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RESUMO
Atualmente inúmeras modalidades esportivas vêm utilizando diferentes tipos de
acessórios com o intuito de aumentar a segurança ou a performance dos atletas.
Dentre tais modalidades destaca-se o powerlifting, o qual apresenta acessórios de
treino específicos: roupas suporte e bandas elásticas. Entretanto, a utilização e
eficiência de tais acessórios ainda causa certa polêmica de sua real eficiência
durante os treinamentos e competições. Tal polêmica baseia-se no efeito
mecânico dos componentes elásticos desses equipamentos, os quais aumentam
a capacidade de carregamento dos atletas. Esse efeito de força adicional também
é conhecido como carry-over. O efeito carry-over vem polemizando a utilização
desses acessórios por dois princípios básicos, o primeiro princípio refere-se a
segurança proporcionada por esses acessórios, o segundo princípio básico referese à melhora da performance. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo
realizar uma breve revisão de literatura sobre os efeitos biomecânicos do uso da
banda elástica no joelho durante o agachamento no levantamento básico. Tal
revisão busca levantar os reais efeitos já estudados do uso da banda elástica, seu
papel no auxílio do exercício e possíveis efeitos mecânicos na performance.

Palavras Chave: musculação, levantamento básico, banda elástica, biomecânica.
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ABSTRACT
Many sports have been using different types of accessories in order to increase
the safety or performance of athletes. Among these stands out the modalities
powerlifting, which presents specific workout accessories: clothes stand and
elastic bands? However, the use and efficiency of such accessories still some
controversy because of its real efficiency during training and competitions. This
controversy is based on the mechanical effect of the elastic components of such
equipment, which increases the loading capacity of athletes. This effect of an
additional force is also known as carry-over. The carry-over effect is the use of
these accessories polemic by two basic principles, the first principle refers to the
security provided by these accessories, the second basic principle concerns the
improvement of performance. Therefore, this study aimed to conduct a brief review
of literature on the biomechanical effects of using the elastic band at the knee
during squats in powerlifting. This review seeks to raise the real effects already
studied the use of elastic band, their role in assisting the year and possible effects
on the mechanical performance.
Keywords: resistance training, powerlifting, elastic band, biomechanics.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente inúmeras modalidades esportivas vêm utilizando diferentes
tipos de acessórios com o intuito de aumentar a segurança ou a performance dos
atletas. Dentre tais modalidades destaca-se o powerlifting, o qual apresenta
acessórios de treino específicos, e divididos em quatro grupos: roupas suporte
(macacão para agachamentos, macacão para levantamento terra, colete para
supino, colete eretor e calções para agachamento), faixas/bandas (faixa para
punhos, faixas para joelhos), cintos (cintos para levantamentos) e outros como
protetores bucais e calçados anti-derrapantes (1, 2). Entretanto, a utilização e
eficiência de tais acessórios ainda causa certa polêmica de sua real eficiência
durante os treinamentos e competições. Em teoria, a melhora da performance
utilizando tais recursos baseia-se no efeito mecânico dos componentes elásticos
das roupas suporte e das bandas, as quais aumentam a capacidade de
carregamento dos atletas, e assim facilitam tanto a fase descendente como a fase
ascendente do movimento. Esse efeito de força adicional também é conhecido
como carry-over, que pode ser calculado pela diferença entre a sobrecarga total
de um movimento máximo com e sem a banda elástica (1). O efeito carry-over
vem gerando polêmica quanto a utilização desses acessórios por dois princípios
básicos, o primeiro princípio refere-se à segurança proporcionada por esses
acessórios, pois entende-se que esses acessórios poderiam aumentá-la na
realização do agachamento e até mesmo no levantamento terra (movimentos
específicos do powerlifting). No entanto, existem controvérsias. Alguns críticos
entendem que os equipamentos possam agir de forma oposta ao que se propõe,
ou seja, aumentando os riscos de lesões, provocando movimentos mais instáveis
e acelerados e trajetórias imprevisíveis. O segundo ponto de polêmica refere-se à
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melhora da performance, mascarando a produção real de força do atleta, e por
conseqüência verifica-se a dificuldade em se obter a aceitação do esporte
“powerlifting” como modalidade olímpica (1). Portanto, o presente trabalho teve
como objetivo realizar uma breve revisão de literatura sobre os efeitos
biomecânicos do uso da banda elástica no joelho durante o agachamento no
levantamento básico. Tal revisão busca levantar os reais efeitos já estudados do
uso da banda elástica, seu papel no auxílio do exercício e possíveis efeitos
mecânicos na performance.

