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RESUMO 
 

 
RODRIGUES, Pämella Ribeiro. Análise das respostas neuromusculares dos 
extensores do joelho após programa de exercício resistido com contrações 
recíprocas. 2014. 44f. Monografia (Graduação) - Universidade de Brasília, 
Graduação em Fisioterapia, Faculdade de Ceilândia. Brasília, 2014. 
 

Contextualização: Estudos demonstraram que a pré-ativação de músculos 

antagonistas pode aumentar o desempenho neuromuscular agonista. 

Entretanto, esses indicativos precisam ser comprovados em programas de 

exercício resistido com longa duração. Objetivos: Analisar a eficácia de seis 

semanas de exercício resistido por meio do método de ações recíprocas no 

desempenho muscular de homens sadios com um grupo de exercício 

tradicional, sem pré-ativação. Métodos: Quarenta e nove homens foram 

alocados aleatoriamente em dois grupos: Recíproco (REC: uma repetição de 

flexão do joelho imediatamente seguida por uma de extensão do joelho) e 

Tradicional (TRA: exercício concêntrico de extensão do joelho). O REC e o 

TRA realizaram três séries de dez repetições a 60º/s no dinamômetro 

isocinético, com um minuto de intervalo entre séries. O programa de exercício 

resistido durou seis semanas, duas vezes/semana. As avaliações pré e pós-

programa foram caracterizados por duas séries de cinco repetições máximas a 

60º/s no dinamômetro isocinético, concomitantemente realizou-se a captação 

do sinal eletromiografico dos músculos vasto medial (VM), reto femoral (RF) e 

biceps femoral (BF). Utilizou-se ANOVA 2x2 com medidas repetidas para 

verificar diferenças no pico de torque (PT), Relação isquiotibial/quadríceps 

(I/Q), ativação dos músculos vasto medial (VM) e reto femoral (RF) e co-

ativação muscular entre bíceps femoral/vasto medial (RF/VM) e bíceps 

femoral/reto femoral (BF/RF). Resultados: Foram encontradas diferenças 

significantes para PT (p=0,00) e relação I/Q (p=0,00) entre os momentos pré e 

pós treinamento. Em relação à ativação dos músculos VM e RF, e co-ativação 

BF/VM e BF/RF não se encontrou diferença significante entre grupos e 

momentos. Conclusão: Sugere-se que a modalidade recíproca seja vantajosa 

para aumento de força, no entanto para as variaveis neuromusculares a CR 

não foi eficaz.  

Palavras-Chaves: Fisioterapia, exercício resistido, força muscular.  
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ABSTRACT 
 

RODRIGUES, Pämella Ribeiro. Analysis of neuromuscular responses of knee 
extensors after resistance exercise program with reciprocal muscle 
contractions. 2014. 44f. Monograph (Graduation) - University of Brasilia, 
undergraduate course of Physicaltherapy, Faculty of Ceilândia. Brasília, 2014. 
 

Background: Studies have shown that pre-activation of antagonist muscles 

can increase neuromuscular performance of agonist muscles. However, these 

findings need to be confirmed during long-term resistance exercise programs. 

Objectives: To compare the effects of six weeks of resistance exercise with 

reciprocal actions in muscle the neuromuscular performance of healthy men 

with a group of traditional exercise, without pre-activation. Methods: Eleven 

men were randomly allocated into two groups: reciprocal (REC: a repetition of 

knee flexion immediately followed by a knee extension) and Traditional (TRA: 

concentric exercise of knee extension). The REC and TRA performed three sets 

of ten repetitions at 60°/s, with one minute between sets. The resistance 

exercise program lasted six weeks, twice/week. The pre-and post-program 

evaluation procedures were characterized by two sets of five maximal 

repetitions at 60°/s. An 2x2 ANOVA with repeated measures was used to 

assess the differences in peak torque (PT), hamstring/quadriceps ratio (H/Q 

activation of the muscles vastus medialis (VM) and rectus femoris (RF) and 

muscle co-activation between biceps femora/vastus medialis (RF/VM) and 

biceps femoris/rectus femoris (BF/RF). Results: Significant differences for PT 

(p=0.00) and the ratio I/Q (p=0.00) were found between the pre and post 

training. Regarding to the activation of VM and RF muscles, and co-activation 

BF/VM and BF/RF no significant difference was found between groups and 

times. However, the CR group showed significant percentage increases after 

workouts for muscle activation and co-activation compared with the TRA group. 

Conclusion: It is suggested that the reciprocal method is advantageous for 

practicing professionals involved in neuromuscular rehabilitation.  

Key-words: Physical therapy, resistance exercise, muscle strength.  
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CR  Contração recíproca   
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Muscle 

TF  Treinamento de Força  

TRA  Tradicional  

VM  Vasto medial 
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3. INTRODUÇÃO 

 

 O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) caracteriza o 

exercício físico como um movimento corporal planejado, estruturado e 

repetitivo, com a finalidade de melhorar ou manter a aptidão física1. Dentre os 

componentes da aptidão física (velocidade, agilidade, potencia, equilíbrio e 

coordenação motora), a força muscular tem um importante papel na 

desempenho humano e saúde2. Indivíduos que não possuem força muscular 

satisfatória podem não conseguir realizar adequadamente algumas atividades 

de vida diária, que são importantes para determinar sua independência3. 

