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1 Introdução  

Dentro da Biomecânica podemos identificar variáveis capazes de influenciar o rendimento 

esportivo, auxiliar na prevenção de lesões e na reabilitação de atletas e praticantes de atividade física. 

Assim, a combinação de diferentes métodos de avaliação tais como, o dinamômetro isocinético e a 

eletromiografia, é uma estratégia muito frequente, devido a complexidade do movimento humano.  

Um exemplo de variável que pode ser avaliada através da combinação desses métodos é a 

Eficiência Neuromuscular (ENM). Essa está relacionada à ativação de fibras musculares e à produção 

de força, gerada por um determinado músculo. É considerado mais eficiente aquele indivíduo capaz 

de produzir a maior força muscular com a menor magnitude de ativação das fibras musculares 

(DESCHENES et al., 2002). A ENM pode ser calculada a partir da divisão do pico de torque 

isométrico pela soma das Root Mean Square (RMS) dos músculos envolvidos. 

Os praticantes de diferentes esportes estão constantemente sujeitos a sofrer o efeito da fadiga 

em seus treinos e competições. O estudo da relação entre os sinais elétricos musculares e a capacidade 

de produção de força pode permitir uma maior compreensão dos mecanismos neurais relacionamos a 

perda da capacidade de força em relação à fadiga. 

Dessa forma, o objetivo do estudo é analisar a Eficiência Neuromuscular em mulheres ativas 

após a aplicação de um protocolo de fadiga no membro inferior dominante em diferentes cargas de 

avaliação. 

 

2 Material e Métodos 

Participaram do estudo 20 mulheres ativas com idades entre 18 e 35 anos. Esse trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, CAAE: 90496718.9.0000.5465. Os dados foram coletados 

no Laboratório de Biomecânica da Universidade Estadual Paulista – Rio Claro/SP. 

As participantes visitaram o laboratório e realizaram avaliações de caracterização da amostra e 
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determinação do membro dominante. Logo após, foi realizada a tricotomia e assepsia da pele para 

assim posicionar os eletrodos sobre os músculos (reto femoral, vasto lateral e vasto medial). Antes da 

primeira avaliação foi realizado um aquecimento de 5 minutos no cicloergômetro.  

Em seguida, a participante foi posicionada no dinamômetro isocinético e realizou uma 

avaliação antes e imediatamente após um protocolo de fadiga. Essa foi composta pelos testes: Teste 

de Contração Isométrica Voluntária Máxima (CIVM) e Teste de manutenção de cargas (20%, 40%, 

60% e 80% da CIVM).  

Para o protocolo de fadiga, a participante foi posicionada no mesmo equipamento e na mesma 

posição dos testes e realizou contrações isométricas máximas a 70º de extensão do joelho durante 5 

minutos, divididos em 3 segundos de contração e 2 segundos de descanso, totalizando 60 contrações 

conforme o teste de all-out proposto por Burnley (2009). 

 

3 Resultados e Discussão 

Em relação à ENM nas diferentes cargas foram encontradas diferenças significativas entre as 

cargas de 20% e 80% e entre 40% e 80%, sendo que para cargas menores a média da ENM foi maior.   

 

Quadro 1 - Valores da Eficiência neuromuscular em 20%, 

40%, 60% e 80% da CIVM.  

. Variáveis Pré Pós 

ENM 
20% CIVM (N.m/%) 346,46 ± 148,53*# 300,39 ± 118,75# 

ENM 
40% CIVM (N.m/%) 361,94 ± 131,78*# 303,13 ± 123,72# 

ENM 
60% CIVM (N.m/%) 309,70 ± 108,87* 255,40 ± 105,30 

ENM 
80% CIVM (N.m/%) 257,84 ± 75,28* 201,17 ± 55,32 

ENM: Eficiência neuromuscular; CIVM: contração isométrica voluntária 
máxima. * Diferença significativa entre a condição Pós fadiga.# Diferença 
significativa entre 80% CIVM. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 
No estudo realizado por Moraes et al. (2003), apesar de não avaliar a ENM de forma direta, 

encontrou uma relação entre o aumento da carga e o aumento do RMS do músculo reto femoral 

durante a flexão/extensão de joelho em uma mesa extensora, concluindo que conforme as cargas 

foram aumentadas ocorreu aumento do RMS.  

Esta diferença encontrada em nosso estudo pode ser em função do aumento da atividade 
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eletromiográfica dos músculos avaliados, aumentando assim o RMS e diminuindo, consequente, a 

ENM. Segundo Simão et al. (2001) a ativação das unidades motoras baseia-se nas necessidades de 

produção de força da atividade. Quanto mais unidades motoras num músculo são estimuladas, maior 

a quantidade de força desenvolvida.  

Em relação aos dados pré e pós protocolo de fadiga, foram encontradas diferenças significativas, 

sendo que a ENM apresentou maiores resultados no período pré, comparado ao pós. Não foram 

encontrados dados na literatura referentes ao efeito da fadiga sobre a ENM em membros inferiores. 

Porém, o estudo realizado por Julienne et al. (2012) comparou se há diferenças nas respostas 

isocinéticas e eletromiográficas entre os músculos rotadores internos do ombro nos lados dominante 

e não dominante de tenistas durante a realização de um protocolo de fadiga isocinética. Os resultados 

sobre a ENM mostraram que houve uma redução significativa pós protocolo de fadiga, porém não 

foram encontradas diferenças entre os membros.  

Segundo Arabadzhiev et al. (2010) o aumento progressivo da atividade elétrica, durante a 

contração isométrica contínua de uma determinada força submáxima é devido ao recrutamento de 

unidades motoras adicionais necessárias para compensar a diminuição da força de contração que 

ocorre nas fibras musculares fatigadas. Assim, como a ENM está diretamente relacionada com a 

eficácia da ativação das unidades motoras, ela pode ser afetada por esses fatores após aplicação de 

um protocolo de fadiga.  

 

4 Conclusão  

O presente estudo conclui que a fadiga diminui a ENM após protocolo de fadiga, podendo trazer 

prejuízos durante a prática esportiva, e que essa variável é influenciada com a utilização de diferentes 

cargas de avaliação. 

 
Referências 
ARABADZHIEV, T.I. et al. Interpretation of EMG integral or RMS and estimates of ‘‘neuromuscular 
efficiency” can be misleading in fatiguing contraction. J. Electromyogr. Kinesiol.,v.20, p.223-232, 
2010. 
 
BURNLEY, M. Estimation of critical torque using intermittent isometric maximal voluntary 
contractions of the quadriceps in humans. J. Appl. Physiol., v.106, p.975-983, 2009. 
 
DESCHENES, M.R. et al. Neural factors account for strength decrements observed after short-term 
muscle unloading. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol., 2002.  
 
JULIENNE, R.; GAUTHIER, A.; DAVENNE D. Fatigue-resistance of the internal rotator muscles 
in the tennis player’s shoulder: Isokinetic and electromyographic analysis. Phys. Ther. Sport,  13, 



 
 

19 

2012. 
 
MORAES, A.C. et al. Análise eletromiográfica do músculo reto femoral durante a execução de 
movimentos do joelho na mesa extensora. Rev. Bras. Cienc. Mov., v.11, n.2, p.19-23, 2003. 
 
SIMÃO, R.; CASTRO, L.E.V.; LEMOS, A. Treinamento de força-adaptações neurais e 
Hipertróficas. Rev. Baiana Educ. Fís., v.2, n.2, p.39-44, 2001. 
 
 


	1 Introdução

