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RESUMO 

 

 

 
O futebol americano (FA) está se desenvolvendo rapidamente no Brasil. O treinamento dessa 

modalidade esportiva visa o aperfeiçoamento de qualidade físicas como a força e a 

flexibilidade. Não há consenso na literatura a respeito da influência do alongamento prévio ao 

treinamento na performance muscular. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do 

alongamento estático passivo de membros inferiores no desempenho de atletas de FA de um 

time de Porto Alegre – Brasil. Dezessete atletas (idade média 28,88 ± 6,69) do sexo masculino 

participaram do estudo que contou com dois momentos. Primeiramente foi realizada a 

avaliação do desempenho através de testes do Scouting Combine. Foram utilizados Tiro de 40 

jardas, Short Shuttle Test, 3-cone Drill Test, Salto Vertical e Salto Horizontal. Após uma 

semana, foi aplicado o protocolo de alongamento estático de 30 segundos para a cadeia 

anterior e posterior dos membros inferiores, seguido de uma nova avaliação dos testes. Para 

análise estatística foi utilizado teste t de Student para medidas repetidas e adotado um α de 

0,05. Foi encontrado um aumento significativo das variáveis tempo de 10 e 20 jardas no teste 

de Tiro de 40 jardas. Não houveram diferenças significativas nas demais variáveis. O 

alongamento estático diminuiu a performance esportiva nos dois primeiros momentos do teste 

de Tiro de 40 jardas, sem influência nos demais testes realizados. Amplamente utilizado 

previamente a jogos e treinos, uma única repetição de 30 segundos de alongamento estático 

passivo parece ter efeitos negativos em gestos esportivos do FA que necessitem de sprint. 

Palavras-chave: Exercícios de Alongamento Muscular, Desempenho Atlético, Provas de 

Rendimento. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 
Não foi desde sempre que eu me imaginei entregando um TCC e me graduando em 

Fisioterapia. Apesar de sempre ter uma admiração e carinho muito grande por essa profissão, 

busquei iniciar minha jornada acadêmica em um curso de Comércio Exterior. Após me 

frustrar com essa escolha, larguei o curso na reta final e resolvi ingressar na Fisioterapia e 

buscar a minha plenitude. Desde antes desse momento, sempre almejei trabalhar com a 

Fisioterapia Esportiva e seus aspectos, dessa forma direcionei toda a minha formação e 

dedicação a essa área. Com o TCC, portanto, não poderia ser diferente. 

Graças a um projeto de extensão que abriu para mim muitas novas portas da atuação 

do fisioterapeuta do esporte eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com o futebol 

americano e, por total coincidência, me reencontrei com o time no qual já havia jogado há 

mais de 10 anos. 

A partir disso, a ideia de desenvolver um trabalho dentro dessa esfera foi se tornando 

uma opção viável e interessante: quase não existem estudos na literatura avaliando e/ou 

utilizando os jogadores brasileiros de futebol americano como amostra. Somado a esse fato, 

havia da minha parte a curiosidade de mensurar certas questões inerentes ao treinamento 

desse esporte, surgindo, assim, o intuito de avaliar o efeito do alongamento no desempenho 

dos atletas de futebol americano. 

O efeito do alongamento realizado previamente a práticas de intenso desempenho 

muscular é um tema muito debatido na literatura e que ainda não alcançou um desfecho 

concreto. Ademais, é uma prática comumente utilizada pelo time estudado, mesmo que 

baseada em um senso comum e sem uma lógica fundamentada em evidências científicas do 

treinamento esportivo. Nesse contexto, criou-se a possibilidade de avaliar, dentro da prática 

do dia-a-dia, quais consequências o alongamento estático passivo poderia – ou não – gerar no 

desempenho dos atletas de futebol americano. 

A proposta era usar instrumentos já conhecidos dentro do próprio futebol americano 

para fazer essa análise e, por isso, a escolha dos Workout Drills do Scouting Combine. Dessa 

forma, a avaliação seria muito mais específica e fidedigna, aliada à prática esportiva. Além 

disso, os testes, assim como os alongamentos, já eram previamente conhecidos pelos atletas. 
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Realizar esse trabalho foi muito prazeroso, sendo uma forma de consolidar toda a 

minha formação e dedicação, mesclando temas relevantes e que me despertam muito interesse 

e paixão. Espero que esse estudo possa auxiliar outros estudantes e profissionais a nortear 

melhor suas condutas e a sanar algumas dúvidas. 

Para que isso seja possível, resolvi que irei submeter meu trabalho ao Journal of 

Strength and Conditioning Research, periódico muito influente e cotado nesta área de 

conhecimento. Além disso, por ser uma revista americana, costuma abordar muitos conteúdos 

sobre futebol americano. O presente trabalho de conclusão será apresentado nas normas de 

submissão para o periódico, conforme poderá ser conferido no anexo. Para melhor apreciação 

e revisão da banca avaliadora, as figuras e tabelas dispostas no texto estarão apresentadas 

conforme estariam após a publicação do artigo, e não como solicitado nas normas (essa 

questão será prontamente corrigida no momento da submissão). 
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ABSTRACT 

 
Football is quickly developing in Brazil. The training of this sport modality aims to meliorate 

physical qualities such strength and flexibility. There’s no consensus in the literature about  

the influence of stretching before the training in muscle performance. The goal of this study 

was evaluate the effects of passive static stretching of the lower limbs in the performance of 

football athletes from a Brazilian football team. Seventeen male players (mean age 28,88 ± 

6,69) participate in the study which had two moments. Primarily was executed an evaluation 

of the sporting performance through the tests of the National Football League Scouting 

Combine. The selected tests were the 40-yard Dash, Short Shuttle Test, 3- cone Drill, Broad 

Jump and Vertical Jump. After a week, a 30 seconds passive static stretch protocol was 

applied aiming the anterior and posterior lower limb muscular chains, followed by a new 

evaluation of the tests. For statistical analysis, it was used the Student t test for repeated 

measures and a α of 0,05 was adopted. It was found a significative increase of time in the 10 

and 20 yards variables of the 40-yard Dash. There were no further differences in the other 

variables. The static stretch decreased the performance in the first half of the 40-yard Dash 

test, having no influence in the others tests. Largely used prior to competitions and training 

sessions, a single set of 30 seconds passive static stretch seems to have negative effects in 

football sport gestures which involve sprint. 

Key Words: Muscle Stretching Exercises, Athletic Performance, Performance Tests. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Futebol Americano (FA) é um esporte de origem estadunidense, extremamente 

popular em seu país de origem, criado no século XIX (26). A partida, disputada por duas 

equipes adversárias, consiste em uma série de ações táticas e estratégicas com o objetivo de 

somar o maior número de pontos, sendo o touchdown a pontuação clímax da partida, 

caracterizado por ingressar na área localizada no fundo do campo adversário com a posse de 

bola. Cada time é composto por três sessões: ataque, defesa e time de especialistas, 

totalizando um plantel de mais de 50 jogadores, estando em campo 11 jogadores por equipe. 