Os componentes da aptidão podem estar relacionados ao desempenho 

desportivo ou à saúde4,5, podendo variar desde o aumento no desempenho 

motor e atividades desportivas e da vida diária, até a melhora na função 

cardiovascular1,2. 

 Dentre as modalidades de exercício físico destaca-se o exercício 

resistido (ER), sendo este essencial em programas de reabilitação, 

condicionamento físico1,6 e prevenção de lesões7, como por exemplo, nos 

casos em que a instabilidade articular gerada por deficiência dos 

estabilizadores dinâmicos das articulações predispõem a degeneração de 

estruturas sinoviais8. Neste contexto, um importante aspecto que deve ser 

focado pelas pesquisas é a diferenciação da eficácia dos ganhos 

proporcionados por diferentes métodos de ER2, 9.   

Nos últimos anos, vários métodos de ER foram criados, dentre os quais 

os exercícios que utilizam a pré-ativação de músculos antagonistas antes da 

ativação de músculos agonistas10-13. Uma das modalidades que utilizam a pré-

ativação muscular é caracterizado pelo exercício resistido com contrações 

musculares recíprocas2. Estudos recentes mostraram que a pré-ativação pode 

influenciar a geração de força da musculatura agonista da coxa14,15. Outros 

autores demonstraram, em estudos transversais, que o método com 

contrações recíprocas proporciona uma maior capacidade de geração de 

trabalho muscular quando comparado a uma modalidade tradicional12,13.  

Em recente estudo15, os efeitos de três sessões de exercício com o 

método de contrações recíprocas na musculatura da coxa foi comparado a um 

método tradicional (sem pré-ativação), onde os indivíduos foram submetidos a 
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um treinamento concêntrico isocinético na velocidade de 60°.s-1, e um grupo 

controle. Os achados demonstraram resultados promissores, no sentido de que 

o método recíproco gerou maiores ganhos de força (6,1%), em comparação ao 

grupo controle (-1,1%) e o método tradicional (4,4%), na velocidade treinada. O 

método recíproco também apresentou um aumento na capacidade contrátil 

(traduzido pela melhora nos valores do tempo para se atingir o pico de torque), 

em comparação aos outros métodos. Entretanto, em relação aos ganhos de 

força, a diferença entre o método recíproco e o tradicional não foram 

estatisticamente significantes, apontando para a necessidade de se estudar os 

efeitos de um treinamento com maior tempo de duração.   

Deste modo, a proposta da realização de um estudo experimental 

crônico (com duração de duas semanas ou mais) é fundamental para verificar 

os efeitos do ER em variáveis relacionadas ao desempenho neuromuscular. 

Assim, o objetivo do presente estudo é comparar os efeitos de um programa de 

exercício resistido isocinético com contrações recíprocas dos músculos 

agonistas e antagonistas da coxa com um método tradicional (sem pré-ativação 

dos músculos antagonistas). Traça-se a hipótese de que o treinamento com 

contrações recíprocas será mais efetivo nas variáveis de desempenho 

neuromuscular, quando comparado a uma modalidade sem a pré-ativação.  
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4. MÉTODOS 

 

4.1. DESENHO DO ESTUDO  

 

 O estudo foi caracterizado como um ensaio controlado e aleatório de 

acordo com as regras do Consort Statement, ilustrado na Figura 1. Os 

voluntários foram submetidos a um programa de exercício resistido (ER) com 

seis semanas de duração, totalizando doze sessões de ER com contrações 

concêntricas isocinéticas da musculatura da coxa, na velocidade de 60°.s-1.  

 

4.2. LOCAL 

 

 O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Análise do Desempenho 

Funcional Humano do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ceilândia, 

Universidade de Brasília (FCE/UnB).  
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Figura 1. Fluxograma do estudo. Nota: IT = intervalo 

 

1° dia – Familiarização (n=49) 
Isocinético  

2x5 repetições máximas de flexo-extensão do 
joelho a 60°.s-1, 90 segundos de intervalo entre 

séries  
 

IT =48 a 72hs 

2° dia – Pré-avaliação (n=49) 
Isocinético  

Repetição de protocolo de familiarização 
EMG 

Eletrodos posicionados nos músculos VM, RF e 
BF 

Avaliação 
Física e Testes especiais 

Aplicação dos Critérios de Inclusão e Exclusão 
Aleatorização 

(n=49) 

IT =48 a 72hs 

15° dia – Pós-avaliação (n=38) 
Isocinético  

Repetição de protocolo de familiarização 
EMG 

Eletrodos posicionados nos músculos VM, RF e BF 

 

IT =48 a 72hs 

6 semanas de TF 
12 sessões 3x10 repetições  60º.s1 

Grupo CR (N=24) 
Com pré-ativação 

- Desistëncia: (n=2) 
- Lesões no tornozelo (n=1) 

- Falta de tempo para treinamento 
(n=3) 

- Dor na virilha (n=1) 

- Receberam intervenção: (n=17) 

Analisados: (n=17) 

IT =48 a 72hs 

6 semanas de TF 
12 sessões 3x10 repetições 

60º.s1 
Grupo TRA (N=24) 
Sem pré-ativação 

- Desistência: (n=3) 
- Receberam a intervenção 

(n=21) 
Analisados: (n=21) 

 
 



16 
 

4.3. PARTICIPANTES  

  

 Foi realizado um cálculo amostral (software GPower versão 3.1.9), 

considerando um poder estatístico de 80% e um valor α de 5% de modo a 

detectar um efeito moderado nas variáveis neuromotoras, determinando que 34 

sujeitos, 17 voluntários no grupo contração recíproca e 17 no grupo tradicional, 

seriam suficientes para a realização do presente estudo.  