2. METODOLOGIA
O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão de literatura.
Foram pesquisados 8 livros e 7 artigos internacionais retirados das bases de
dados, Medline; PUBMED e Google Acadêmico, publicados entre os anos de
1990 e 2013. Os termos-chave utilizados no idioma português foram:
agachamento, levantamento básico, banda elástica e biomecânica. Já para o
inglês os termos-chave utilizados foram: squat, powerlifting, elastic band,
biomechanics.

3. REVISÃO DE LITERATURA
Conhecido no Brasil como levantamento básico, o powerlifting (PWL) é
caracterizado por ser uma das quatro modalidades esportivas de força
(powerlifting, levantamento olímpico, luta de braço e strogman). Apesar de serem
inclusos no mesmo grupo, promovem exigências diferenciadas em relação à
predominância

nos vários tipos de força,

peculiaridades energéticas e mecânicas (1).

devido

às suas respectivas

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida – ISSN: 2178-7514. V.5, n.3, 2013

O PWL é um esporte de três levantamentos: o agachamento, o
levantamento terra e o supino regulamentar. Todos são caracterizados pela
execução de um movimento máximo em três tentativas, ou seja, maior sobrecarga
adicionada a uma barra do tipo olímpica a que possa ser levantada durante o
movimento com anilhas olímpicas (1, 2). A técnica utilizada para a execução do
supino regulamentar no PWL é caracterizada pela retirada da barra de um
suporte, necessariamente passada por um “passador de barra”, que fica
posicionado acima e atrás da cabeça do levantador. O atleta deve estabilizar a
barra com cotovelos estendidos e realizar os movimentos de abdução horizontal
de ombros e uma flexão de cotovelos até que a barra toque o tronco do levantador
(fase descendente, excêntrica). Mediante o comando do árbitro (“sobe” ou
“press”), haverá um movimento máximo de adução horizontal de ombros, abdução
das escápulas e uma extensão completa dos cotovelos (fase ascendente,
concêntrica). Sendo assim, os seguintes grupos musculares são primordialmente
recrutados:

peitoral

(maior

e

menor),

deltóide

(clavicular

e

acromial)

coracobraquial, serrátil anterior, tríceps braquial e ancôneo (1-6). Diferente do
levantamento supino, a técnica para o levantamento terra não necessita de
suporte para a barra, já que a mesma é posicionada ao solo. O objetivo do
levantador é erguer a barra do chão, realizando uma extensão sincronizada de
quadril e joelhos de maneira contínua até caracterizar uma posição ereta, com os
ombros voltados para trás (1, 2, 7, 8), joelhos e quadris “travados”. Os principais
músculos envolvidos no levantamento terra são: quadríceps femoral (reto femoral,
vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio), glúteo máximo e ísquiostibiais
(semimebranoso, semitendinoso e cabeça longa do bíceps femoral) e cabeça
curta do bíceps femoral (inserção proximal e distal no fêmur e fíbula
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respectivamente) que agem de forma isométrica durante o movimento (3, 6-8). No
entanto, a técnica de posicionamento dos membros inferiores parece modificar a
cinemática do levantamento em atletas profissionais de PWL. Verificou-se que
levantadores que utilizaram a técnica de levantamento sumô mantiveram uma
postura mais verticalizada durante a fase de levantamento do que os levantadores
que utilizaram o levantamento tradicional. Além disso, a distância total percorrida
até a fase final do movimento foi reduzida no levantamento sumô (9, 10). A
manutenção da neutralidade da coluna através da contração isométrica da
musculatura estabilizadora é determinante para a eficiência do movimento
competitivo.
Adicionalmente Fry, Webber et al. (11) compararam as características
celulares e moleculares, musculoesqueléticas entre PWL e sedentários (SD). O
estudo caracterizou um perfil em relação à quantidade e o tipo de fibras
musculares em cada grupo. Os resultados mostram que para o percentual de tipo
de fibras PWL (IIA = 45,5 ± 1,6% e IIB = 1,3 ± 0,8%) e SD (IIA = 33,4 ± 3,1% e IIB
= 12,0 ± 2,4%); percentual de fibras por área entre PWL (IIA = 51,8 ± 1,6% e IIB =
1,3 ± 0,8%) e SD (IIA = 43,5 ± 3,4% e IIB = 12,4 ± 2,6%); e percentual de cadeia
pesada de miosina PWL (IIa = 59,5 ± 6,1%) e SD (IIa = 46,5 ± 2,5%) foram
observadas