No Brasil, o FA se populariza cada vez mais, se tornando o terceiro país do mundo 

com maior número de fãs (21, 28). Consoante a Federação Brasileira de Futebol Americano, o 

Brasil conta com 15 Federações, diversas equipes amadoras – algumas com esboços de 

profissionalização – e diversos campeonatos, tanto de níveis estaduais quanto federais, bem 

como ligas nacionais bem consolidadas e estruturadas. Apesar desse desenvolvimento, a 

produção científica acerca do FA no Brasil ainda é escassa. 

O FA demanda altos níveis de força, potência, velocidade e agilidade. Seu 

desempenho depende, basicamente, de ações de alta intensidade e curta duração (19). Para 

avaliar este tipo de performance, a National Football League (NFL), liga profissional de FA 

nos Estados Unidos, realiza os Workouts Drills (WD) do NFL Scouting Combine (SC), uma 

bateria de testes realizadas anualmente em um grande evento para avaliar o desempenho dos 

atletas advindos das ligas de futebol americano universitárias e que almejam ser contratados 

pela liga profissional. Os testes utilizados pela NFL são o Tiro de 40 jardas – 36,6 metros - 

(T40), Short Shuttle Test (SST), 3-cone Drill Test (3C), Salto Vertical (SV), Salto Horizontal 

(SH) e o supino reto, além de cerca de 40 testes específicos para as posições de campo (31). 
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O desempenho esportivo no FA também depende do desenvolvimento de determinadas 

qualidades físicas como força e flexibilidade (33) e o aprimoramento dessas se dá a partir do 

treinamento. No que diz respeito à flexibilidade, o alongamento é amplamente utilizado por 

atletas para ganho desta qualidade física (42). Estudos apontam que alongamentos de 30 

segundos já seriam suficientes para o aprimoramento da flexibilidade (5, 6, 10), além de já 

serem amplamente utilizados por equipes esportivas visando sua melhora, uma vez que 

possuem um curto tempo de aplicação. 

No entanto, uma questão bastante debatida na literatura à cerca do treinamento é o 

efeito do treino de flexibilidade sobre a força muscular e potência e, consequentemente, no 

desempenho do atleta (7, 23, 32, 35, 37). As últimas revisões da literatura apontam que 

alongamentos estáticos passivos realizados por menos de 30 segundos não demonstram 

efeitos no desempenho muscular, ao passo que alongamentos realizados por mais de 45 ou 60 

segundos já causariam efeitos negativos, ou seja, diminuição da performance (7, 37). Entender 

a melhor forma de treiná-la sem que haja interferência sobre a performance esportiva poderá 

otimizar o treinamento de equipes e atletas. Não foram, entretanto, encontrados estudos que 

avaliassem o desempenho de jogadores de FA após protocolo de alongamento estático 

passivo, evidenciando a falta de conhecimento para aplicação de treinamentos de flexibilidade 

para esta população. 

Diante disso, o conhecimento dos fatores que interferem no desempenho dos atletas de 

FA parece fundamental. O objetivo do presente estudo, por conseguinte, é avaliar, de forma 

aguda, a influência de um protocolo de alongamento estático passivo de membros inferiores, 

com duração de 30 segundos cada, no desempenho, mensurado através dos Workouts Drills, 

de atletas de FA de um time de Porto Alegre – Brasil. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Abordagem Experimental do Problema 

 
Foi utilizado um design semi-experimental para verificar a influência do alongamento 

estático passivo agudo no desempenho de atletas de um time brasileiro de FA. O estudo 

conduzido no campo de treinamento da equipe participante, envolvendo os atletas do time 

principal. Os procedimentos de coleta ocorreram em dois dias, com uma semana de intervalo 

entre eles. No primeiro dia foram realizados os testes do NFL SC e, no segundo dia, foi 

aplicado o protocolo de alongamento estático passivo e repetidos os testes realizados na 

mesma ordem do primeiro dia. 

 

 

Amostra 

 
Dezessete atletas masculinos de um time de FA de Porto Alegre – Brasil, com mais de 

18 anos, que treinassem no time há, pelo menos, um ano e não tivessem nenhum tipo de 

restrição do departamento médico para execução dos testes participaram de forma voluntária 

do estudo, sabendo dos riscos e benefícios da sua cooperação. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e os 

participantes consentiram de forma escrita. Foi realizado o cálculo amostral para população 

conhecida e finita a partir dos dados de Sierer et al. (36), indicando o mínimo de 16 

participantes no estudo. Os dados referentes à caracterização da amostra e número de 

participantes por posição de jogo se encontram na tabela 1 e 2, respectivamente. A rotina de 

treinamento proposta pela equipe aos atletas conta com dois treinos por semana, totalizando 

seis horas semanais que envolvem práticas táticas e de treinamento físico. A equipe participa 

de competições amadoras a nível estadual, interestadual e nacional.  Todos os atletas tinham 

conhecimento sobre os testes e já haviam realizado os mesmo em algum momento de prática 
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esportiva. 

Tabela 1. Caracterização da amostra descrito em média e desvio padrão. 

 
Variável Média ± DP 

Idade (anos) 28,88 ± 6,69 

Massa (kg) 104,65 ± 28,94 

Estatura (cm) 181,82 ± 8,53 

Tempo de prática (meses) 31,81 ± 14,16 

 
 

Tabela 2. Número de participantes por posição de jogo. 

 
Posição Número de participantes 

Time de ataque 9 

Offensive Linemen 3 

Quarterback 2 

Running Back 2 

Tight Ende 1 

Wide Receiver 1 

Time de defesa 8 

Defensive Linemen 4 

Linebacker 3 

Safety 1 

Time de especialistas 0 

 
 

Procedimentos de coleta 

 
Os indivíduos que fizeram parte da amostra compareceram ao campo de treinamento 

da equipe em dois dias de coletas de dados, separados por uma semana de intervalo. Os atletas 

foram recomendados a não ingerir bebidas alcoólicas ou estimulantes, realizar uma ingesta 

adequada de alimentos, manter uma rotina adequada de sono e não realizar outras práticas 

esportivas ou treinos de força e alongamento nas 24 horas prévias à avaliação, além de buscar 

repetir a rotina diária em ambos os dias. Os jogadores chegavam no local de treino e se 
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dirigiam diretamente à equipe avaliadora, sem aquecer ou participar dos treinos da equipe 

antes da coleta de dados. 

