras foram usadas 

sobre as meias, seguras confortavelmente por suporte que não acrescentava 
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compressão (Figura 2). O grupo controle utilizou meias convencionais de futebol, de 

propriedade particular de cada jogadora, e as caneleiras foram ajustadas da mesma 

forma para os dois grupos. Demais vestimentas foram as normalmente utilizadas em 

jogo de futebol (ex. chuteira, calção e camisa).  

 

 
Figura 2 – Suporte de caneleira 

 

2.3 COLETA BASAL 

 

 A seguinte sequência de ações foi adotada na coleta basal. 

 

2.3.1 Percepção Subjetiva de Recuperação (PSRec) 

 

 No início da coleta basal e no dia do jogo (48 horas após a coleta basal), 

ainda em repouso, as jogadoras anotavam a percepção de recuperação por meio da 

Escala de Percepção Subjetiva de Recuperação (PSRec), adaptada da versão de 

Laurent et al. (2011). Os valores variaram de 0 “muito pobremente 

recuperado/extremamente cansado” a 10 “muito bem recuperado/com grande 

energia” (Apêndice B). O intuito desta foi verificar se todas as jogadoras iniciariam 

no mesmo nível de vigor físico, para não influenciar na resposta aos testes/jogo. 

Elas anotavam os valores individualmente para não haver influência dos 

pesquisadores ou das demais participantes.  

Após a aplicação da PSRec, todas realizavam aquecimento por 15 minutos, 

na forma habitual dos treinos e jogos que participavam, e sem influência dos 

pesquisadores. 
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2.3.2 Teste T de agilidade (T-T) 

 

 O teste consiste em quatro pontos demarcados, formando a letra T, com as 

maiores distâncias medindo 9,14 metros, como mostra a Figura 3. A saída ocorria no 

cone A e a trajetória seguia os cones na ordem A-B-C-D-B-A, exigindo corridas 

laterais (trajeto C-D-B) e de costas (trajeto B-A). O objetivo foi alcançar cada um dos 

pontos, tocando-os com uma das mãos pré-determinada, no menor tempo possível, 

nos mesmos critérios executados no estudo de Noyes et al., 2013. O tempo do 

percurso foi cronometrado por dois pesquisadores independentes, com o mesmo 

tipo de cronômetro Starflex Quartz Timer. Foram concedidas duas tentativas, com 

dois minutos de descanso entre elas, e a mais rápida foi usada nas análises.   

 

 
Figura 3 – Teste T de agilidade (Fonte: Pauole et al., 2000) 

 

2.3.3 Teste de elevação do calcanhar (T-EC) 

 

 Este teste foi baseado no estudo de Ross e Fontenot (2000) e, como tal, foi 

considerado dominante o membro apontado pela atleta como o preferencial para o 

chute. Foi desenvolvido um dispositivo específico para este teste para garantir que 

as participantes realizassem a máxima flexão plantar possível (Figura 4). As 
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jogadoras permaneciam em pé, com os braços estendidos paralelamente ao chão e 

entre si, e as mãos encostadas em uma parede. Apoiadas no membro dominante, 

após demarcação da altura a ser alcançada no dispositivo, iniciavam o teste no ritmo 

do sinal sonoro de um metrônomo digital, regulado para 60 batidas/min, e 

realizavam o máximo de flexões plantares possíveis alcançando a barra do 

dispositivo, totalizando 30 subidas e 30 descidas por minuto. As mãos estendidas 

garantiam que a avaliada mantivesse a direção perpendicular do movimento do 

corpo, porém sem auxiliá-la na força de execução. O joelho do membro avaliado 

permanecia o tempo todo em extensão, e o outro membro era mantido em flexão 

aproximada de 90º. Caso a participante não alcançasse a barra por duas vezes 

consecutivas o teste era interrompido e anotado o número máximo de subidas 

realizadas.  