diferenças significativas entre os grupos. Concluindo que houve

significante correlação (r = ± 0,61) entre as características das fibras musculares e
as medidas de força e potência em atletas de PWL.
3.1. Agachamento no Powerlifting
O agachamento realizado em competições de PWL é caracterizado pela
execução de um movimento máximo e potente, ou seja, com a maior sobrecarga
externa possível, adicionada a uma barra olímpica através de anilhas olímpicas e
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executada em apenas um movimento. A técnica para a execução do
agachamento no PWL é descrita por Coutinho (1) e pode ser dividida em duas
fases: (1) fase de preparação: quando o atleta se coloca diante do suporte, faz a
pegada na barra, posiciona-a nas costas de maneira que fique bem apoiada na
região do trapézio e ajusta sua pegada. Executa-se a sacada, caracterizada pela
retirada da barra do suporte. Para uma sacada estável é necessário que a base
da barra esteja bem estabilizada sobre trapézios. Geralmente, o posicionamento
dos pés mais favorável para a sacada ocorre com os pés paralelos e com largura
entre membros menor do que a dos ombros. A altura do suporte para a barra deve
ser ajustada de forma que não fique muito alta, dificultando a sacada desimpedida
e não tão baixa que requeira força inicial excessiva. Em seguida, respira-se fundo,
realizando a sacada em apnéia. Seguido de passos estáveis e lineares para trás,
também em apnéia. Esse é o momento propício para o ajuste dos pés de acordo
com o estilo de movimento do atleta. (2) fase de execução: executa-se o
agachamento propriamente dito, onde o atleta deve manter a cabeça erguida,
aguardando o comando do árbitro. E assim permitindo ao atleta respirar fundo
realizando quase todo o movimento em manobra de valsalva. A fase descendente
(excêntrica) consiste em uma combinação de flexão de quadril e do joelho até o
rompimento da linha paralela ao solo entre os pontos da dobra do quadril com a
coxa e a superfície da patela. A fase ascendente (concêntrica) é composta por
extensão do joelho e do quadril até que o levantador volte à posição ereta
novamente. Recomenda-se que o atleta solte o ar somente no último terço da fase
ascendente (1).
3.2. Efeitos da Banda Elástica durante o agachamento
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A banda elástica de joelho ou knee wrap é um equipamento de proteção e
performance que consiste em uma faixa longa de material elástico com
aproximadamente 2 metros de comprimento, que é envolvido ao redor dos joelhos
de forma bem apertada, geralmente utilizado por levantadores de peso
conhecidos como powerlifters e Strongmen. Quando o joelho é flexionado contra
uma resistência externa (carga da barra), o material elástico é distendido atingindo
o ponto de maior deformação durante a posição profunda do agachamento. O
potencial de energia acumulada quando o material é deformado é transferido em
energia cinética para o levantador e adicionado à força do movimento concêntrico
durante a extensão de joelhos (1). Testes preliminares demonstraram que cada
envoltório atinge um estiramento máximo quando uma força de 446 N é aplicada a
banda elástica, quando suspensa por uma das extremidades enquanto a outra
extremidade foi ligada a um objeto imóvel. Durante esta simulação, foi aplicada
uma força média de 343 (20,9) N na banda elástica com mais de nove voltas em
torno dos joelhos que foi registrado por uma escala de enforcamento (12).
Adicionalmente Coutinho (1) apud Delago (2006) demonstrou um efeito carry-over
médio de 19,8% na condição com a banda elástica (245,7N ± 63,1) quando
comparado a condição sem a banda elástica (205,2N ± 53,1). Devido ao ponto
mais crítico do agachamento ocorrer durante o grau de flexão máxima dos
joelhos, apresentando maior pico de pressão patelofemoral e tibiofemoral e forças
de cisalhamento tibiofemoral que aumentam progressivamente com joelhos
flexionados e diminuem com a extensão dos joelhos, atingindo valores pico
próximo a flexão máxima de joelho (13), utiliza-se a banda elástica a qual limita o
ângulo