No primeiro dia foram esclarecidas todas as etapas do estudo e feita a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após, foi respondida uma breve anamnese a 

fim de caracterizar a amostra. Na sequência foram realizados os WD do NFL SC que 

envolvessem membros inferiores (T40, SST, 3C, SV e SH) para avaliação do 

desempenho, e seus desfechos foram registrados como dados do período pré aplicação do 

protocolo de alongamento estático passivo. A ordem de execução dos testes se deu através de 

sorteio. Para melhor discussão dos resultados, os testes foram agrupados em três categorias: 

Testes de Agilidade (SST e 3C), Testes de Saltos (SV e SH) e Tiro de 40 jardas – 36,6 metros 

- (T40, com as variáveis 10 e 20 jardas e tempo total). Foi estipulado um intervalo de três 

minutos entre os testes e os mesmos foram realizados sempre pelo mesmo avaliador. Além 

disso, foi orientado que cada participante comparecesse à próxima sessão de coletas de dados 

utilizando o mesmo calçado do primeiro dia. 

No segundo dia, os atletas passaram pelo protocolo de alongamento estático passivo de 

membros inferiores e realizaram novamente a bateria de testes utilizada no primeiro dia, 

seguindo a ordem previamente sorteada, para registro dos dados do período pós intervenção. 

 

 

Workout Drills do NFL Scouting Combine 

 
Para avaliar o desempenho dos atletas de FA, foram utilizados os testes do NFL SC 

que dependessem da performance de membros inferiores e que independessem da posição do 

atleta no time (31). Neste caso, foram utilizados os seguintes testes: 

 Tiro de 40 jardas (T40 – Figura 1): é uma adaptação da corrida Olímpica de 100 

metros, na qual o atleta precisa utilizar toda sua velocidade e potência para percorrer a 
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distância o mais rápido possível. O atleta parte da posição de largada e tem seu tempo 

mensurado com um cronômetro nas primeiras 10 e 20 jardas – 9,14 e 18,28 metros 

respectivamente - e ao final das 40 jardas – 36,6 metros -, sendo 1 jarda o equivalente 

a 0,9144 metros; 

 

 
 

Figura 1 – Demonstração de execução do teste Tiro de 40 Jardas. 

 
 Short Shuttle Test (SST – Figura 2): busca avaliar a agilidade e potência do atleta em 

curtos espaços. O atleta parte da posição de largada, realizando uma corrida lateral (1), 

mudando de direção em 5 jardas – 4,57 metros -, acelerando na direção oposta para 

mais 10 jardas – 9,14 metros - (2) para, enfim, voltar para mais 5 jardas (3). O atleta é 

instruído a tocar o chão a cada troca de direção e a marcação do tempo é iniciada na 

largada, sendo finalizada quando o atleta cruza a linha final. O teste é realizado duas 

vezes (uma para cada lado) e o resultado se dá pelo tempo médio (medido com 

cronômetro) das duas tentativas. 
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Figura 2 – Demonstração da execução do Short Shuttle Test. 

 

 3-cone Drill (3C – Figura 3): testa a habilidade de um atleta de mudar de direção em 

grandes velocidades. Cones são posicionados em um formato de “L”, distanciados por 

5 jardas – 4,57 metros -. O atleta parte da posição de largada no primeiro e é instruído a correr 

até o segundo cone (1), voltar (2), correr em direção ao segundo cone novamente (3), mudar 

de direção para o terceiro cone (4), para, então, circulá-lo (5), correr até o segundo cone e 

voltar para o primeiro (6). O tempo é contado com um cronômetro a partir do momento que o 

atleta inicia o movimento de largada, sendo encerrado ao passar pelo cone final. 

Figura 3 – Demonstração da execução do teste 3-cone Drill. 

 
 Salto Vertical (SV – Figura 4): avalia a potência de membros inferiores para saltos em 

altura, utilizando um equipamento adaptado para esta mensuração, conforme ilustrado. 

O atleta parte de uma postura ereta, realizando uma leve flexão de quadris e joelhos 

para, então, estender os membros inferiores e saltar. O mesmo é instruído a tocar o 

mais alto possível, com um membro superior, nos marcadores de altura do 

equipamento. A altura atingida é indicada pela altura do último marcador alcançado 

pelo atleta subtraída da altura deste com o ombro completamente fletido, denominado 

alcance. São realizadas duas tentativas e o resultado do teste se dá pela média das duas 
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execuções. 

 

 
 

Figura 4 – Demonstração da execução do teste Salto Vertical. 

 

 

 
 Salto Horizontal (SH – Figura 5): busca avaliar a potência dos membros inferiores, 

porém em saltos em distância. O atleta parte de uma posição ereta - com a ponta do pé 

não ultrapassando a linha do salto -, devendo saltar para a frente, a partir de um 

contramovimento do corpo. O atleta é instruído a aterrissar com os dois pés, sendo 

desconsideradas tentativas nas quais o atleta cai ao perder o equilíbrio. A distância é 

mensurada da linha do salto até o calcanhar do pé mais próximo da linha de salto. São 

realizadas duas tentativas e o resultado do teste se dá pela média das duas execuções. 

 

Figura 5 – Demonstração da execução do teste Salto Horizontal. 
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Protocolo de alongamento estático de membros inferiores 

 
O protocolo de alongamento estático de membros inferiores consistiu de uma série de 

dois exercícios, um para cadeia posterior (Figura 6A) e outro para cadeia anterior (Figura 6B) 

dos membros inferiores, com 30 segundos de duração cada, visto que a literatura demonstra 

ser um tempo suficiente para melhora da flexibilidade (3, 10, 13, 16). Estes são alongamentos 

comuns realizados pelos atletas e que geralmente são executados durante os aquecimentos da 

equipe antes dos treinamentos. O desconforto muscular máximo, de acordo com a tolerância 

do participante, determinou a posição de realização do alongamento. Durante a execução do 

protocolo de alongamento, todos os participantes estiveram sob supervisão de um dos 

pesquisadores que controlou o tempo de execução, estimulou verbalmente e realizou 

correções da postura, quando necessário. 

Figura 6 – Execução dos alongamentos propostos para a cadeia posterior (A) e anterior (B) 

dos membros inferiores. 
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Análise Estatística 

 
Para apresentação dos dados, foi utilizada estatística descritiva com média e desvio 

padrão. A normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro Wilk. O teste t de 

Student para medidas repetidas foi utilizado para comparação das variáveis de desempenho 

dos atletas pré e pós protocolo de alongamento. Foi adotado um α de 0,05 e os testes foram 

processados no software SPSS 20.0. 

 

 

RESULTADOS 

 
Em relação ao teste Tiro de 40 jardas (Figura 7), foi encontrado aumento significativo (p < 

0,05) no tempo das variáveis 10 jardas e 20 jardas, quando comparados os momentos pré e 

pós alongamento estático passivo. 