 

 
Figura 4 – Dispositivo para o T-EC 

 

2.3.4 Teste Yo-yo Intermittent Endurance nível 2 (Yo-yoIE2) 

 

 Devido sua qualidade e boa reprodutibilidade (BRADLEY et al., 2011), este 

teste foi utilizado como indicador de resistência à fadiga no exercício intermitente 

específico do futebol. Sua ação consiste em correr estágios em um corredor de 20 

metros, ida e volta, com cinco segundos de intervalo entre cada um, a uma 

velocidade progressivamente aumentada guiada por áudio específico com bipes, 
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como descrito por Bradley et al., 2014. O teste era interrompido na falha em alcançar 

as demarcações por duas vezes consecutivas. A Figura 5 esquematiza a realização 

do teste. 

 

 
Figura 5 – Teste Yo-yoIE2 

 

2.4 JOGO 

 

Após 48 horas das mensurações basais, a partida foi realizada às 16 horas do 

horário brasileiro de verão, com temperatura ambiental aproximada de 29,5°C. Antes 

do jogo, as jogadoras relataram a PSRec. Logo após a escala, todas ficaram 

deitadas em decúbito dorsal, com os membros inferiores 30 cm acima do nível do 

tronco, por 20 minutos, para efeito de drenagem. Somente após esse tempo, 

mantendo as pernas elevadas, as dez jogadoras selecionadas por sorteio para o 

grupo experimental colocaram as meias de compressão e foram indagadas sobre a 

Escala de Percepção Subjetiva de Conforto e Aperto (PSCeA). Esta escala foi 

adaptada do estudo de Faulkner et al. (2013), e visava conferir a sensação de 

conforto e de aperto do traje compressivo. Consistia em uma escala visual 

analógica, com marcadores de 0 “desconfortável/extremamente apertada” a 10 

“muito confortável/extremamente frouxa/solta” (Apêndice C). Subsequente à PSCeA, 

todas as jogadoras realizaram aquecimento por 15 minutos para, assim, dar início ao 

jogo.  

No término da partida, as jogadoras do grupo de compressão foram 

questionadas novamente pela PSCeA, para logo após retirarem a vestimenta. 

Passados 20 minutos sentadas, todas as 20 jogadoras foram questionadas sobre a 

Percepção Subjetiva de Esforço de Borg (PSE), adaptada do estudo de Alexiou e 
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Coutts (2008), variando de 0 “ repouso” a 10 “máximo” (Apêndice D). Por fim, 

realizaram os três testes físicos supra-mencionados, na mesma ordem da condição 

basal.  

A frequência cardíaca (FC) foi continuamente mensurada durante o jogo 

através de monitores cardíacos modelo Polar Team System Pro® (Polar Electro, 

Kempele-Finlândia), com transmissores sem fio e sem relógios, alocados em uma 

fita no tórax, e com captação em intervalos de cinco segundos. Os dados registrados 

foram transmitidos por uma interface para o computador e analisados através do 

software Team2 versão 1.4.5. 

Foram calculados a FC média (FCmed em batimentos por minuto [bpm] e em 

% da FC máxima [FCmax]) e a FC pico (FCpico).  

 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos 

dados. Assumida a distribuição normal dos testes físicos e da frequência cardíaca, 

para a avaliação dos seus resultados foi utilizado a análise de variância de dois 

fatores - ANOVA two-way, e o post-hoc de Tukey. Já para a apreciação das escalas 

de percepção subjetiva, admitida a distribuição não-normal, foram usados os 

seguintes: a) teste de Kruskal-Wallis, para análise da PSRec; b) teste de Mann-

Whitney, para a PSE; c) teste de Wilcoxon, para a PSCeA. O nível de significância 

aceito foi de 5% (p<0,05). Foi calculado o tamanho do efeito (effect size) (ES; Cohen 

d) para determinar a magnitude da relevância prática, classificado em: trivial (<0,2), 

pequeno (>0,2-0,6), moderado (>0,6-1,2), grande (>1,2-2,0) e muito grande (>2,0), 

conforme recomendações de Batterham e Hopkings (2006). As análises foram 

realizadas no software Graphpad® (Prism 6.0, San Diego, CA, USA). 
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3 RESULTADOS 

 

Em nenhum dos testes físicos foi encontrada diferença entre os grupos no 

momento basal. No momento pós-jogo, o desempenho no teste T de agilidade foi 

mantido no grupo com compressão, e piorou (p<0,05) no grupo controle, com 

ES=1,84. No teste de elevação do calcanhar, os desempenhos pioraram (p<0,05) 

para os dois grupos após o jogo, porém de uma forma mais acentuada na condição 

controle, com ES=1,26 em relação à condição com compressão. No teste Yo-yoIE2 

os dois grupos pioraram igualmente (p<0,05) após a partida.   