 Participaram 49 homens sadios (idade média de 20,9 ± 2,2 anos; altura 

de 1,8 ± 0,1 m; massa de 75,0 ± 8,2 kg). Os critérios de inclusão foram idade 

compreendida na faixa de 18 a 30 anos e não ter participado de treinamento 

físico nos últimos seis meses antecedentes ao início do experimento. Os  

critérios de exclusão foram qualquer tipo de comprometimento 

cardiorrespiratório, doenças metabólicas, lesão ligamentar no tornozelo e/ou no 

joelho, doenças ou sinal de déficit neurológico e/ou proprioceptivo e falta de 

disponibilidade para executar o treinamento durante seis semanas.  

Todos os indivíduos que participaram foram esclarecidos sobre os 

objetivos da pesquisa e procedimentos e convidados a participar do estudo, 

assinando um termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice II), de 

acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

devidamente aprovado pelo comitê de ética institucional (FS/UnB, protocolo n. 

112/12) (anexo A).  

 Os participantes selecionados foram alocados aleatoriamente em dois 

grupos: Grupo de treinamento com contrações recíprocas (CR) e grupo com 

treinamento tradicional (TRA). Para o processo de aleatorização, foram 

utilizados envelopes opacos e lacrados contendo o nome dos grupos de 

intervenção. Os voluntários deram entrada sequencial no estudo, sendo 

atribuído a cada um, envelope com o grupo de intervenção do qual faria parte. 

Um pesquisador que não tinha conhecimento dos propósitos da pesquisa foi o 

responsável pelo processo.    

 Ao longo do estudo, houve uma perda amostral de 22,4% devido a 

fatores como desistência do treino (n=5), lesões no tornozelo (n=1), relato de 

falta de tempo para treinamento (n=4) e dor na virilha (n=1). Sendo assim, a 

amostra final foi de 38 voluntários (17 sujeitos alocados no CR e 21 sujeitos no 

TRA). 
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4.4. DINAMÔMETRO ISOCINÉTICO 

 

 No presente estudo, utilizou-se o dinamômetro isocinético Biodex 

System 4 (Biodex Medical, Shirley, NY).  Os participantes foram posicionados 

na cadeira de forma que os movimentos de flexão e extensão do joelho 

ficassem livres, seguida da calibração do aparelho de acordo com as 

especificações do manual, e a correção da gravidade foi obtida medindo-se o 

torque exercido pelo braço de resistência e a perna do indivíduo (relaxada) na 

posição de extensão terminal do joelho. A posição do quadril foi padronizada a 

100 de flexão. Para se evitar hiperextensão do joelho utilizou-se uma 

amplitude de movimento de 80 (excursão desde os 90° de flexão até 10°), 

usando como parâmetro a extensão do joelho definida como 0° e uma flexão a 

90°. O epicôndilo lateral do fêmur foi usado como ponto de referencia do eixo 

de rotação do joelho ao ser alinhado com o eixo de rotação do aparelho. Para 

que o posicionamento dos participantes fosse confiável e replicáveis nos 

diferentes dias as seguintes medidas foram anotadas: altura da cadeira, 

inclinação do encosto, posicionamento da cadeira no trilho, profundidade do 

encosto, altura do dinamômetro e o ajuste do braço de resistência. 

 
4.5. ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE  

 
Os registros e processamento dos sinais eletromiográficos foram 

baseados nas recomendações da Sociedade Internacional de Eletrofisiologia e 

Cinesiologia16. Utilizou-se um eletromiógrafo de superfície portátil de 4 canais 

(Miotool, Miotec Equipamentos Biomédicos Ltda, Brasil), com resolução de 

14bits, nível de ruído < 2LSB e modo de rejeição comum de 110db. Os 

eletrodos ativos simples diferencial (impedância de entrada de 1010 Ohm) 

possuem espuma de polietileno com adesivo medicinal hipoalérgico, gel sólido 

aderente e contato bipolar de Ag/AgCl (prata/cloreto de prata), com distância de 

20mm entre os polos de captação.  

Foram avaliados os músculos: vasto medial (VM), reto femoral (RF) e 

bíceps femoral (BF) da perna dominante. Para a colocação dos eletrodos a 

área foi tricotomizada, seguida por uma leve abrasão com álcool 70%. Os 

procedimentos de colocação dos eletrodos foram baseadas nas diretrizes do 
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SENIAM – Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of 

Muscles17. Eles foram colocados no ventre muscular e em paralelo às fibras 

musculares, e o eletrodo de referência foi colocado na proeminência óssea da 

sétima vértebra cervical (C7). 

 Para que fosse captado o sinal eletromiográfico do músculo BF utilizou-

se um assento (Figura 2) sobre a cadeira do isocinético, para que os eletrodos 

não ficassem em contato com o banco do dianômetro.  