 

 
 

 

Figura 7. Média e desvio padrão dos tempos, em segundos, da execução do teste Tiro de 40 

Jardas, nas variáveis 10 jardas (10Jd), 20 jardas (20Jd) e 40 jardas (40Jd), em comparação 

entre pré e pós alongamento estático passivo. * = diferença estatística entre os tempos pré e 

pós intervenção na mesma variável (p < 0,05). 
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Não foram encontradas, entretanto, diferenças significativas na comparação entre pré e pós 

alongamento estático passivo, nos Testes de Agilidade (Figura 8). 

 

Figura 8. Média e desvio padrão dos tempos, em segundos, da execução dos testes Short 

Shuttle (SST) e 3-Cone Drill (3C), na comparação pré e pós alongamento estático passivo. 

Ao analisar os Testes de Saltos, também não foram encontradas diferenças 

significativas entre momentos pré e pós intervenção (Figura 9). 
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Figura 9. Média e desvio padrão das distâncias, em centímetros, da execução dos testes 

Salto Horizontal (SH) e Salto Vertical (SV), na comparação pré e pós alongamento estático 

passivo. 

 

 
DISCUSSÃO 

 
O objetivo do presente estudo foi de avaliar os efeitos do alongamento estático passivo 

no desempenho de jogadores de FA de um time de Porto Alegre (Brasil), através de testes 

específicos do NFL SC. Os resultados não demonstram diferenças estatísticas entre os 

momentos pré e pós intervenção nos testes SST, 3C, SV e SH, demonstrando, apenas, um 

aumento significativo no tempo de execução das variáveis 10 e 20 jardas do teste T40. 

A escolha dos testes do SC, como forma de avaliação dentro do futebol americano se 

deu devido ao poder de predição dos testes para a entrada de novos jogadores na NFL (29) e 

para a futura performance dos atletas na liga (39). Os testes possuem um valor qualitativo 

muito forte na cultura do FA, sendo utilizados anualmente no evento introdutório dos futuros 

atletas e com enorme relevância avaliativa. 

Tendo isso em vista, a análise do efeito do alongamento estático passivo no desempenho 

dos atletas de FA se daria de forma mais apropriada a partir da avaliação de possíveis 

alterações no resultado destes testes. O estudo de Maiewski et al. (27) foi o único encontrado 

avaliando o efeito de diferentes tipos de alongamentos no desempenho de atletas de FA. No 

entanto, esse estudo analisou apenas um teste de agilidade, enquanto os testes propostos pelo 

NFL SC seriam mais completos e específicos para o esporte. Não foi, todavia, encontrado 

nenhum estudo que avaliasse o efeito do alongamento estático passivo no desempenho dos 

atletas nesses testes específicos de FA. 

Em relação à avaliação do T40, o presente estudo apontou um aumento do tempo de 

 

execução nas variáveis 10 e 20 jardas, indicando que o alongamento estático passivo aplicado 
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por 30 segundos afetou o desempenho dos atletas na primeira metade do teste. Esses dados 

vão ao encontro do exposto por Gelen (18), o qual demonstrou redução no desempenho de um 

teste de corrida de 30 metros após duas séries de 20 segundos de alongamentos estáticos 

passivos. O mesmo foi apontado por Fletcher e Monte-Colombo (17) em um teste de corrida 

de 20 metros, após duas séries de 15 segundos. Outros estudos (3, 4, 9), entretanto, não 

demonstraram diferenças significativas no desempenho de Sprint após o protocolo de 

alongamento: Avloniti et al. (3) e Avloniti et al. (4), avaliando um teste de corrida de 20 

metros com tempo parcial em 10 metros e um teste de corrida de 10 metros, respectivamente, 

não observaram alteração no desempenho após 30 segundos de alongamento estático passivo. 

Chaouachi et al. (9) investigaram um teste de Sprint de 30 metros, com parciais em 5 e 10 

metros, e também não encontrou diferenças significativas no desempenho após duas séries de 

30 segundos de alongamentos estáticos passivos. É possível notar, dessa forma, uma grande 

variedade de resultados na literatura. 

Em relação à agilidade, os resultados do presente estudo sugerem que o alongamento 

estático passivo, quando realizado por 30 segundos, não altera o desempenho nos testes SST e 

3C. Não foram, porém, encontrados estudos que avaliassem os efeitos do alongamento 

estático passivo no desempenho desses testes, havendo na literatura apenas pesquisas com 

testes com objetivos semelhantes e que também realizaram o protocolo de alongamento 

estático passivo em mais de um grupo muscular. Os estudos de Avloniti et al. (3) e Avloniti et 

al. (4) demonstraram que o alongamento, realizado por 30 segundos, não alterou o 

desempenho no teste T de agilidade – que inclui acelerações, desacelerações e trocas laterais 

de direções - em atletas de diferentes modalidades esportivas. Chaouachi, et al. (9), ao 

também avaliarem o teste T de agilidade, não encontraram efeitos no desempenho após duas 

séries de 30 segundos de alongamento estático passivo, em atletas de elite de diferentes 

modalidades esportivas. Van Gelder e Bartz (40), ao avaliarem a agilidade através de um teste 
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similar ao SST após protocolo de 30 segundos de alongamento também não encontrou 

alterações no desempenho de atletas recreacionais e universitários de basquete. Esses, os quais 

corroboram com o presente estudo, analisaram o efeito do alongamento na agilidade a partir 

de uma amostragem composta por atletas de variados esportes e diferentes níveis de aptidão e 

experiência, o que pode ter afetado a homogeneidade e significância dos resultados. Maiewski 

et al. (27), ao avaliarem somente atletas brasileiros de futebol americano, não encontraram 

diferenças significativas no desempenho do teste de agilidade Shuttle Run – com acelerações e 

desacelerações em idas e vindas - após três séries de 10 segundos. Amiri- Khorasani et al. (1), 

no entanto, avaliando especificamente atletas de futebol de alto rendimento através do Illinois 

Agility Test – o qual inclui acelerações, desacelerações e movimentos de ziguezagues - 

indicaram uma diminuição significativa do desempenho após 

30 segundos de execução de protocolo de alongamento estático passivo. O mesmo foi 

encontrado por Fletcher e Monte-Colombo (17) e Gelen (18), os quais, também avaliando 

atletas de futebol de alto rendimento, encontraram diminuição da performance nos testes de 

agilidade. Com isso, há uma tendência que a aptidão física dos atletas avaliados afete a 

relação do alongamento estático com o desempenho de agilidade apenas quando estudados em 

esportes específicos. Talvez a miscelânea de esportes possa prejudicar a avaliação devido à 

diversidade de características quando se trata de esportes de alto rendimento. Esportes 

amadores, porém, parecem não transparecer esses efeitos, mesmo ao avaliar uma única 

modalidade. 