articular

de

joelhos

durante

o

agachamento,

além

de

reduzir

substancialmente a percepção subjetiva de esforço (1). Fatores como a tensão
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imposta no ajuste da banda elástica bem como a forma de enrolá-la podem
modificar o efeito final do carry-over.
Existem diversas formas de se colocar a banda elástica, sendo elas
classificadas da seguinte forma: (a) de fora para dentro (puxando a patela para
dentro); (b) de dentro para fora (puxando a patela para fora); (c) semi-cruzado; (e)
cruzado; (d) espiral, entre outras. No entanto as formas mais populares entre os
levantadores são a espiral e a cruzada em “X” (1).

Esse efeito carry-over

resultante da banda elástica que somado a potência dos glúteos e do quadríceps
potencializam o desempenho do movimento máximo (1).
Entendendo que a banda elástica pode melhorar o desempenho do
agachamento, Eitner et al. (14) comparou os efeitos da utilização da banda
elástica de joelhos através de cinemática e cinética do agachamento em
powerlifters treinados. Participaram do estudo 10 sujeitos do sexo masculino e foi
realizada 1 série de 6 repetições com sobrecarga para 12RM até que o fêmur
estivesse paralelo ao solo, em ambas as condições, com e sem banda elástica. O
estudo analisou as características globais do agachamento (tempo de repetições,
percentual do ciclo de transição ascendente-descendente, deslocamento do
centro de massa e o deslocamento vertical). Observou-se que a utilização da
banda elástica nos joelhos em powerlifters, não alterou as características globais
do agachamento ou as interações entre a posição articular e a condição com a
banda elástica. No entanto, coletivamente, um efeito significante (P<0,05) foi
encontrado para o pico de flexão articular (quadril, joelho e tornozelo) nas fases
concêntrica e excêntrica.
O estudo de Lake et al. (12) comparou os efeitos da utilização da banda
elástica na resposta mecânica e nas características do desempenho no
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agachamento com barra por trás. Foram analisadas, a força de reação do solo,
saída mecânica, força aplicada ao centro de massa, impulsão vertical,
deslocamento horizontal da barra, trabalho mecânico e potência pico através da
cinemática e da dinamometria. Participaram do estudo 10 homens, adultos,
saudáveis com média de 4,4 anos de experiência no exercício agachamento e
que já tivessem realizado o exercício com banda elástica. No entanto, nenhum
dos sujeitos utilizavaram a banda elástica regularmente. A forma de colocar a
banda elástica na articulação do joelho foi o de Harman e Frykman (15). Uma
marca refletiva foi posicionada na extremidade da barra para o registro dos dados
cinemáticos (100Hz), simultaneamente duas plataformas de força (500Hz) foram
utilizadas para o registro das forças de reação do solo horizontal (ântero-posterior
e vertical). Foram realizadas seis séries de um movimento com 80% 1RM (três
séries com e três séries sem a banda elástica). Os sujeitos foram divididos em
dois grupos, onde metade dos sujeitos realizou os agachamentos com a banda
elástica e a outra metade sem a banda elástica, sendo o tempo de intervalo entre
as séries foi de três minutos. A fase descendente foi executada até que a parte
superior da coxa ficasse paralela ao solo, seguido da fase ascendente o mais
rápido possível. Os resultados mostraram que o agachamento realizado com a
banda elástica implicou em uma redução de 39% do deslocamento horizontal da
barra na fase descendente (P = 0,037), mas não na fase ascendente (P = 0,407).
Embora o impulso aplicado ao centro de massa nas fases descendente vertical (P
= 0,366) e horizontal (P = 0,409) não terem sido afetados com a banda elástica,
os equivalentes da fase ascendente para ambas as fases (vertical e horizontal)
demonstraram um efeito do tamanho de moderado a grande (vertical: 1,12 e
horizontal: 0,81). Para a duração da fase descendente absoluta foi identificado
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uma redução (P = 0,006), mas não para a duração da fase ascendente absoluta
(P = 0,391), descendente relativa (P = 0,083) e ascendente relativa (P = 0,083).
No entanto, ouve um aumento da potência pico (P = 0,019) com a banda elástica.
Concluindo que as propriedades elásticas da banda aumentaram a produção de