 

 
Figura 2. Assento utilizado para captação de sinal eletromiográfico do músculo 
Bíceps Femoral. 

 

Os eletrodos foram conectados a um pré-amplificador de alta 

impedância através de um cabo extensor, e os sinais foram ajustados a uma 

amostragem de 2.000 Hz e um ganho final de 200 vezes nos canais 

habilitados.  

 

4.6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Os participantes compareceram ao Laboratório de Análise do 

Desempenho Funcional Humano para a avaliação e aplicação de critérios de 

inclusão e exclusão (Apêndice I), familiarização, pré-avaliação, treinamento e 

pós-avaliação. No primeiro dia, foi realizado um procedimento de familiarização 

dos protocolos de exercício, onde foram realizados duas séries de cinco 

repetições concêntricas isocinéticas máximas de flexo-extensão do joelho a 
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60°.s-1, com 90 segundos de intervalo entre séries. O segundo dia foi 

caracterizado pelo momento de pré-avaliação, onde os participantes repetiram 

o protocolo de familiarização do primeiro dia.  

Após o momento da pré-avaliação, os participantes foram submetidos a 

um protocolo de treinamento por meio de exercícios resistidos e, ao final, foram 

submetidos a um processo de avaliação pós-treinamento, seguindo os mesmos 

testes da pré-avaliação. O fluxograma de avaliação e treinamento está ilustrado 

na Figura 2. 

 Durante os períodos de avaliação e treinamento os participantes foram 

instruídos a posicionarem seus braços contra o tórax, para que o braço 

apoiados na cadeira não influenciem a geração de força18. 

 Além disso, os voluntários foram instruídos a realizar força máxima 

durante toda amplitude de movimento. Antes da realização dos procedimentos 

no dinamômetro isocinético, todos realizaram aquecimento no próprio aparelho, 

aplicando 50% de sua força máxima durante duas séries de cinco repetições 

com um intervalo de 45 segundos entre séries. Foi dado encorajamento verbal 

e feedback visual pela tela do computador na tentativa de se alcançar o nível 

máximo de esforço. Todos os procedimentos foram realizados pelo mesmo 

investigador. 

 

4.7. PROGRAMA DE TREINAMENTO 

 

Os participantes foram submetidos a um treinamento com duração de 

seis semanas, com uma frequência de duas vezes/semana, totalizando doze 

sessões. O protocolo foi composto por três séries de dez repetições a uma 

velocidade de 60°.s-1 (exercício de flexo-extensão do joelho), e entre as séries 

houve um intervalo de repouso de 1 minuto19. 

Os protocolos utilizados foram: 1) Contração Recíproca (CR, três séries 

de dez repetições de exercício concêntrico recíproco de antagonistas e 

agonistas, caracterizado pelo movimento de flexão do joelho (FJ) 

imediatamente seguido pela extensão do joelho (EJ) em cada repetição e 2) 

Tradicional (TRA, três series de dez repetições de exercício concêntrico dos 

extensores do joelho, sem pré-ativação antagonista). No período de 
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treinamento os participantes foram instruídos a não realizar exercícios 

extenuantes para membros inferiores. 

 

4.8. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para a análise dos dados foi utilizado o programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 17.0. A variável independente foi o grupo 

de treinamento (TRA ou CR). As variáveis dependentes foram: Pico de Torque 

(PT, em N.m); Relação Isquiotibiais/Quadríceps (Relação I/Q, em 

porcentagem), ativação e coativação eletromiográfica dos músculos vasto 

medial (VM), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF).  

 A amplitude do sinal eletromiográfico foi calculada por meio do RMS 

(root mean square) durante a repetição no qual o pico de torque ocorreu, para 

cada série de exercício realizado nas avaliações pré e pós-treinamento. A co-

ativação do músculo BF foi analisada na mesma repetição (onde o pico de 

torque ocorreu), e calculada como a relação da atividade muscular do BF (valor 

do RMS) durante os movimentos de extensão do joelho, de acordo com a 

seguinte equação: 

Eq. (1)   co-ativação BF = ( 
     

     
 )*100 

 Inicialmente, foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

normalidade dos dados. Como as suposições de normalidade foram atendidas, 

aplicou-se uma Análise de Variância (ANOVA) 2X2 para medidas repetidas, 

com o intuito de verificar diferenças entre as condições pré- e pós-treinamento 

e os dois grupos de ER, considerando as variáveis dependentes. A 

significância adotada foi de 5% (p<0,05). 
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5. RESULTADOS 

 

Os valores do pico de torque (PT) nos momentos pré e pós-treinamento 

estão descritos na Tabela 1. A análise demonstrou diferenças significantes 

entre os grupos CR e TRA (p=0,00) e entre os momentos pré e pós-

treinamento (p=0,00) para os dois grupos. 

 

Tabela 1. Valores do pico de torque nos momentos pré e pós-programa de TF, 
para os grupos contração recíproca (CR) e tradicional (TRA). Os valores estão 
apresentados em média ± desvio-padrão. 