Em relação à avaliação do SV e SH, o presente estudo não demonstrou alterações 

significativas no desempenho desses testes após 30 segundos de alongamento estático  

passivo. Esses achados corroboram com outros dados já apresentados na literatura (15, 34, 

38). Stafilidis e Tilp (38) não encontraram alterações na performance dos saltos após uma 

série de 15 e de 60 segundos de alongamento para 3 grupos musculares. Pinto et al. (34), por 
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sua vez, não observaram diferença significativa na altura dos saltos após quatro exercícios de  

alongamentos com 30 segundos de duração. Dallas et al. (15), por fim, utilizando três séries 

de 15 segundos de alongamento estático passivo, não demonstraram efeitos na performance 

do salto de ginastas. Pinto et al. (34), ao aumentarem o tempo do alongamento para quatro 

exercícios de 60 segundos, encontraram prejuízo significativo na performance do salto 

vertical, o que vai ao encontro do proposto pelas últimas revisões sistemáticas sobre o tema 

(7, 22, 23, 37), que indicam um efeito dose-resposta do alongamento na diminuição da 

performance dos saltos. Segundo revisões já publicadas (7, 22, 23), que, inclusive, contam 

com uma metanálise (37), os efeitos deletérios do alongamento estático passivo na 

performance dos saltos são observados com protocolos que incluam, no mínimo, 45 segundos 

de sustentação das séries. 

Muitas hipóteses foram lançadas a respeito do alongamento estático passivo para buscar 

explicar a queda de desempenho, como demonstrada no presente estudo na primeira metade 

do teste T40. Uma das hipóteses é que o alongamento estático diminuiu a rigidez do sistema 

musculoesquelético, prejudicando a atividade dos componentes contráteis dos músculos e 

suas propriedades como comprimento muscular, taxa de contração, capacidade de produção 

de força e as relações comprimento-força e velocidade-força, conforme proposto por Wilson, 

Murphy e Pryor (41). Uma segunda possível explicação se relaciona com uma inibição neural 

causada pelo alongamento estático, gerando menor recrutamento e ativação de unidades 

motoras, bem como diminuição da velocidade de condução neural (2, 11, 12, 14, 20). Mais 

uma provável justificativa se daria também por uma tendência de diminuição da temperatura 

intramuscular após alongamento estático (8). Outras hipóteses discutidas na literatura para 

diminuição da performance após alongamento estático estão relacionadas ao tecido 

conjuntivo, contemplando a unidade miotendínea e a transmissão e dissipação de forças 

através do tendão (24, 25). Essas teorias, porém, não parecem se aplicar ao presente estudo 
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devido ao pequeno tempo de manutenção do alongamento, insuficiente para promover 

alterações no tecido conjuntivo (30). 

Este mesmo efeito de diminuição de performance talvez não tenha se aplicado aos 

outros testes mensurados devido à característica de cada atividade. Os testes de agilidade 

contam com muitas desacelerações e trocas de direções, o que não é observado no teste de 

velocidade. Além disso, os testes SST e 3C tiveram mensurados apenas o seu valor de 

desempenho final, ou seja, caso fossem obtidos os valores fracionados durante a execução dos 

testes, há a possibilidade de que alguma alteração do desempenho fosse demonstrada, assim 

como no teste T40. Os testes de saltos, por sua vez, contavam com uma posição de largada 

que incluíam um contramovimento dos membros e tronco, o que pode ter auxiliado na 

conservação de energia elástica na unidade miotendínea e transmissão de força para que as 

cadeias musculares não tivessem seu desempenho afetado pelo alongamento estático passivo. 

O presente estudo, todavia, não tinha como objetivo interpretar essas condições, tão pouco 

buscou avaliá-las. 

Como limitações do presente estudo, pode-se citar o fato dos resultados, apesar da 

comparação pré e pós, não terem sido comparados a um grupo controle. Além disso, outros 

grupos com diferentes volumes e tipos de alongamentos poderiam ser, também, incluídos. O 

fato do protocolo ser executado pelos próprios participantes pode ter proporcionado 

intensidades diferentes de alongamentos, porém esta é uma prática comum em equipes 

esportivas. Ainda sugere-se uma avaliação dos resultados por posição de jogo. 

O presente estudo contribuiu com a literatura ao demonstrar que, no FA, há uma 

diminuição da performance relacionada ao desempenho de velocidade quando o alongamento 

estático é utilizado previamente à atividade, mesmo quando executado por 30 segundos. Os 

mecanismos responsáveis por essa alteração, entretanto, ainda necessitam ser melhor 

estudados e compreendidos em sua totalidade. 
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APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 
Conforme discutido no presente estudo, parece que o alongamento estático de 30 

segundos interferiu negativamente na performance de curta duração de velocidade de atletas 

de FA. A velocidade é uma valência física comumente utilizada pelos atletas de várias 

posições do FA, assim, não deve ser incluído o alongamento estático prévio à prática 

esportiva de alta intensidade neste esporte. Outras formas de aquecimento visando a 

flexibilidade, como o alongamento dinâmico, seriam mais adequadas que o alongamento 

estático e, por isso, priorizadas ou combinadas. 
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importance. Each will be reviewed by a specific sub-committee of Associate Editors to 

determine if it merits publication. A written review with needed revisions will be provided if 

it merits consideration. Clarifications questions are limited to 400 words and should only pose 

professional questions to the authors and not editorial comments (as of 19.2). If accepted, a 

copy will be sent to the author of the original article with an invitation to submit answers to 

the questions in the same manner again with a 400 word limit. 

Submissions should be sent to the JSCR Editorial Office via email: Editorial Office 

kraemer.45@osu.edu 

 

 

MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES 
 

Manuscripts should be submitted online at http://www.editorialmanager.com/JSCR or 

by email following the instructions below. If email is used to submit the paper (we encourage 

on-line submission), only one copy is required of each document including a copyright form. 

1. If by email, authors should submit a MicrosoftWord (.doc) file. 
 

2. A cover letter must accompany the manuscript and state the following: ‘‘This manuscript is 

original and not previously published, nor is it being considered elsewhere until a decision is 

made as to its acceptability by the JSCR Editorial Review Board.’’ Please include the 

corresponding author’s full contact information, including address, email, and phone number. 

3. All authors should be aware of the publication and be able to defend the paper and its 

findings and should have signed off on the final version that is submitted. For additional 

details related to authorship, see ‘‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals’’ at http://www.icmje.org/. 

