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 Introdução. A capacidade de localizar a posição articular de um determinado segmento é denominado de senso 
de posição articular (SPA), analisado pela variável “erro absoluto” (EA), utilizada para a investigação da propriocepção. 
Na articulação, o EA é definido como a diferença, em graus, entre o ângulo-alvo e o ângulo localizado, espera-se que 
esta diferença seja a menor possível. Quanto mais acurado e preciso for o SPA, melhor será o movimento gerado numa 
determinada tarefa. O grande número de lesões ocorridas no final da atividade física recreativa ou competitiva mostra a 
contribuição da fadiga muscular (FM) no controle neuromuscular. Objetivos. Verificar o efeito da fadiga do músculo 
quadríceps femoral e do treino de controle neuromuscular para a localização do SPA do joelho, por meio da variável 
EA, nas condições pré e pós-fadiga. Método. Amostra de 30 participantes, 12 mulheres e 18 homens, saudáveis, 
(22,8±3,8anos, 69,23±14,48kg, 1,71±9,56m), ativos ou irregularmente ativos de acordo com o questionário internac-
ional de atividade física IPAQ, sem história de lesões prévias nos membros inferiores. O SPA do joelho foi avaliado no 
dinamômetro isocinético Biodex System-3, sem feedback visual, com ângulo-alvo de 60˚ flexão do joelho, pré e pós 
fadiga do músculo quadríceps femoral. Inicialmente foi realizado um treino, com feedback visual, de 10 repetições de 
memorização e localização do ângulo-alvo. Após este treinamento, obteve-se três valores do SPA pré- e pós-fadiga. 
A FM foi induzida por meio de contrações isotônicas concêntricas máximas do músculo quadríceps femoral, no movi-
mento isocinético de flexo-extensão do joelho com velocidade angular de 60˚/s. A FM foi determinada quando houvesse 
redução de 60% do valor do pico de torque verificado durante a ação concêntrica do m. quadríceps femoral. Imediata-
mente após a fadiga, foram coletados os valores do SPA, em três repetições. Este projeto foi aprovado no Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu, Plataforma Brasil, n.25.888613.2.0000.0089. O teste ANOVA 
de medidas repetidas foi utilizado para análise do EA nas condições pré- e pós-fadiga, com nível de significância esta-
belecido em 5%. Resultados. A fadiga do m. quadríceps femoral não altera o SPA do joelho. Não houve diferença 
estatisticamente significativa nos valores obtidos do EA quando comparadas as condições pré (5,8±4,8) e pós-fadiga 
(5,7±4,4), média do erro padrão pré-fadiga (1,9), pós-fadiga (1,84) e p=0,37. Conclusão. Treinamento do controle neu-
romuscular do SPA realizado pré-fadiga do m. quadríceps femoral não alterou o SPA do joelho. Outros estudos podem 
ajudar a compreender o controle neuromuscular.
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