 

Tabela 2 – Média e desvio padrão das análises, demarcando as diferenças entre os 

momentos e entre os grupos. 

  T-T (s) T-EC (u) Yo-yoIE2 (m) 

  basal pós-jogo basal pós-jogo basal pós-jogo 

GMC 11,75 ± 0,60 12,06 ± 0,64 35,10 ± 4,95 29,90 ± 5,26* 728,0 ± 99,42 512,0 ± 156,4* 

GCON 11,84 ± 0,50 12,77 ± 0,50*# 35,20 ± 3,12 23,90 ± 4,23*# 712,0 ± 92,0 496,0 ± 96,52* 

  PSRec 
PSE 

PSCeA 

  basal pré-jogo pré-jogo pós-jogo 

GMC 9,8 ± 0,42 9,8 ± 0,42 7,9 ± 0,99 5,7 ± 1,06 5,6 ± 0,52 

GCON 9,7 ± 0,67 9,8 ± 0,42 8,6 ± 0,52 
______

 
______

 

  
FCmed (bpm) FCpico (bpm) FC%max (bpm) 

  

GMC 156,3 ± 4,19 185,5 ± 3,14 84,26 ± 1,63 

GCON 156,8 ± 4,78 188,6 ± 2,87 83,15 ± 2,63 

Legenda: *p<0,05 pós-jogo vs basal. #p<0,05 GCON vs GMC . 
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Figura 6 – Relação entre os grupos e entre os momentos nos três testes físicos. 

 

 As escalas de percepção não mostraram diferença entre os grupos e entre os 

momentos que foram coletadas. Igual resultado ocorreu com a frequência cardíaca.  

 

 

Legenda: *p<0,05 pós-jogo vs basal. 
#
p<0,05 GCON vs GMC.  
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4 DISCUSSÃO 

 

 O principal achado do presente trabalho foi que o uso das meias 

compressivas durante a partida de futebol influenciou positivamente os resultados 

dos testes T de agilidade e de elevação do calcanhar no momento pós-jogo, 

mantendo melhor desempenho em relação ao grupo controle. Por outro lado, no 

teste Yo-yoIE2, o rendimento de ambos os grupos foi menor após a partida e sem 

diferença entre eles. O fato dos grupos não apresentarem diferenças no momento 

basal, e a análise de frequência cardíaca e percepção de esforço do jogo ser similar 

entre eles, mostra que o balanceamento foi adequado e que o jogo gerou o mesmo 

estresse relativo para ambos. Isso reforça a ideia de que a influência nos testes pós-

jogo deveu-se à utilização ou não do traje compressivo. 

 O teste T de agilidade é um teste de desempenho anaeróbio de alta 

intensidade (LOVELL et al., 2015), e é uma ferramenta útil na avaliação dos 

futebolistas por requerer mudanças de direções, acelerações e desacelerações 

bruscas, enquanto mantem o equilíbrio corporal. Ainda, é um critério válido para 

medir agilidade, potência e, principalmente, velocidade da perna (PAUOLE et al., 

2000). Por sua vez, o teste de elevação do calcanhar tem sido recomendado como 

uma forma de avaliação da capacidade de resistência do tríceps sural em cadeia 

cinética fechada, exigindo o máximo de amplitude de flexão plantar e repetidas 

contrações concêntricas e excêntricas, sem alternância muscular, desta musculatura 