4. The NSCA and the Editorial Board of the JSCR have endorsed the American College of 

Sports Medicine’s policies with regards to animal and human experimentation. Their 

guidelines can be found online at http://www.editorialmanager.com/msse/. Please read these 

policies carefully. Each manuscript must show that they have had Institutional Board approval 

for their research and appropriate consent has been obtained pursuant to law. All manuscripts 

mailto:kraemer.45@osu.edu
http://www.editorialmanager.com/JSCR
http://www.icmje.org/
http://www.editorialmanager.com/msse/
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must have this clearly stated in the methods section of the paper or the manuscript will not be 

considered for publication. 

5. All manuscripts must be double-spaced with an additional space between paragraphs. The 

paper should include a minimum of 1-inch margins and page numbers in the upper right 

corner next to the running head. Authors must use terminology based upon the International 

System of Units (SI). A full list of SI units can be accessed online at http://physics.nist.gov/. 

6. The JSCR endorses the same policies as the American College of Sports Medicine in that 

the language is English for the publication. ‘‘Authors who speak English as a second  

language are encouraged to seek the assistance of a colleague experienced in writing for 

English language journals. Authors are encouraged to use nonsexist language as defined in the 

American Psychologist 30:682- 684, 1975, and to be sensitive to the semantic description of 

persons with chronic diseases and disabilities, as outlined in an editorial in Medicine & 

Science in Sports & Exercise_, 23(11), 1991. As a general rule, only standardized 

abbreviations and symbols should be used. If unfamiliar abbreviations are employed, they 

should be defined when they first appear in the text. Authors should follow Webster’s Tenth 

Collegiate Dictionary for spelling, compounding, and division of words. Trademark names 

should be capitalized and the spelling verified. Chemical or generic names should precede the 

trade name or abbreviation of a drug the first time it is used in the text.’’ 

7. There is no word limitation but authors are instructed to be concise and accurate in their 

presentation and length will be evaluated by the Editor and reviewers for appropriateness. 

 

 
Please Note 

 

 Make sure you have put in your text under the "Subjects" section in the METHODS 

that your study was approved by an Institutional Review Board (IRB) or Ethics Board 

and that your subjects were informed of the benefits and risks of the investigation 

prior to signing an institutionally approved informed consent document to participate 

in the study. Additionally, if you include anyone who is under the age of 18 years of 

age, it should also be noted that parental or guardian signed consent was also obtained. 

Please give the age range if your mean and SD suggest the subjects may have been 

under the age of 18 years. 

 Make SURE you have all your tables and figures attached and noted in the text of 

paper as well as below a paragraph of where it should be placed. 

http://physics.nist.gov/


37  

 Very IMPORTANT---Table files must be MADE in Word NOT copied into Word. 

 

 
MANUSCRIPT PREPARATION 

 

1. Title Page 
 

The title page should include the manuscript title, brief running head, laboratory(s) where the 

research was conducted, authors’ full name(s) spelled out with middle initials, department(s), 

institution(s), full mailing address of corresponding author including telephone and fax 

numbers, and email address, and disclosure of funding received for this work from any of the 

following organizations: National Institutes of Health (NIH); Wellcome Trust; Howard 

Hughes Medical Institute (HHMI); and other(s). 

 

 
2. Blind Title Page 

 

A second title page should be included that contains only the manuscript title. This will be 

used to send to the reviewers in our double blind process of review. Do not place identifying 

information in the Acknowledgement portion of the paper or anywhere else in the manuscript. 

 

 
3. Abstract and Key Words 

 

On a separate sheet of paper, the manuscript must have an abstract with a limit of 250 words 

followed by 3 – 6 key words not used in the title. The abstract should have sentences (no 

headings) related to the purpose of the study, brief methods, results, conclusions and practical 

applications. 

 

 
4. Text 

 

The text must contain the following sections with titles in ALL CAPS in this exact order: 
 

A. Introduction. This section is a careful development of the hypotheses of the study leading 

to the purpose of the investigation. In most cases use no subheadings in this section and try to 

limit it to 4 – 6 concisely written paragraphs. 

B. Methods. Within the METHODS section, the following subheadings are required in the 

following order: ‘‘Experimental Approach to the Problem,’’ where the author(s) show how 
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their study design will be able to test the hypotheses developed in the introduction and give 

some basic rationales for the choices made for the independent and dependent variables used 

in the study; ‘‘Subjects,’’ where the authors include the Institutional Review Board or Ethics 

Committee approval of their project and appropriate informed consent has been gained. All 

subject characteristics that are not dependent variables of the study should be included in this 

section and not in the RESULTS; ‘‘Procedures,’’ in this section the methods used are 

presented with the concept of ‘‘replication of the study’’ kept in mind. ‘‘Statistical 

Analyses,’’ here is where you clearly state your statistical approach to the analysis of the data 

set(s). It is important that you include your alpha level for significance (e.g., P # 0.05). Please 

place your statistical power in the manuscript for the n size used and reliability of the 

dependent measures with intra-class correlations (ICC Rs). Additional subheadings can be 

used but should be limited. 

C. Results. Present the results of your study in this section. Put the most important findings in 

Figure or Table format and less important findings in the text.Do not include data that is not 

part of the experimental design or that has been published before. 

D. Discussion. Discuss the meaning of the results of your study in this section. Relate them to 

the literature that currently exists and make sure you bring the paper to completion with each 

of your hypotheses. Limit obvious statements like, ‘‘more research is needed.’’ 

E. Practical Applications. In this section, tell the ‘‘coach’’ or practitioner how your data can 

be applied and used. It is the distinctive characteristic of the JSCR and supports the mission of 

‘‘Bridging the Gap’’ for the NSCA between the laboratory and the field practitioner. 

 

 
5. References 

 

All references must be alphabetized by surname of first author and numbered. References are 

cited in the text by numbers [e.g., (4,9)]. All references listed must be cited in the manuscript 

and referred to by number therein. For original investigations, please limit the number of 

references to fewer than 45 or explain why more are necessary. The Editorial Office reserves 

the right to ask authors to reduce the number of references in the manuscript. Please check 

references carefully for accuracy. Changes to references at the proof stage, especially changes 

affecting the numerical order in which they appear, will result in author revision fees. End 

Note Users: The Journal of Strength & Conditioning Research reference style, 

http://endnote.com/downloads/style/journal-strength-conditioning-research may be 

http://endnote.com/downloads/style/journal-strength-conditioning-research
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downloaded for use in the End Note application: http://endnote.com/downloads/style/journal- 

strength-conditioning-research. 

Below are several examples of references: 
 

Journal Article Hartung, GH, Blancq, RJ, Lally, DA, and Krock, LP. Estimation of aerobic 

capacity from submaximal cycle ergometry in women. Med Sci Sports Exerc 27: 452–457, 

1995. 

