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1 Introdução 

Até o momento, poucos estudos de treinamento proprioceptivo abordam efeitos imediatos, 

enquanto os efeitos de médio e longo prazo recebem mais atenção. De acordo com os resultados das 

pesquisas de Romero-Franco et al., 2013, treinos instabilidade podem apresentar alterações 

imediatamente após a sessão de treino. 

É considerado mais eficiente o indivíduo que apresentar uma ativação muscular menor para 

dada produção de força (DESCHENES et al., 2002). A razão torque/amplitude dos sinais da 

eletromiográficos (RMS) fornece uma medida da atividade neuromuscular requisitada para se 

produzir determinada força. A Eficiência neuromuscular (ENM) fornece boa estimativa da função 

muscular por estar diretamente relacionada à força e à capacidade de ativação dos músculos. O 

objetivo deste estudo foi analisar os efeitos imediatos de uma sessão de treinamento proprioceptivo 

na eficiência neuromuscular de atletas de diversas modalidades.  

 

2 Material e Métodos  

Participaram deste estudo 30 atletas (Quadro 1), que assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UNESP - Rio Claro 

por meio do número CEP 012707/2016. Foram excluídos: dor, lesão ou cirurgia, presença de 

limitações de joelho.  

 

Quadro 1 - Características antropométricas   
  Todos n=30 Homens n=15 Mulheres n=15 
Idade (anos) 22.2 ±4.5 22.1 ±4.3 22.3 ±4.8 
Altura(cm) 174.7 ±6.8 175.1 ±6.9 171.2 ±5.2 
Peso (kg) 66.8 ±11.4 65.5 ±12.8 61.1 ±10.5 
IMC (kg/m²) 20.6 ±2.7 20.4 ±2.6 21.4 ±2.8 

* média e desvio padrão. IMC, Índice de Massa Corporal. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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Para análise da ENM, foram realizadas avaliações eletromiográficas dos músculos Reto 

Femoral, Vasto Lateral e Vasto medial durante os testes de Contração Isométrica Voluntária Máxima 

(CIVM) de extensão de joelho por 5 segundos a 70°. Utilizou-se um eletromiografo 

NoraxonmyoSURE wireless, com uma frequência de 1500 Hz. Os sinais foram captados por 

eletrodos de superfície, de acordo com o SENIAM (HERMENS et al., 1999). Para a realização do 

teste isométrico foi utilizado o dinamômetro System 4 PRO (Biodex®). Foram realizadas 4 medidas 

de torque isométrico: Pré (pré-treinamento), Pos (logo após o treinamento), Pos15 (15 minutos após), 

e Pos30 (30 minutos após).  

Após essas medições, todos realizaram a sessão de treinamento de 15 minutos (Figura 1). 

Imediatamente após, foram realizadas as aquisições das variáveis Pos, Pos15 e Pos30 minutos. Foram 

realizados testes de normalidade (Shapiro-Wilk), teste T para comparação das medidas 

antropométricas e um ANOVA two way medidas repetidas para o fator tempo. O nível de 

significância estatística utilizado foi p <0,05.  

 

Figura 1 – Sessão de Treinamento Proprioceptivo  

 
Fonte: Os autores.  
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3 Resultados e Discussão  

Em relação a ENM, observa-se diferenças no comportamento entre os grupos homens x 

mulheres. Os Homens apresentaram diferença na avaliação Pré vs Pós, p<0,000; Pré vs Pós15, 

p<0,000; Pré vs Pós30, p<0,021. Caracterizando uma diminuição da ENM imediatamente após o 

treinamento, tendo um retorno gradativo, entretanto após 30 minutos, não retornou ao valor basal. O 

grupo das mulheres apresentaram diferença na avaliação Pré vs Pós, p<0,000; Pré vs Pós15, p<0,000. 

Caracterizando uma diminuição da ENM imediatamente após o treinamento, tendo um retorno 

gradativo, com 30 minutos não há diferença estatística em relação ao valor basal (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1 - ENM medidas pré, pós, pós15 e pós30 de treino.  

 
H=Homens; M=Mulheres. ∞ = diferença em relação ao pós treino; & = diferença em 
relação ao pós 15 minutos; † = diferença em relação ao pós 30 minutos.   
Fonte: Dados da pesquisa.  

 
Foram encontradas interação entre o grupo homens x grupo mulheres para os exercícios, 

indicando um comportamento da ENM é diferenciado entre os grupos. Ambos tiveram queda 

significativa imediatamente após e que permaneceu após 15 minutos, entretanto apenas as mulheres 

apresentaram após 30 minutos retornaram ao valor basal. O que está de acordo com o estudo realizado 

por Martin e Rattey (2007), no qual relata que os homens apresentaram maior queda do desempenho 

de membro inferior do que as mulheres em testes isométricos. Os homens apresentam quedas de 

torque de 8% maiores que as mulheres e contrariamente para os homens quanto a ativação muscular 

estes apresentaram 13% maior. 
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A relação entre fadiga e ENM foi relatada por Walker et al. (2012). Neste estudo apresentam 

um grupo de homens, que realiza protocolo de fadiga, tendo retorno do pico de torque isométrico 

após 15 minutos de fadiga. Não apresentando diferenças na ENM quando avaliado no tempo pós 30 

minutos.  

 

4 Conclusão 

Uma sessão de exercício de instabilidade de 15 minutos gera déficit na ENM de joelho em 

atletas que não realizam este tipo de treinamento. Estes efeitos negativos podem ser explicados como 

consequência da fadiga aguda induzida pela sessão de exercício de instabilidade potencialmente 

exigente ou pelos atletas não realizarem este tipo de prática. As mulheres apresentaram menores 

déficits nestas variáveis em relação aos homens, assim podemos ressaltar que os grupos apresentam 

comprometimento do sistema neuromuscular diferenciado.  
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