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Introdução: É possível que o tronco (tórax e abdome) e os tecidos moles musculoesqueléticos que conectam o tronco à 

pelve participem da mecânica do chute no futebol, com transferências de energia cinética para o membro inferior de 

balanço (BROPHY et al., 2007; ROBERTSON; MOSHER, 1985; NUNOME et al., 2002; FONSECA et al., 2011). 

Objetivo: Estimar os momentos e potências envolvendo os segmentos do tórax, abdômen, pelve e coxa e as 

articulações tórax-abdome, cintura e quadril para descrever a participação do tronco nos fluxos de energia mecânica do 

quadril e coxa durante o chute no futebol. Método: Participaram do estudo observacional transversal (CAAE – 

42162915.9.0000.5149) dezoito homens praticantes amadores de futebol (24 ± 4,1 anos). Eles foram instruídos a chutar 

uma bola de futebol com o membro inferior dominante “o mais forte possível” na direção de um alvo. Os dados 

cinemáticos e inerciais foram utilizados para calcular os momentos articulares por meio do método de dinâmica inversa. 

Uma análise de fluxo de energia com o cálculo das potências foi realizada para estimar as trocas de energia cinética 

envolvendo os segmentos e as articulações. As curvas angulares de cinemática, momentos e potências segmentares e 

articulares foram apresentadas individualmente e curvas médias foram geradas. A partir das curvas, foram descritas as 

direções dos fluxos de energia cinética, para revelar o papel cinético dos troncos superior e inferior durante o chute. 

Resultados: O tronco é explorado pelo sistema motor nas fases iniciais para gerar fluxos de energia em sentido inferior 

favorecendo as inclinações posteriores do membro inferior de balanço, acompanhado pelo deslocamento linear anterior 

desse membro em direção à bola. Os resultados corroboram a presença de uma dinâmica similar à de um arco 

tensional nas articulações da cintura e quadril, e de um grande pêndulo segmentado cujo segmentos superiores (do 

tronco) são inclinados posteriormente para levar ao mesmo movimento angular dos segmentos inferiores, 

subsequentemente. Nas fases subsequentes, as articulações do tronco também participam da retirada de energia dos 

segmentos corporais. Conclusão: Este estudo traz a oportunidade de explorar possíveis implicações teóricas e práticas 

como a explicação de demandas de estresse que podem levar a lesões típicas do chute e a consideração, na prática 

clínica, da parte superior do corpo com os objetivos de prevenir e/ou tratar lesões musculoesqueléticas.
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