Book Lohman, TG. Advances in Body Composition Assessment. Champaign, IL: Human 

Kinetics, 1992. 

Chapter in an edited book Yahara, ML. The shoulder. In: Clinical Orthopedic Physical 

Therapy. J.K. Richardson and Z.A. Iglarsh, eds. Philadelphia: Saunders, 1994. pp. 159–199. 

Software Howard, A. Moments ½software_. University of Queensland, 1992. 
 

Proceedings Viru, A, Viru, M, Harris, R, Oopik, V, Nurmekivi, A, Medijainen, L, and 

Timpmann, S. Performance capacity in middle-distance runners after enrichment of diet by 

creatine and creatine action on protein synthesis rate. In: Proceedings of the 2nd Maccabiah- 

Wingate International Congress of Sport and Coaching Sciences. G. Tenenbaum and T. Raz- 

Liebermann, eds. Netanya, Israel, Wingate Institute, 1993. pp. 22–30. 

Dissertation/Thesis Bartholmew, SA. Plyometric and vertical jump training.Master’s thesis, 

University of North Carolina, Chapel Hill, 1985. 

 

 
6. Acknowledgments 

 

In this section you can place the information related to Identification of funding sources; 

Current contact information of corresponding author; and gratitude to other people involved 

with the conduct of the experiment. In this part of the paper the conflict of interest  

information must be included. In particular, authors should: 1) Disclose professional 

relationships with companies or manufacturers who will benefit from the results of the present 

study, 2) Cite the specific grant support for the study and 3) State that the results of the 

present study do not constitute endorsement of the product by the authors or the NSCA. 

Failure to disclose such information could result in the rejection of the submitted manuscript. 

 

 
7. Figures 

http://endnote.com/downloads/style/journal-
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Figure legends should appear on a separate page, with each figure appearing on its own 

separate page. One set of figures should accompany each manuscript. Use only clearly 

delineated symbols and bars. Please do not mask the facial features of subjects in figures. 

Permission of the subject to use his/her likeness in the Journal should be included in each 

submission. 

Electronic photographs copied and pasted into Word and PowerPoint will not be accepted. 

Images should be scanned at a minimum of 300 pixels per inch (ppi). Line art should be 

scanned at 1200 ppi. Please indicate the file format of the graphics.We accept TIFF or EPS 

format for both Macintosh and PC platforms.We also accept image files in the following 

Native Application File Formats: _ Adobe Photoshop (.psd) _ Illustrator (.ai) _ PowerPoint 

(.ppt) _ QuarkXPress (.qxd) 

If you will be using a digital camera to capture images for print production, you must use the 

highest resolution setting option with the least amount of compression. Digital camera 

manufacturers use many different terms and file formats when capturing high-resolution 

images, so please refer to your camera’s manual for more information. 

Placement:. Make sure that you have cited each figure and table in the text of the manuscript. 

Also show where it is to be place by noting this between paragraphs, such as Figure 1 about 

here or Table 1 about here. 

Color figures: The journal accepts color figures for publication that will enhance an article. 

Authors who submit color figures will receive an estimate of the cost for color reproduction in 

print. If they decide not to pay for color reproduction in print, they can request that the figures 

be converted to black and white at no charge. All color figures can appear in color in the 

online version of the journal at no charge (Note: this includes the online version on the journal 

website and Ovid, but not the iPad edition currently) 

 

 
8. Tables 

 

Tables must be double-spaced on separate sheets and include a brief title. Provide generous 

spacing within tables and use as few line rules as possible. When tables are necessary, the 

information should not duplicate data in the text. All figures and tables must include standard 

deviations or standard errors. 
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9. Supplemental Digital Content (SDC) 
 

Authors may submit SDC via Editorial Manager to LWW journals that enhance their article’s 

text to be considered for online posting. SDC may include standard media such as text 

documents, graphs, audio, video, etc. On the Attach Files page of the submission process, 

please select Supplemental Audio, Video, or Data for your uploaded file as the Submission 

Item. If an article with SDC is accepted, our production staff will create a URL with the SDC 

file. The URLwill be placed in the call-out within the article. SDC files are not copy-edited by 

LWW staff, they will be presented digitally as submitted. For a list of all available file types 

and detailed instructions, please visit http://links.lww.com/A142. 

SDC Call-outs 
 

Supplemental Digital Content must be cited consecutively in the text of the submitted 

manuscript. Citations should include the type of material submitted (Audio, Figure, Table, 

etc.), be clearly labeled as ‘‘Supplemental Digital Content,’’ include the sequential list 

number, and provide a description of the supplemental content. All descriptive text should be 

included in the call-out as it will not appear elsewhere in the article. Example: We performed 

many tests on the degrees of flexibility in the elbow (see Video, Supplemental Digital Content 

1, which demonstrates elbow flexibility) and found our results inconclusive. 

List of Supplemental Digital Content 
 

A listing of Supplemental Digital Content must be submitted at the end of the manuscript file. 

Include the SDC number and file type of the Supplemental Digital Content. This text will be 

removed by our production staff and not be published. Example: Supplemental Digital 

Content 1. wmv 

SDC File Requirements 
 

All acceptable file types are permissible up to 10 MBs. For audio or video files greater than 

10 MBs, authors should first query the journal office for approval. For a list of all available 

file types and detailed instructions, please visit http://links.lww.com/A142. 

Electronic Page Proofs and Corrections 
 

Corresponding authors will receive electronic page proofs to check the copyedited and typeset 

article before publication. Portable document format (PDF) files of the typeset pages and 

support documents (e.g., reprint order form) will be sent to the corresponding author via e- 

mail. Complete instructions will be provided with the e-mail for downloading and marking 

http://links.lww.com/A142
http://links.lww.com/A142
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the electronic page proofs. Corresponding author must provide an email address. The 

proof/correction process is done electronically. 

It is the author's responsibility to ensure that there are no errors in the proofs. Authors who are 

not native English speakers are strongly encouraged to have their manuscript carefully edited 

by a native English-speaking colleague. Changes that have been made to conform to journal 

style will stand if they do not alter the authors' meaning. Only the most critical changes to the 

accuracy of the content will be made. Changes that are stylistic or are a reworking of 

previously accepted material will be disallowed. The publisher reserves the right to deny any 

changes that do not affect the accuracy of the content. Authors may be charged for alterations 

to the proofs beyond those required to correct errors or to answer queries. Electronic proofs 

must be checked carefully and corrections returned within 24 to 48 hours of receipt, as 

requested in the cover letter accompanying the page proofs. 

 

 
AUTHOR FEES 

 

JSCR does not charge authors a manuscript submission fee or page charges. However, once a 

manuscript is accepted for publication and sent in for typesetting, it is expected to be in its 

final form. 