(ROSS; FONTENOT, 2000). Possivelmente, o suporte mecânico fornecido pela 

vestimenta e a resultante diminuição da oscilação muscular são algumas das 

explicações para os achados nestes dois testes. A compressão reduz a ativação das 

fibras musculares, resultando em menor custo energético, maior economia do 

movimento e menor fadiga da musculatura envolvida pela vestimenta (BORN; 

SPERLICH; HOLMBERG, 2013), além de diminuir o potencial de microlesões no 

tecido durante a atividade esportiva (BORN; SPERLICH; HOLMBERG, 2013; DOAN 

et al., 2003; DUFFIELD; PORTUS, 2007; VALLE et al., 2013). Como os dois testes 

exigem fortemente a ativação de gastrocnêmios e sóleo, os efeitos da compressão 

nestes músculos facilitaria a preservação do desempenho nos testes pós-jogo. 

Uma abordagem biomecânica poderia esclarecer se as meias são capazes de 

auxiliar a fase excêntrica do tríceps sural, assim como foi visto nos isquiotibiais com 

o uso de bermuda de compressão pelo estudo de Doan et al. (2003). Estes autores 
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verificaram que a elasticidade desta bermuda aumenta o torque na articulação do 

quadril. Desta forma, concluem que esse aumento do torque pode auxiliar os 

isquiotibiais na desaceleração da perna no final da fase de flexão do quadril durante 

a corrida, reduzindo a ativação excêntrica destes músculos e, consequentemente, o 

potencial de lesão.  Se esta hipótese for confirmada para a panturrilha, justificaria o 

melhor rendimento nos testes com alta exigência desta musculatura no presente 

estudo, uma vez que as constantes ativações excêntricas durante a partida de 

futebol ocasionariam menores prejuízos musculares e, consequentemente, uma 

recuperação posterior mais rápida.  

Além disso, a roupa de compressão é apontada como mecanismo facilitador 

da propriocepção por ativar os mecanorreceptores superficiais, favorecendo as 

estratégias de recrutamento das fibras (BORN; SPERLICH; HOLMBERG, 2013; 

BRINGARD; PERREY; BELLUYE, 2006; DOAN et al., 2003; KRAEMER et al., 1998). 

O teste T de agilidade é um importante indicador da capacidade de manter o 

equilíbrio sem perder a velocidade (PAUOLE et al., 2000), e os resultados no pós-

jogo demonstram que o uso da meia compressiva favoreceu a propriocepção e a 

manutenção da agilidade. Isso permite, inclusive, diminuir o risco de lesões por 

instabilidade articular prévia. Andersen et al. (2004) discutem os mecanismos de 

lesão de tornozelo e pé que ocorrem comumente nos jogos futebolísticos, e apontam 

que o risco é maior na presença de instabilidade da articulação provocada por 

lesões anteriores, reduzindo a função neuromuscular.  

Um estudo de sete temporadas de futebol da UEFA (Union of European 

Football Associations) mostrou que durante a partida ocorre a maioria das lesões 

(57%), principalmente ao final dos dois tempos do jogo, e em grande parte 

relacionada à fadiga. Majoritariamente (87%) ocorre nos membros inferiores, e 31% 

envolvendo panturrilha, tornozelo e/ou pés (EKSTRAND; HAGGLUND; WALDÉN, 

2011). O acometimento nesta região gera um afastamento médio dos treinamentos e 

competições de 18 ± 16 dias, com mediana de 13 dias, e é semelhante ao tempo de 

afastamento devido lesões no quadríceps e isquiotibiais, que são as mais comuns 

no futebol. Ademais, 13% destes atletas têm reincidência da injúria. Além de ser um 

prejuízo de rendimento do jogador, também é interpretado como questão financeira 

importante (HALLÉN; EKSTRAND, 2014). Dado que a meia compressiva pode 

diminuir o potencial de lesão na panturrilha, seu uso durante a partida mostra-se 

benéfico fisicamente para o jogador e economicamente para o clube.  
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Em relação ao outro teste realizado no presente estudo, o Yo-yoIE2 é uma 

ferramenta válida para avaliar a capacidade aeróbia no exercício intermitente em 

futebolistas, tendo uma forte relação com a distância total e em alta intensidade 

realizada nas partidas, tanto no feminino (BRADLEY et al., 2014) quanto no 

masculino (BRADLEY et al., 2011). O fato de ter uma demanda física da panturrilha 

menor do que os outros dois testes realizados (T-T e T-EC) pode explicar a 

similaridade na queda de rendimento entre os grupos no momento pós-jogo no Yo-

yoIE2. 