Pico de torque (N.m) 

CR TRA 

Pré Pós Δ% Pré Pós Δ% 

219,9±45,9 253,8±54,7*‡ 15,4 240,2±56,0 263,0±46,2*‡ 9,4 

*Diferenças significantes entre os momentos Pré X Pós-treinamento: p=0,00. 
‡ Diferenças significantes entre os grupos, no pós-treinamento: p=0,00. 
Δ%: Variação percentual entre os momentos pré e pós-treinamento. 

 

 Os valores referentes à relação isquiotibiais∕quadríceps (I∕Q) são 

apresentados na Tabela 2. A análise demonstrou que os efeitos pré e pós- 

treinamento foram significantes para ambos os grupos (p=0,00). Além disso, 

houve uma interação significante, entre os momentos pré e pós e entre os 

grupos (p=0,04). 

 

Tabela 2. Valores da relação I/Q nos momentos pré e pós-programa de TF, 
para os grupos contração recíproca (CR) e tradicional (TRA). Os valores estão 
apresentados em média ± desvio-padrão. 

Relação Isquiotibiais/Quadríceps 

CR TRA 

Pré Pós Δ% Pré Pós Δ% 

51,42±9,14 48,71±7,68*‡ - 5,27 52,36±8,20 45,03±6,35*‡ - 13,99 

*Diferenças significantes entre os momentos Pré X Pós-treinamento: p=0,00. 
‡ Interação significante entre os momentos e os grupos: p=0,04. 
Δ%: Variação percentual entre os momentos pré e pós-treinamento. 
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 Os valores referentes à taxa de ativação dos músculos vasto medial 

(VM) e reto femoral (RF) estão descritos na Tabela 3. Em relação à ativação 

neuromuscular do músculo VM, a análise demonstrou não haver diferença 

significante entre os grupos CR e TRA (p=0,58). Do mesmo modo, não houve 

diferença significante entre os momentos pré e pós-treinamento, para ambos 

os grupos (p=0,66). 

Quanto à ativação do músculo RF, não foram encontradas diferenças 

significantes pré e pós intervenção (p=0,46) e entre os grupos de treinamento 

(p=0,21). 

Os valores referentes à taxa de co-ativação nos momentos pré e pós-

treinamento estão descritos na Tabela 3. Em relação aos músculos BF/VM não 

houve diferença significante entre os momentos pré e pós-treinamento (p=0,94) 

e entre grupos (p=0,42), assim como na coativação entre os músculos BF/RF 

(p=0,35 e p=0,42, respectivamente). 
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Tabela 3. Valores da ativação e co-ativação muscular pré e pós-programa de ER, para os grupos contração recíproca (CR) e 
tradicional (TRA). Os valores estão apresentados em média ± desvio-padrão. 

  CR TRA 

  Pré Pós Δ% Pré Pós Δ% 

Ativação muscular (RMS) 
VM 74,94±29,84 79,98±21,20 6,72 81,05±9,09 80,20±13,07 - 1,04 

RF 68,55±24,70 77,75±13,47 13,42 81,13±12,05 77,86±12,95 - 4,03 

Taxa de co-ativação (RMS) 
BF/VM 8,19±6,05 10,49±5,85 28,08 10,03±6,97 7,94±3,39 - 20,83 

BF/RF 11,99±5,06 14,75±9,65 23,01 11,48±5,48 12,22±5,43 6,44 

Δ%: Variação percentual entre os momentos pré e pós-treinamento. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos de um programa de 

exercício resistido utilizando o método de contrações recíprocas e um método 

sem pré-ativação, nas respostas neuromusculares dos músculos da coxa de 

homens jovens e sedentários. Os resultados do estudo confirmaram parcialmente 

as hipóteses iniciais, uma vez que foram encontradas diferenças significantes 

para o pico de torque e na relação I/Q após o término do programa de exercício, 

em ambos os grupos. 

 No presente estudo foram encontradas diferenças significantes na geração 

do pico de torque entre os momentos pré e pós-treinamento e entre os grupos. 

Nossos achados são contrários ao estudo Maynard e Ebben11 que realizaram um 

estudo com 20 lutadores, em que avaliaram três velocidades angulares (60, 180 

e 300.s-1). O protocolo foi caracterizado por cinco repetições máximas prévias de 

flexão do joelho, seguido por cinco repetições máximas de extensão, com 

intervalos de mudanças de velocidades de 10 minutos. Os autores avaliaram a 

influência da pré-ativação antagonista sobre algumas variáveis, tais como o pico 

de torque agonista, e em seus resultados encontraram uma relação da pré-

ativação na diminuição do pico de torque agonista (extensor do joelho). No 

entanto, nosso estudo corrobora com os resultados encontrados por Cunha et 

al.15 que avaliaram os efeitos de três sessões de exercício resistido isocinético, 

em homens, comparando o método TRA e CR, onde foram realizadas 4 séries de 

10 repetições a 60 º.s-1. Os autores encontraram, diferença significante no PT pós-

treinamento para ambos os grupos. Entretanto, as comparações são limitadas 

pelo fato de que no estudo de Cunha et al.15 o treinamento foi de curta duração (3 

sessões).  