 

 
OPEN ACCESS 

 

Authors of accepted peer-reviewed articles have the choice to pay a fee to allow perpetual 

unrestricted online access to their published article to readers globally, immediately upon 

publication. Authors may take advantage of the open access option at the point of acceptance 

to ensure that this choice has no influence on the peer review and acceptance process. These 

articles are subject to the journal's standard peer-review process and will be accepted or 

rejected based on their own merit. 

The article processing charge (APC) is charged on acceptance of the article and should be 

paid within 30 days by the author, funding agency or institution. Payment must be processed 

for the article to be published open access. For a list of journals and pricing please visit our 

Wolters Kluwer Open Health Journals page. Please select the journal category Sports and 

Exercise Medicine. 

Authors retain copyright 
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Authors retain their copyright for all articles they opt to publish open access. Authors grant 

Wolters Kluwer an exclusive license to publish the article and the article is made available 

under the terms of a Creative Commons user license. Please visit our Open Access 

Publication Process page for more information. 

Creative Commons license 
 

Open access articles are freely available to read, download and share from the time of 

publication under the terms of the Creative Commons License Attribution-NonCommerical 

No Derivative (CC BY-NC-ND) license. This license does not permit reuse for any 

commercial purposes nor does it cover the reuse or modification of individual elements of the 

work (such as figures, tables, etc.) in the creation of derivative works without specific 

permission. 

Compliance with funder mandated open access policies 
 

An author whose work is funded by an organization that mandates the use of the Creative 

Commons Attribution (CC BY) license is able to meet that requirement through the available 

open access license for approved funders. Information about the approved funders can be 

found here: http://www.wkopenhealth.com/inst-fund.php 

FAQ for open access 
 

http://www.wkopenhealth.com/openaccessfaq.php 
 

 

 

TERMINOLOGY AND UNITS OF MEASUREMENT 
 

Per the JSCR Editorial Board and to promote consistency and clarity of 

communication among all scientific journals authors should use standard terms generally 

acceptable to the field of exercise science and sports science. Along with the American 

College of Sports Medicine’s Medicine and Science in Sport and Exercise, the JSCR Editorial 

Board endorses the use of the following terms and units. 

The units of measurement shall be Systeme International d’Unite’s (SI). Permitted 

exceptions to SI are heart rate—beats per min; blood pressure—mm Hg; gas pressure—mm 

Hg. Authors should refer to the British Medical Journal (1:1334 – 1336, 1978) and the Annals 

of Internal Medicine (106: 114 – 129, 1987) for the proper method to express other units or 

abbreviations. When expressing units, please locate the multiplication symbol midway 

http://www.wkopenhealth.com/inst-fund.php
http://www.wkopenhealth.com/openaccessfaq.php


44  

between lines to avoid confusion with periods; e.g., mL_min-1_kg-1. The basic and derived 

units most commonly used in reporting research in this Journal include the following: mass— 

gram (g) or kilogram (kg); force—newton (N); distance—meter (m), kilometer (km); 

temperature—degree Celsius (_C); energy, heat, work—joule (J) or kilojoule (kJ); power— 

watt (W); torque—newton-meter (N_m); frequency— hertz (Hz); pressure—pascal (Pa); 

time— second (s), minute (min), hour (h); volume—liter (L), milliliter (mL); and amount of a 

particular substance—mole (mol), millimole (mmol). 

Selected conversion factors: 
 

_ 1 N = 0.102 kg (force); 
 

_ 1 J = 1 N_m = 0.000239 kcal = 0.102 kg_m; 
 

_ 1 kJ = 1000 N_m = 0.239 kcal = 102 kg_m; 
 

_ 1 W = 1 J_s-1 = 6.118 kg_m_min-1. 
 

When using nomenclature for muscle fiber types please use the following terms. Muscle fiber 

types can be identified using histochemical or gel electrophoresis methods of classification. 

Histochemical staining of the ATPases is used to separate fibers into type I (slow twitch), type 

IIa (fast twitch) and type IIb (fast twitch) forms.Thework of Smerdu et. al (AJP 267:C1723, 

1994) indicates that type IIb fibers contain type IIxmyosin heavy chain (gel electrophoresis 

fiber typing). For the sake of continuity and to decrease confusion on this point it is 

recommended that authors use IIx to designate what use to be called IIb fibers. Smerdu, V, 

Karsch-Mizrachi, I, Campione, M, Leinwand, L, and Schiaffino, S. Type IIx myosin heavy 

chain transcripts are expressed in type IIb fibers of human skeletal muscle. Am J Physiol 267 

(6 Pt 1): C1723–1728, 1994. 

Permissions: For permission and/or rights to use content for which the copyright 

holder is LWW or the society, please go to the journal’s website and after clicking on the 

relevant article, click on the ‘‘Request Permissions’’ link under the ‘‘Article Tools’’ box that 

appears on the right side of the page. Alternatively, send an e-mail to 

customercare@copyright.com. 

For Translation Rights & Licensing queries, contact Silvia Serra, Translations Rights, 

Licensing & Permissions Manager, Wolters Kluwer Health (Medical Research) Ltd, 250 

Waterloo Road, London SE1 8RD, UK. Phone: +44 (0) 207 981 0600. E-mail: 

silvia.serra@wolterskluwer.com. 

mailto:customercare@copyright.com
mailto:customercare@copyright.com
mailto:silvia.serra@wolterskluwer.com
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For Special Projects and Reprints (U.S./Canada), contact Alan Moore, Director of 

Sales, Lippincott Williams &Wilkins, Two Commerce Square, 2001 Market Street, 

Philadelphia, PA 19103. Phone: 215-521-8638. E-mail: alan.moore@wolterskluwer.com. 

For Special Projects and Reprints (non-U.S./Canada), contact Silvia Serra, 

Translations Rights, Licensing & Permissions Manager, Wolters Kluwer Health (Medical 

Research) Ltd, 250 Waterloo Road, London SE1 8RD, UK. Phone: +44 (0) 207 981 0600. E- 

mail: silvia.serra@wolterskluwer.com. 

 

 
Reprints 

 

Authors will receive an email notification with a link to the order form soon after their 

article publishes in the journal (https://shop.lww.com/author-reprint). Reprints are normally 

shipped 6 to 8 weeks after publication of the issue in which the item appears. Contact the 

Reprint Department, Lippincott Williams & Wilkins, 351 W. Camden Street, Baltimore, MD 

21201; Fax: 410.558.6234; E-mail: authorreprints@wolterskluwer.com with any questions. 

mailto:alan.moore@wolterskluwer.com
mailto:silvia.serra@wolterskluwer.com
mailto:authorreprints@wolterskluwer.com