Já as escalas de percepção utilizadas não mostraram desigualdades entre os 

dois grupos. Em revisão sistemática realizada em 2013, Born, Sperlich e Holmberg 

também verificaram que o uso de acessório compressivo não alterou a percepção de 

esforço durante ou imediatamente após o exercício. O mesmo resultado foi 

encontrado para a frequência cardíaca. Outros estudos também não observaram 

efeito na percepção de esforço (ALI; CREASY; EDGE, 2011; BARWOOD et al., 

2013; BRINGARD; PERREY; BELLUYE, 2006; DEL COSO et al., 2014; PRIEGO 

QUESADA et al., 2015), porém alguns verificaram resultado positivo com pequeno 

tamanho do efeito (ENGEL; HOLMBERG; SPERLICH, 2016; FAULKNER et al., 

2013). A escala de percepção de conforto e aperto não mostrou alteração nos 

momentos pré e pós-jogo, revelando que o uso da meia durante a partida não gerou 

incômodo às jogadoras. A média para os momentos foi de 5,6 e 5,7, 

respectivamente, equivalendo proximamente aos marcadores categóricos 

confortável e ótima pressão. Por fim, a escala de percepção de recuperação mostrou 

que todas as jogadoras iniciaram a coleta basal e o jogo nas mesmas condições 

físicas, o que garante controle básico no estudo e condições semelhantes entre os 

grupos. Uma limitação foi não ter sido investigada a percepção de dor. 

 Das análises da escala de percepção subjetiva de esforço pode-se inferir que 

a temperatura ambiente relativamente alta durante a partida não teve ingerência no 

uso da meia compressiva. Priego Quesada e colaboradores (2015) observaram 

anteriormente, em estudo indoor com corredores, que a roupa compressiva aumenta 

a temperatura da pele nas regiões com e sem contato com a vestimenta, atingindo 

os 33oC no protocolo utilizado, porém não o suficiente para diminuir o desempenho 

de corrida em esteira. Igualmente não observaram diferenças entre a FC e escala de 

Borg nas condições com e sem meias compressivas. Barwood et al. (2013) também 

não verificaram piora do desempenho ou diferença na percepção de esforço, de  
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estresse e conforto termal com uso de roupa de compressão, em protocolo de 

esteira realizado em câmara com calor radiante de 35oC. Mais estudos em campo 

precisam ser realizados para verificar a influência da temperatura ambiente no 

exercício físico executado com roupa compressiva, ofertando uma margem segura 

para a prática da atividade sem prejuízo termorregulatório ao participante.  

 Em estudo semelhante ao aqui proposto, Del Coso et al. (2014) avaliaram 

teste físico (salto contramovimento) antes e após prova de triathlon, com 36 atletas 

utilizando ou não meias compressivas. As análises dos dados mostraram que a 

vestimenta não melhorou o desempenho na prova e não limitou a deterioração da 

função muscular, não impedindo dano muscular, aferido por dosagem sanguínea de 

creatinaquinase e mioglobina. No entanto, o teste físico utilizado tem exigência 

maior de outros grupamentos musculares do que da panturrilha, e o uso de outro 

traje compressivo, por exemplo a bermuda, seria mais compatível com essa 

demanda e poderia produzir resultados diversos do apresentado. Além disso, a 

dosagem sanguínea desses biomarcadores de lesão muscular não especificaria a 

proteção ou não ao tecido ofertado pela meia compressiva, necessitando de uma 

avaliação in loco, por exemplo por biópsia, para maior precisão das afirmações. 

Outra consideração importante é o fato da prova ter sido oficial, e os atletas serem 

de elite, o que é um diferencial importante do presente estudo, somado às 

características completamente distintas dos dois esportes.  