Segundo o ACSM20 durante a primeira semana de treinamento a força 

muscular aumenta de maneira significativa, progredindo ao longo das semanas, 

devido ao aumento do recrutamento neural, da área de secção transversa do 

músculo, mudança na arquitetura muscular, entre outros fatores. Deste modo, 

tanto as alterações neurais e morfológicas tendem a ocasionar um aumento 

progressivo do PT, o que pode sustentar nossos achados ao término de 6 

semanas de treinamento, para ambos os grupos. Todavia, os achados no grupo 
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CR foram maiores do que no grupo TRA (15,4% e 9,4%, respectivamente), o que 

pode ser explicado por Roy et al.21. Os autores sugerem que durante a execução 

de exercícios com contrações recíprocas, há um mecanismo facilitatório que 

envolve mecanoreceptores como os órgãos tendinosos de golgi (OTG) e dos 

fusos musculares (FM). Durante a contração antagonista, há uma ativação dos 

OTG, que geram uma resposta reflexa nos agonistas, denominada inibição 

recíproca, que favorece um relaxamento do músculo agonista e uma preparação 

para a sua contração. Ainda durante a pré-ativação do músculo antagonista, há 

um alongamento dos músculos agonistas e ativação dos fusos musculares, o qual 

gera uma contração reflexa. Tais eventos, de acordo com Roy e colaboradores, 

são combinados de modo a potencializar a contração dos músculos agonistas. . 

Os achados referentes à relação I/Q demonstrou diferença significante nos 

momentos pré e pós treinamento para ambos os grupos (p=0,00). No entanto, os 

resultados mostraram que houve uma diminuição da relação I/Q dos grupos CR e 

TRA (-5,27% e –13,99%, respectivamente), o que não era esperado 

principalmente no grupo CR.  

A relação I/Q é uma razão entre a musculatura agonista/antagonista, e é 

traduzida pela divisão do torque máximo da musculatura agonista pelo torque 

máximo produzido pela musculatura antagonista22. Estudos demonstraram que 

em baixas velocidades isocinéticas (60/s) a razão I/Q ideal é de 

aproximadamente 0,6 (60%)22,23, e razões inferiores ocasionariam um 

desequilíbrio na articulação do joelho. Tal desequilíbrio poderia, nesse caso 

predispor a lesões24.  

Nossos achados foram similares aos encontrados por Lanferdini e 

colaboradores25, os quais avaliaram os efeitos de 12 semanas de exercício 

resistido no modo excêntrico de flexão e extensão do joelho a 60º/s na relação 

I/Q. Participaram do estudo 24 homens sadios, alocados para os grupos controle 

(não realizaram treinamento) e experimental (realizaram treinamento). O 

treinamento do grupo experimental consistia em 3 sessões semanais, onde eram 

realizadas de 2 a 5 séries de 7 a 9 repetições, que eram aumentadas 

progressivamente durante as semanas. Os autores avaliaram os grupos na 4ª, 8ª 

e 12ª semanas, onde encontraram diminuição progressiva da relação I/Q no grupo 

experimental, sendo esta diferença significativa entre os grupos apenas na 12ª 
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semana, no entanto na 8ª semana já havia diminuição na relação I/Q. Os autores 

levantaram a hipótese de que a diminuição progressiva dos resultados teve 

relação com o aumento no torque extensor do joelho comparado com o torque 

flexor, o qualnão teve grande variação pré e pós-treinamento. Tal achado mostra 

que o treinamento excêntrico pode não ter sido eficaz no aumento de força do 

grupamento flexor, podendo isso ter ocorrido devido à diferença arquitetônica das 

musculaturas. No entanto, a comparação com o presente estudo é limitada pelo 

fato de que o treinamento adotado foi de forma concêntrica e não excêntrica como 

o estudo citado. Além disso, o volume de treinamento de Lanferdini et al.25 foi 

aumentando durante as semanas, ao contrário do nosso estudo. 

No presente estudo os sujeitos alocados nos grupos começaram com 

relações I/Q abaixo da ideal. Durante o treinamento do grupo CR tanto a 

musculatura agonista quanto a antagonista foram exercitadas na mesma 

intensidade, o que levanta uma questão clínica importante, que trata sobre um 

favorecimento do desequilíbrio prévio encontrado na avaliação pré-treinamento. 

Nesse caso, sugere-se que a relação I/Q deveria ter sido equalizada, para em 

seguida o treinamento no modo de contrações recíprocas ter sido implementado.. 

Estudos futuros devem considerara normalização do equilíbrio articular por meio 

de ações terapêuticas isoladas no grupamento flexor, e só depois se implemente 

o treino com contrações recíprocas. Outra sugestão é adotar um treino recíproco, 

mas com intensidades diferentes entre os grupamentos, para se buscar o 

equilíbrio e o índice I/Q ideal. 

Quanto à ativação muscular, não foram encontradas diferenças 

significantes entre os grupos e entre os momentos pré e pós-treinamento, no 

entanto, pode-se observar que no exercício de contração recíproca houve um 

aumento em 6,72% para o VM e 13,42% para o RF. Por outro lado, o exercício 

tradicional indicou uma diminuição de -1,04% e -4,03% para os músculos VM e 

RF respectivamente.  A maior ativação no grupo CR pode ser explicada por duas 

teorias: pela facilitação do OTG21 apresentada anteriormente; e pelo ganho de 

força do grupamento extensor, que se reflete na atividade eletromiográfica,  

devido ao aumento da atividade neural após 6 semanas de treinamento20. 

