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RESUMO: 

Introdução: A imersão em água fria é uma estratégia de recuperação pós-exercício 

e controle da dor muscular tardia no esporte. Objetivo: Avaliar o efeito da imersão 

em água fria na dor muscular tardia em atletas de futebol. Metodologia: foram 

avaliados 28 atletas de futebol, estes foram submetidos a um protocolo de fadiga 

para o músculo quadríceps e logo após divididos em 4 grupos, imersão em água fria, 

imersão em água termoneutra, recuperação ativa e controle, a intensidade da dor no 

músculo foi avaliada em 4 momentos, basal, pós 24, 48 e 72 horas, através da 

escala numérica de dor. Resultados: Somente o grupo imersão em água fria 

retornou aos valores iniciais de dor após 72 horas, enquanto os grupos imersão em 

água termo neutra, recuperação ativa ou repouso ainda apresentavam dor. 

Conclusão: A imersão em água fria foi eficaz para a redução da dor muscular tardia, 

após 72 horas, quando comparada à recuperação ativa, imersão em água termo 

neutra e repouso.  

Palavras-chaves: Futebol, crioterapia, dor muscular, fisioterapia. 

ABSTRACT: 

Introduction: Immersion in cold water is a strategy of post-exercise recovery and 

control of late muscle pain in sports. Objective: To evaluate the effect of immersion in 

cold water on late muscle pain in soccer athletes. Methodology: We evaluated 28 

soccer athletes, who were submitted to a fatigue protocol for the quadriceps muscle 

and soon after divided into 4 groups, immersion in cold water, immersion in 

thermoneutral water, active recovery and control, the intensity of pain in the muscle 

was evaluated in 4 moments, baseline, post 24, 48 and 72 hours, through the 

numerical scale of pain. Results: Only the immersion group in cold water returned to 

the initial pain values after 72 hours, while the groups immersion in water neutral, 
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active recovery or rest still presented pain. Conclusion: Immersion in cold water was 

effective for the reduction of late muscle pain after 72 hours when compared to active 

recovery, immersion in neutral term water and rest. 

Key-words: Football, cryotherapy, muscular pain, physiotherapy. 

INTRODUÇÃO 

Após a prática de atividade física é comum ocorrer manifestações de 

desconforto muscular, edema e diminuição de amplitude de movimento (ADM), com 

limitação das atividades diárias e prática esportiva, que podem estar associadas ao 

dano muscular. A dor muscular tardia (DMT) afeta a musculatura esquelética 

exercitada após a realização de movimentos não rotineiros ou treinamentos de alta 

intensidade, surge principalmente após um período de 24 horas, atinge seu pico 

entre 48 e 72 horas e diminui entre cinco e sete dias (ABDAD, 2010). 

A dor muscular tardia (DMT), É classificada como um tipo de lesão por 

tensão muscular, apresentando-se com sensibilidade ou rigidez a palpação e/ou 

movimento e relacionando-se à dor no músculo esquelético após exercícios 

excêntricos ou exercícios isométricos intensos (CLARKSON, 1986). A intensidade do 

desconforto aumenta com as primeiras 24 horas após o término do exercício, com 

picos entre 24 e 72 horas. Na sequência, a dor diminui e eventualmente desaparece 

entre cinco e sete dias pós-exercício, porém pode perdurar até 10 dias (CLEAK, 

1992). 

A literatura estabelece que a DMT podem ser associada a alterações da 

capacidade funcional, perda de vigor, modificações no comprimento de tensão, 

adaptações neuromusculares, reduções na amplitude de movimento e produção de 

força, aumento de volume do membro, inchaço e rigidez, e vazamento de proteínas 

miofibrilares no sangue (SMITH, 1991). 

Uma das formas de prevenção da DMT é a imersão em água fria. Aponta-

se que a aplicação de frio diminui a dor e os espasmos musculares, reduz o 

processo inflamatório e ajuda a recuperação após trauma (BANFI, 2010), entretanto 

nao foram encontradas evidências consistentes que comprovem seu beneficio, 



dessa forma é evidenciável uma lacuna na literatura e a necessidade de mais 

estudos na área. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um ensaio clinico randomizado e cego. A foi amostra 

composta por 28 atletas de futebol masculino, entre 16 e 19 anos, de uma mesma 

equipe esportiva, avaliados em cinco momentos/dias diferentes. 

No primeiro momento cada atleta foi submetido ao teste de uma repetição 

máxima (1RM) para o músculo quadríceps, da perna de apoio para o chute. 

No segundo momento, após 3 dias, os atletas foram questionados quanto 

a dor em seu quadríceps em uma escala de 0 a 10, onde 0 é dor nenhuma e 10 é 

dor máxima. Em seguida os atletas foram submetidos a um protocolo de fadiga para 

o músculo quadríceps com carga de 60% do 1RM (PEAKE, 2016), após o termino do 

protocolo de fadiga os atletas foram encaminhados a um dos quatros grupos de 

intervenção. 

1- Grupo imersão em agua fria: onde os atletas permaneceram por 10 minutos 

submersos a alturas das cristas ilíacas em água à 10°C. 

2- Grupo imersão em água termoneutra: onde os atletas permaneceram pelo 

mesmo tempo e mesma altura da lâmina da água em temperatura ambiente. 

3- Grupo recuperação ativa:  em que os atletas realizam trote na esteira em 

intensidade leve por 10 minutos. 

4- Grupo controle: em que os atletas permaneceram sentados em repouso por 

10 minutos. 

Os atletas foram novamento questionados quanto à dor no quadríceps em 

outros 3 momentos, 24, 48 e 72 horas após a intervenção. 

 

RESULTADOS 

 

Para análise dos resultados foi levada em consideração a dor inicial 

(basal), avaliada antes do protocolo de fadiga, o pico de dor que aparece entre 24 e 



48 horas, e a dor final que foi a encontrada no momento de avaliação que aconteceu 

após 72 horas do protocolo de fadiga. 

Os valos de p encontrados para as diferentes intervenções estão 

descritos na figura abaixo: 

 
Figura 1: Análise da intensidade da dor entre os momentos pré intervenção, pico de dor em 24 ou 48 

horas e após 72 horas. Resultados estabelecidos pelo teste ANOVA. 
 

 O resultados encontrados demonstrasm que os atletas submetidos 

ao grupo grupo imersão em água fria foram os únicos que em 72 horas tiveram os 

valores de dor retornados ao basal, mostrando então que o a imersão em água fria é 

mais eficaz para velecidade de resução da dor muscular tardi em atletas de futebol. 

CONCLUSÃO 

A imersão em água fria foi eficaz para a redução da dor muscular 

tardia, após 72 horas, quando comparada à recuperação ativa, imersão em água 

termo neutra e repouso.  
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