 Uma limitação do atual trabalho foi não ter acompanhado a recuperação no 

dia seguinte à partida. No entanto, o fato das jogadoras do grupo com compressão 

terem apresentado melhor rendimento em dois dos três testes realizados no 

momento pós-jogo, somado às explicações a priori, pode inferir uma perspectiva de 

melhor recuperação da panturrilha destas jogadoras frente à condição controle, dada 

a implicação de menor dano muscular nesta musculatura proporcionado pela meia 

compressiva. Essa inferência deve ser investigada em estudos posteriores, e que 

incluam jogadoras de diversos níveis físicos e, se possível, em jogo oficial.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente estudo demonstrou que as meias compressivas usadas durante 

partida de futebol são eficazes agudamente e reduzem a fadiga da panturrilha, 

gerando melhor desempenho físico pós-jogo em dois dos três testes físicos 

realizados. Por outro lado, seu uso não altera a percepção de esforço do jogo.  

Mais estudos são necessários para verificar os efeitos deste traje in loco no 

tecido muscular (por exemplo, biópsia), incluindo avaliações imediatas e tardias ao 

certame.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Uberaba-MG 

Comitê de Ética em Pesquisa-CEP 

  
Título do Projeto: EFEITO DO USO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DURANTE JOGO DE FUTEBOL 

FEMININO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

O objetivo deste estudo é avaliar a repercussão do uso de meias compressivas durante jogo de futebol 

feminino através de testes físicos e escalas de percepção subjetiva. Não será feito nenhum 

procedimento que traga qualquer desconforto ou risco à vida. Serão feitas perguntas e avaliações 

físicas antes e depois do jogo de futebol.  

Todas as informações e questionamentos poderão ser obtidos com os integrantes da pesquisa. O aceite 

da participação e o consentimento poderão ser retirados a qualquer momento, sem nenhum tipo de 

prejuízo.  

A participação no estudo não envolverá nenhum valor em dinheiro, e todas as despesas necessárias 

para a realização da pesquisa serão da responsabilidade do pesquisador. O nome do participante não 

aparecerá em qualquer momento do estudo.  

 

Eu, __________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve 

o estudo. A explicação que recebi esclarece os riscos. Entendi que o meu nome não será divulgado, 

que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo com a 

participação e por isso assino abaixo. 

 

Uberaba, ................../................../................ 

 
      __________________________________                    _________________________________ 
                      Assinatura do participante                                                Assinatura do pesquisador 
 

Telefone de contato do pesquisador: Larissa: (17) 98137-9006  

APÊNDICE B – ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE RECUPERAÇÃO Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o Comitê Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pelo telefone (34) 3318-5854. 
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APÊNDICE B – ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE RECUPERAÇÃO 

 

  
ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE RECUPERAÇÃO   

  
COMO VOCÊ ESTÁ SENTINDO SEU CORPO? 

0 muito pobremente recuperado / extremamente cansado  

1   

2 não muito recuperado / um pouco cansado 

3   

4 um pouco cansado 

5 adequadamente recuperado 

6 moderadamente recuperado  

7   

8 bem recuperado / com um pouco de energia  

9   

10 muito bem recuperado / com grande energia 
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APÊNDICE C – ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE CONFORTO E 

APERTO 

 

  

 
ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE CONFORTO E APERTO 

 
 

  
COMO VOCÊ SENTE A MEIA? 

 

COMO VOCÊ SENTE A PRESSÃO DA 
MEIA? 

0 desconfortável  extremamente apertada 

1      

2      

3 
  

 
  

4 um pouco desconfortável  
  

5 
  

 ótima 

6 confortável     

7      

8      

9      

10  muito confortável   extremamente frouxa / solta  
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APÊNDICE D – ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO 

 

  

 
ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO  

  

  
COMO FOI O SEU ESFORÇO NO JOGO? 

0 repouso 

1 muito, muito fácil 

2 fácil 

3 moderado 

4 um pouco difícil 

5 difícil 

6   

7 muito difícil 

8   

9   

10 máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