mecânica de força, alterando técnica e provavelmente os músculos alvo do
exercício, podendo comprometer a integridade articular do joelho. Os autores
sugerem que o uso da banda elástica de joelho possa restringir o movimento
articular do quadril o que possivelmente possa ocasionar uma postura mais
verticalizada, e o mais importante forçando uma flexão articular do joelho. É
possível observar que o deslocamento horizontal foi menor para a condição com
banda elástica do que para a condição sem banda elástica, caracterizando um
deslocamento de barra mais verticalizado. Quanto à especificidade do
treinamento, a contribuição dos extensores e flexores do quadril podem ter sido
limitados com a utilização da banda elástica, devido ao armazenamento da
energia elástica de compensação dentro da banda. Em relação ao potencial de
lesão, o uso contínuo da banda elástica poderia restringir o desenvolvimento da
musculatura extensora e flexora do quadril, e a pressão contínua ao redor do
joelho poderia criar uma barreira física a qual comprometeria a integridade
estrutural da articulação do joelho.
O estudo de Eitner, Le Favi et al. (14) analisou as variáveis cinéticas e
cinemáticas do agachamento com e sem a banda elástica de joelhos em atletas
de powerlifting. O estudo concluiu que a utilização da banda elástica durante o
agachamento não alterou a biomecânica dos sujeitos. Um aspecto importante que
deve ser levado em consideração foi a realização do estudo com atletas de
powerlifting, já que os mesmos são totalmente adaptados ao uso da banda
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elástica. Em contrapartida, a sobrecarga utilizada para a realização do
agachamento nas diferentes condições foi proporcional a doze movimentos
máximos. O estudo não apresentou diferença significante nas variáveis
analisadas. Já o estudo de Lake, Carden et al. (12) avaliou o efeito da banda
elástica de joelhos na produção mecânica e nas características do desempenho
no agachamento em indivíduos não profissionais com experiência na utilização da
banda elástica de joelhos. Apesar dos sujeitos não serem atletas profissionais, a
intensidade utilizada no exercício foi mais específica quando comparada ao
estudo de Eitner, Le Favi et al. (14). Lake, Carden et al. (12) concluem que a
propriedade elástica da banda aumentou a produção mecânica de força, alterando
a técnica e provavelmente os músculos alvo do exercício, podendo comprometer
a integridade articular do joelho. Porém a não utilização regular de tal acessório
pode ter influenciado nos resultados. No entanto, nenhum dos estudos
supracitados avaliou o efeito agudo da banda elástica de joelho na atividade
mioelétrica dos músculos envolvidos no exercício agachamento em pessoas
normais, tão pouco em atletas de powerlifting. Apesar de existirem estudos que
avaliaram a cinemática da articulação dos joelhos e a aceleração e deslocamento
da barra com e sem o uso da banda elástica, nenhum desses estudos avaliou tal
efeito em diferentes intensidades. Como citado por Lake, Carden et al. (12) é
possível que a utilização da banda elástica de joelhos possa alterar o movimento
do quadril, variável a qual ainda não foi analisada. Adicionalmente, nenhum dos
estudos avaliou o deslocamento medial da patela com e sem o uso da banda
elástica em diferentes intensidades.

4. CONCLUSÃO
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Os estudos avaliados não sustentam a suposição de que as faixas de
joelho proporcionem proteção articular a indivíduos treinados ou não executando o
agachamento. Evidência anedótica coletada entre levantadores de elite não
permite concluir nenhum aporte de carga ou proteção no levantamento terra. No
entanto, a dificuldade técnica em realizar estudos com um único movimento
máximo em atletas de elite gera dúvidas quanto aos resultados: com a pressão
eficiente para o carry-over mensurável. Outra lacuna nos estudos é o exame do
material das faixas. Fabricantes produzem centenas de tipos diferentes de faixas
e existem aquelas de tecido mais elástico e menos constritivo recomendadas
“para treino”. Portanto, se estas faixas poderiam ou não gerar um efeito protetor
sobre a articulação de joelhos comprometida por lesão ainda é motivo de mais
estudos.
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