Aagaard et al.26 mostram que os músculos são ativados de maneiras diferentes 

em cada amplitude de movimento, sendo o vasto medial mais ativo em amplitudes 
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iniciais e o RF em amplitudes medianas. Em nosso estudo, os voluntários 

realizaram o movimento em uma amplitude de 80º (de 95° de flexão até 15°, 

sendo 0º a extensão completa), o que pode ter influenciado nossos resultados. 

Deste modo, recomenda-se que futuros estudos avaliem a EMG em diferentes 

faixas de amplitude articular, para melhor compreender os efeitos do exercício 

resistido na ativação dos músculos que compõem o grupamento quadríceps e 

suas relações com a estabilidade articular. 

Em relação à taxa de co-ativação, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os momentos e os grupos de treinamento. No entanto, as 

interpretações baseadas nas variações percentuais apontam aumentos na co-

ativação entre BF/VM (28,08%) e de 23,01% para o BF/RF no grupo CR. Ao 

contrário, o grupo tradicional apresentou aumentos de 6,44% para BF/RF e 

diminuição de -20,83% entre o BF/VM. 

Um dos principais mecanismos que explicam a estabilidade da articulação 

do joelho é a co-contração muscular. Quando a musculatura agonista é ativada 

gera uma resposta reflexa para a ativação antagonista, sendo responsável por 

promover um maior contato entre as superfícies articulares e, por consequência, 

consegue resistir a maiores cargas27. Tais achados demonstram que o 

treinamento de músculos agonistas e antagonistas podem gerar benefícios no 

sentido da proteção articular do joelho. Durante a extensão do joelho, os 

isquiotibiais são responsáveis por auxiliar o ligamento cruzado anterior se opondo 

a translação anterior da tíbia, ajudando assim a evitar tensões indesejadas e 

consequentes lesões28, o que poderia explicar os achados da co-ativação. 

No estudo de Maynard e Ebben11, avaliou-se ainda a co-ativação 

antagonista com e sem pré-ativação, e foi verificado que durante o exercício com 

pré-ativação houve aumento da co-ativação dos isquiotibiais durante a extensão 

do joelho, ao contrário do grupo sem pré-contração antagonista. Os autores 

sugerem que a pré-ativação facilita a ativação dos isquiotibiais durante a atividade 

de extensão do joelho, e suportam os achados encontrados em nosso estudo. No 

entanto tais comparações podem ser limitadas pelo fato de termos avaliado 

apenas a repetição referente ao pico de torque, não sendo a maneira ideal por ser 

uma medida pontual e por não traduzir a natureza dinâmica do exercício.  
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7. CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstrou que sujeitos submetidos a um programa de 

exercício resistido com contrações recíprocas obtiveram ganhos significantes no 

pico de torque após seis semanas. No entanto para a relação I/Q, ativação dos 

músculos VM e RF e co-ativação muscular o grupo CR não se mostrou eficaz.  
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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10.1.  APÊNDICE A – Ficha de avaliação  
 
 
  UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

  Campus UnB Ceilândia 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Data: _______/_______/_______  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

1.1. Nome: ______________________________________________________                                                                                                

1.2. Nascimento: __/__/__1.3. Idade: __ 1.4. Sexo: (  ) F (  ) M  1.5  Dominância: 

D(   )   E(   ) 

1.6.  Massa (kg): _________ 1.7. Altura: _________ 1.8. IMC: ________  

 

2. ANAMNESE  

2.1. Histórico do voluntário: _______________________________________ 

2.2.   Histórico de trauma (últimos 6 meses): (  ) Não  (  ) Sim. 

Qual?_________________________________________________________ 

2.3.  Fratura (últimos 6 meses):  (  ) Não  (  ) Sim 

2.4. Lombalgia (últimos 6 meses): (  ) Não  (  ) Sim 

2.5.  Antecedentes cirúrgicos:_______________________________________ 

2.6.  Doenças cardiopulmonares: (  ) Não (  ) Sim. Qual?__________________ 

 

3. HÁBITOS DE VIDA 

3.1 (    ) Tabagismo Frequência:______________________________________     

3.2 (    ) Etilismo     Frequência: ______________________________________ 

3.3 Atividade física: _______________________________________________ 

3.3.1 Frequência da atividade física: ________________________________ 

3.3.2 Tipo de atividade praticada: __________________________________ 

3.3.3 Duração da atividade: _______________________________________ 

3.4 Já fez exercício resistido (musculação)?  Não (  )  Sim (  ) 
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4. COMPLEMENTO/SUPLEMENTOS EM USO  

