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Resumo 

Dinamômetros isocinéticos são instrumentos que proporcionam informações quanto a performance mecânica dos 

grupos musculares. Essa pesquisa analisou o pico de Torque absoluto (N-m) dos músculos flexores e extensores do 

quadril no membro dominante (D) de praticantes de Powerlifting em comparação a pessoas fisicamente ativas através 

de uma avaliação isocinética. O protocolo utilizado para a articulação do quadril, foi composto por duas velocidades 

angulares de CON 60°/s CON e 180°/s com quatro séries de cinco repetições. A pesquisa qualitativa e de corte 

transversal. O n=20 dividido em Powerlifting=10 e Ativos=10. Para a obtenção dos dados foi utilizado o dinamômetro 

isocinético Biodex System 4-Pro (Biodex Medical Systems®, USA. O pico de torque foi comparado com o teste t não 

pareado (entre grupos) com um nível de significância de p<0.05. Foi constatado, diferença estatítica entre os grupos na 

flexão de quadril em 180°/s, porém nas demais velocidades não houveram diferenças significativas. 
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Introdução 
O Powerlifting é uma modalidade esportiva composta por 
três exercícios: agachamento, supino e o levantamento 
terra. A articulação do quadril possui características 
anatômicas que se adequam bem para a estabilidade, 
por essa razão, o quadril desempenha um importante 
papel nos movimentos de grande parte do corpo 
(NEUMANN, 2010). Este estudo teve como objetivo, 
analisar e comparar o pico de torque (N-m) absoluto dos 
músculos flexores e extensores do quadril nos membros 
inferiores dominantes (D) de praticantes de Powerlifting 
(PP) e pessoas fisicamente ativas (FA).  
 

Resultados e Discussão 
Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos 
dados. Para a análise foi utilizado o programa 

Microsoft® Excel 2016 que determinou as médias e os 

desvios padrões dos dois grupos. Na comparação entre 
os grupos, foi realizado um teste t não pareado com 
níveis de significância de p<0,05. O protocolo utilizado 
para a articulação do quadril, foi composto por duas 
velocidades angulares de CON 60°/s e CON 180°/s com 
quatro séries de cinco repetições (uma série de 
aquecimento e uma série de teste). 
Não houve diferença estatística na flexão do quadril na 
velocidade de 60°/s (p=0,15), porém verificou-se 
diferença em 180°/s na flexão do quadril (p=0,029). Nos 
movimentos de extensão de quadril não verificou-se 
diferenças em ambas velocidades, 60°/s (p=0,37) e 
180°/s (p=0,35), como pode ser observado na Tabela 1. 
É necessário levar em conta que nesta análise está 
sendo considerado apenas os membros dominantes dos 
dois grupos.  
 
 
 

Tabela 1. Pico de Torque (N-m) membro dominante de 
Praticantes de Powerlifting e Pessoas Fisicamente 
Ativas. 

 
PP=praticantes de Powerlifting; FA=fisicamente ativos; níveis 
de significância p=0,05. * diferença significante. 
 

Conclusão 
Os praticantes de Powerlifitng apresentaram maior pico 
de torque absoluto em alta velocidade no movimento de 
flexão de quadril, portanto demonstrando maior potência 
nesse movimento entre grupos. 
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