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Introdução

A avaliação da força muscular por meio de testes de 1-RM e por produção de torque isométrico tem sido muito
utilizada para determinar os ganhos de força de diversas populações ou para avaliar os efeitos de diferentes
programas de treinamento sobre a força muscular. A produção de força muscular pode ser influenciada por fatores
vários fatores, dentre os principais estão os neurais e morfológicos. A área de secção transversa de músculo tem
sido a principal indicador morfológico para avaliar o grau de hipertrofia muscular. Porém, ainda não está
totalmente clara a relação entre aspectos morfológicos entre diferentes testes de força muscular.

Objetivos

Relacionar os testes de força muscular isométrico e dinâmicos (1-RM) com indicadores morfológicos de área de
secção transversa do músculo da coxa.

Material e Métodos

Para avaliar a área de secção transversa do músculo da coxa, foram utilizados avaliação antropométrica e por
ultrassonografia (USG). As medidas antropométricas realizadas foram circunferência e dobra cutânea da coxa
medial e o terço médio inferior, determinadas entre o trocânter maior e o epicôndilo lateral do fêmur. Assim, foram
calculados a circunferência magra medial (CMm) e inferior (CMi), área total medial (ATm) e inferior (ATi), área
muscular medial (AMm) e inferior (AMi). Imagens do músculo reto femoral foram obtidas pela USG por um probe
linear calibrado para profundidade de 6 cm e a área de secção do músculo reto femoral (ASr) foi calculada
utilizando um software de análise de imagem ImageJ®. A força muscular concêntrica e excêntrica de membros
inferiores foi através dos testes de 1-RM para cadeira extensora e leg-press 45°, ambos de forma unilateral. A
produção de torque isométrica a 60° foi mediante ao exercício de extensão de joelho testado no aparelho
isocinético BIODEX®.

Resultados e Discussão

Os valores de média e desvio-padrão para os testes de força foram de 75,5 (16,5) e 118,6 (26,4) kg para 1RM da
cadeira extensora e legpress, respectivamente. O pico de torque isométrico foi de 295,8 ± 35,3 N. As medidas de
área de secção transversa para CMm 52,5(4,3) e CMi 46,9(4,7) cm, ATm 233,6 (41,9) e ATi 187,4 (40,3) cm2;
AMm 79,1 (37,7) e AMi 64,4 (26,1) cm2 e ASr 3,9 (12,4) cm2.
Não foram encontradas correlações significativas entre as matrizes dos testes de força de 1-RM em cadeira
extensora e 1RM em leg-press e pico de torque isométrico entre os indicadores de área de secção transversa por
medidas antropométricas e por USG.
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Conclusão

Embora tenham sido observadas correlações baixas entre os indicadores de área de secção transversa de músculo
e os testes de força, as melhores correlações foram encontradas entre as medidas antropométricas e o teste de
força isométrica a 60° de extensão de joelho.
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