_______________________________________________________________ 

5. TESTES ESPECIAIS  

5.1. QUADRIL: 

5.1.1. Gaenslen: (   ) Positivo  (   ) Negativo 

5.2.  JOELHO: 

5.2.1. Gaveta anterior: (   ) Positivo, (   ) Negativo 

5.2.2. Gaveta posterior: (   ) Positivo, (   ) Negativo 

5.2.3. Ligamento Colateral Lateral: (   ) Positivo, (   ) Negativo 

5.2.4. Ligamento Colateral Medial: (   ) Positivo, (   ) Negativo   

5.2.5. Copressão de Apley: (   ) Positivo, (   )Negativo 

5.2.6. Tração de Apley: (   ) Positivo, (   )Negativo 

5.2.7. Compressão da Patela: (   ) Positivo, (   )Negativo 

5.3. TORNOZELO  

5.3.1. Gaveta anterior: (   ) Positivo, (   )Negativo 

5.3.2. Gaveta posterior: (   ) Positivo, (   )Negativo 

5.3.3. Estabilidade Lateral (inversão): (   ) Positivo, (   )Negativo 

5.3.4. Estabilidade Medial (eversão): (   ) Positivo, (   )Negativo 

5.3.5. Thompson: (   ) Positivo, (   )Negativo 

 

6. AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA 

6.1. Teste de Romberg: (   ) Positivo  (   ) Negativo 
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APÊNDICE II – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: “Efeitos do 

exercício resistido com pré-ativação dos músculos antagonistas no desempenho 

neuromuscular e funcional de indivíduos jovens”.                                                                                                          

O objetivo desta pesquisa será comparar os efeitos de um programa de exercício 

resistido por meio de contrações recíprocas dos músculos agonistas e antagonistas do 

joelho com um método supersérie e um método tradicional (sem pré-ativação dos 

músculos antagonistas).  

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no 

decorrer da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o 

mais rigoroso sigilo através da omissão total de quaisquer informações que permitam 

identificá-lo(a) 

     Você participará por meio de uma entrevista e uma avaliação inicial, na qual será 

verificada a presença de assimetrias posturais e condição de saúde em geral. Após essa 

avaliação, você será instruído verbalmente sobre todos os procedimentos do estudo e 

convidado a participar. O procedimento será composto por uma avaliação física e 

postural; avaliação da ativação muscular por meio da eletromiografia de superfície; 

avaliação da força muscular no dinamômetro isocinético e avaliação do equilíbrio postural 

em uma plataforma de equilíbrio. O projeto será composto por um programa de 

treinamento com ER, com duração de 6 semanas, 2x/semana, totalizando 12 sessões de 

ER. Nós realizaremos um procedimento de aleatorização, na qual você poderá ser 

alocado para um de 3 grupos possíveis. Cada grupo será submetido a uma modalidade 

de ER, para fortalecimentos dos músculos do joelho (modalidades: tradicional, contração 

recíproca e supersérie). Após a aleatorização, organizaremos um cronograma e 

disponibilizaremos um cartão de agendamento para você recordar os dias de 

treinamento. Lembramos que os horários para realização da sessão serão agendados 

conforme sua disponibilidade e conveniência, mas seguindo condições como o intervalo 

de pelo menos 48 horas entre cada sessão. A duração total de cada sessão será de 

aproximadamente 30 minutos a 1 hora. Após o término do programa, você será 

novamente avaliado, para que possamos verificar os efeitos do ER na modalidade a qual 

você foi submetido. Em cada sessão, inicialmente, você deverá realizar um aquecimento 

leve em uma bicicleta ergométrica, de 5 a 10 minutos. Em seguida, será posicionado no 
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dinamômetro isocinético, no qual realizará o ER. Sempre que tiver dúvidas, nós o 

instruiremos acerca dos requisitos (estabilização, posicionamento, cooperação, etc).  

Ressalta-se que todos os equipamentos de medida utilizados (dinamometro, 

eletromiógrafo e plataforma de equilíbrio) são protegidos contra descarga elétrica, não 

havendo riscos desta natureza. Após a calibragem dos equipamentos, você deverá 

realizar os movimentos requeridos pelo protocolo de exercício do joelho, sendo que os 

resultados poderão ser visualizados em uma tela de computador à sua frente. 

A possibilidade de ocorrência de problemas ou danos físicos é desprezível. No 

entanto, se você se sentir cansado ou desconfortável, o teste será interrompido 

imediatamente. Informamos também que o(a) Senhor(a) pode se recusar a responder (ou 

participar de qualquer procedimento) qualquer questão que lhe traga constrangimento, 

podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo 

para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua 

colaboração. 

           Os benefícios do presente projeto estarão relacionados com a melhora do 

equilíbrio, controle postural e capacidade contrátil muscular, por meio do fortalecimento 

dos músculos do joelho. Tal abordagem poderá ser aplicada no contexto da reabilitação e 

desempenho desportivo, inclusive na prevenção e diminuição do risco de lesões no 

joelho. Ainda, os resultados deste trabalho serão possivelmente publicados em uma 

revista científica. No entanto, ressaltamos que sua identidade será mantida em sigilo, e 

os dados serão guardados apenas pelo pesquisador responsável pelo projeto. 

       Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone 

para: Dr. Rodrigo L. Carregaro, no Campus UnB Ceilândia, nos telefones: 3107-8416 ou 

8119-7910, em horário comercial (das 08:00 as 12:00h e das 14:00 às 17:00h). 

 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. As dúvidas com relação à assinatura do 

TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (61) 

3107-1947. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 

responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. Após a leitura, o pesquisador e você 

deverão rubricar a primeira página e assinar a última página. 

Brasília, ___ de ________de___________ 

__________________________________ 

Nome/assinatura Voluntário 

__________________________________ 

Nome/assinatura Pesquisador Responsável 


