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1 Introdução  

A respiração apresenta um distúrbio cíclico intrínseco ao equilíbrio, e esse distúrbio é 

compensado por pequenos deslocamentos angulares dos segmentos corporais que são bloqueados na 

fase respiratória (KANTOR et al., 2001). 

O diafragma, além de sua função inspiratória, tem como função equilibrar o corpo na 

composição da musculatura do tronco (AKUTHOTA et al., 2008). Todos os músculos do tronco 

trabalham em conjunto com a função de proteger a coluna e preservar o controle postural, mas o papel 

do diafragma na respiração sempre tem prioridade sobre a função postural (HODGES et al., 2002).  

Os músculos inspiratórios, quando fatigados, levam as pessoas a adotarem estratégias de 

controle postural menos eficientes do que no estado não-fatigado (JANSSENS et al., 2010), apoiando 

a noção de que os músculos respiratórios têm papel vital no equilíbrio. McConnel (2013) explica que 

em situações de elevadas demandas respiratórias, como no exercício, o papel postural do diafragma 

fica comprometido, o que pode levar ao aumento no risco de lesões e no risco de queda ou perda de 

equilíbrio, fato que gera implicações importantes para realização, prescrição e avaliação em qualquer 

esporte cujas demandas respiratórias são altas.   

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar se após uma tarefa com alta resistência 

inspiratória, a força de reação do solo (FRS) em um salto unipodal foi afetada pela alta carga de 

trabalho inspiratório imposta ao músculo diafragma.  

 

2 Material e Métodos 

Dez mulheres, com idades entre 18 e 30 anos, participaram do estudo. Elas realizaram um salto 

em “Single Leg Drop Landing” com o membro dominante em uma plataforma de força OR6-6 

(AMTI®), com frequência de amostragem de 1000Hz, conectada a um amplificador MAS-6 

(AMTI®). Nas condições anterior e posterior a uma tarefa de alta resistência inspiratória, esta tarefa 

se realizou com o exercício de respirar por 10 minutos através do Exercitador Respiratório POWER 

Breathe Plus HR para treinamento muscular inspiratório (HaB Latin America), com o nariz ocluído 
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por um clipe nasal, com resistência 80% da sua Pressão Inspiratória Máxima (PImáx), previamente 

avaliada. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCE) e a 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), CAAE: 86236918.2.0000.5465.  

O teste t foi utilizado para investigar diferenças significativas entre antes e depois da tarefa 

inspiratória. Adotamos o nível de significância p≤0,05. 

 

3 Resultados e Discussão 

Com base nos dados cinéticos do salto “Single Leg Drop Landing”, os parâmetros FRS em 

Newtons foram avaliados. Houve um aumento nos valores, apresentado no Quadro 1, o que significa 

um aumento no risco de lesões no membro inferior devido a maior FRS. 

 

Quadro 1 - FRS- Força de Reação do Solo em Newtons 
Mulheres 

(N 10) 
Media Pre 

(SD) 
Media Pos 

(SD) 
 

p 
FRS 
(N) 

9893.047 
(332.500) 

10934.421 
(357.788) 

*p=0,001 

Fonte: Dados da pesquisa.  
 
 

Stephens et al. (2017), em um estudo preliminar, concluíram que há evidências de que pode 

haver uma relação entre respiração e equilíbrio, indicando que mais pesquisas são necessárias. Em 

condições normais, o sistema respiratório e as funções posturais do diafragma podem ser 

coordenados, a atividade postural do diafragma pode ser atenuada pela oclusão das entradas posturais 

no nervo frênico (HODGES; HEIJNEN; GANDEVIA, 2001).  

O complexo musculoesquelético que compõe o tronco depende de diversos componentes físicos 

para um adequado funcionamento, dentre eles destacam-se força, resistência, flexibilidade, controle 

motor e funcionalidade (WALDHELM; LI, 2012), sendo que quando um desses componentes 

apresenta um déficit, o indivíduo pode estar exposto a sobrecargas na coluna e nos membros 

(PANJABI, 1992). Importantes estudos também revelaram que a perturbação causada pela respiração 

tem uma influência muito mais direta no centro de pressão da postura sentada que na postura em pé 

(BOUISSET; DUCHÊNE, 1994; KANTOR et al., 2001) indicando que a mobilidade dos membros 

inferiores é importante para a compensação eficaz para perturbações respiratórias. 
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4 Conclusão  

Neste estudo, concluímos que houve piora da FRS após a tarefa com alta carga inspiratória, o 

que mostra que um exercício de alta carga inspiratória pode aumentar o risco de lesão em membros 

inferiores e deve ser um ponto de atenção na indicação de atividades físicas 
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