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RESUMO 

 

FUJITA, Rafael Akira. Efeito da instrução verbal na atividade eletromiográfica durante o 

exercício de remada sentada com e sem pré exaustão muscular. 2019. 83 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.  

 

Há necessidade de esclarecimento sobre o efeito do método pré exaustão muscular na 

atividade eletromiográfica, visto que a literatura aponta resultados controversos sobre seu 

efeito no músculo específico. Em relação a instrução verbal, os estudos apontam resultados 

positivos em cargas até 60%1RM, mas há controvérsias a 80%1RM. O presente estudo 

verificou o efeito da instrução verbal em condições com e sem pré exaustão muscular sobre os 

domínios temporal e espectral do sinal eletromiográfico nas repetições iniciais, intermediárias 

e finais do exercício remada sentada. Foram coletados dados de 20 adultos jovens (19,80 ± 

1,54 anos, 71,92 ± 9,39 kg e 177,28 ± 7,07 cm) com pouca (4,78 ± 1,30 meses) ou nenhuma 

experiência no treinamento de força. Todos estavam sem treinar há pelo menos 12 meses. 

Inicialmente houve o teste de quantificação de cargas, posteriormente nos testes 1 e 2, o sinal 

eletromiográfico foi registrado nos músculos: bíceps braquial, deltoide posterior, latíssimo do 

dorso e redondo maior. No Teste 1, uma série com e outra sem pré exaustão muscular foi 

realizada de forma randomizada com repetições máximas na intensidade de 70% de 1RM. O 

Teste 2 seguiu os mesmos procedimentos de coleta sendo acrescentada apenas a instrução 

verbal: “Concentre-se em estender o ombro, puxe com as costas”. Os resultados apontaram 

que os voluntários aumentaram 7,44% (p = 0,049) a amplitude da atividade eletromiográfica 

do latíssimo do dorso nas repetições iniciais. Neste mesmo intervalo o redondo maior 

aumentou 15,63% (p = 0,020) na condição de instrução verbal com pré exaustão e os demais 

músculos não modificaram sua atividade. Nos intervalos intermediário e final os voluntários 

não alteraram a amplitude da atividade eletromiográfica com a instrução verbal em nenhum 

músculo analisado. Além disso, os voluntários não modificaram a frequência mediana do 

sinal em nenhum músculo durante toda série com instrução verbal. Em relação a pré exaustão, 

não houve alteração da amplitude da atividade eletromiográfica em nenhum músculo 

analisado. Os resultados mostram que a pré exaustão reduz 11,21% (p < 0,002) a frequência 

mediana no redondo maior e 8,58% (p < 0,002) no deltoide posterior no intervalo inicial. No 

intervalo intermediário esse padrão se repetiu, houveram reduções de 5,85% (p < 0,002) e 

4,57% (p < 0,002) para os músculos redondo maior e deltoide posterior respectivamente. Os 



 

 

demais músculos não apresentaram modificações, assim como no intervalo final. Por fim os 

resultados mostraram que a pré exaustão muscular reduziu o número de repetições na remada 

sentada.  

 

Palavras chave: Eletromiografia. Foco de atenção. Recrutamento muscular. Ativação 

muscular. Pré-ativação. 

 
  



 

 

ABSTRACT 

 

FUJITA, Rafael Akira. Effect of verbal instruction on electromyographic activity during 

seated row exercise with and without muscular pre exhaustion. 2019. 83 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 

There is a need for clarification on the effect of the pre-exhaustion method on 

electromyographic activity, since the literature points out controversial results on its effect on 

the specific muscle. Regarding verbal instruction, studies point to positive results in loads up 

to 60% 1RM, but there are controversies at 80% 1RM. The present study verified the effect of 

verbal instruction in conditions with and without muscular pre-exhaustion on the temporal 

and spectral domains of the electromyographic signal in the initial, intermediate and final 

repetitions of the seated row exercise. Data were collected from 20 young adults (19.80 ± 1.54 

years, 71.92 ± 9.39 kg and 177.28 ± 7.07 cm) with little (4.78 ± 1.30 months) or no 

experience in strength training. Everyone was untrained for at least 12 months. Initially, there 

was the load quantification test, later in tests 1 and 2, the electromyographic signal was 

recorded in the muscles: biceps brachii, posterior deltoid, dorsal and major round. In Test 1, a 

series with and without muscle pre-exhaustion was performed in a randomized fashion with 

maximal repetitions at the intensity of 70% of 1RM. Test 2 followed the same collection 

procedures, adding only the verbal instruction: "Focus on extending the shoulder, pull with 

the back". The results showed that the volunteers increased 7.4% (p = 0.049) the amplitude of 

the electromyographic activity of the latissimus dorsi in the initial repetitions. In this same 

interval the teres major increased 15.63% (p = 0.020) in the verbal instruction condition with 

pre-exhaustion and the other muscles did not modify its activity. In the intermediate and final 

intervals, the volunteers did not alter the amplitude of the electromyographic activity with the 

verbal instruction in any muscle analyzed. In addition, volunteers did not modify the median 

frequency of the signal in any muscle during any verbal instruction series. Regarding pre-

exhaustion, there was no change in amplitude of electromyographic activity in any muscle 

analyzed. The results show that the pre-exhaustion reduces the median frequency in the teres 

major 11.21% (p < 0.002) and 8.58% (p < 0.002) in the posterior deltoid in the initial interval. 

In the intermediate interval this pattern was repeated, there were reductions of 5.85% (p < 

0.002) and 4.57% (p < 0.002) for the major round and posterior deltoid muscles respectively. 



 

 

The other muscles did not change, as did the final interval. Finally, the results showed that the 

pre muscular exhaustion reduced the number of repetitions in the seated row. 

 

Key-words: Electromyography. Focus of attention. Muscle recruitment. Muscle activation. 

Pre-activation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O treinamento de força, também chamado de treinamento contra resistência 

(FLECK; KRAEMER, 2017), é praticado com diferentes objetivos (estética, saúde, 

reabilitação, rendimento esportivo, etc.) e é recomendado para promover hipertrofia muscular 

(ACSM, 2009). Tal treinamento mostrou ser efetivo na melhoria das capacidades funcionais, 

responsáveis por permitir que os indivíduos consigam realizar tarefas de forma autônoma 

(CORDEIRO et al., 2002). Além disso, o treinamento de força induz o aumento da massa 

muscular (POLLOCK et al., 2000; FLETCHER et al., 2001) bem como o progresso de 

algumas capacidades físicas: níveis de força (MORITANI; DEVRIES, 1979; KRAEMER; 

RATAMESS, 2004; SIMÃO et al., 2011), potência (ADAMS et al., 1992; KRAEMER; 

RATAMESS, 2004), resistência muscular (SALE, 1988; KRAEMER; RATAMESS, 2004) e 

flexibilidade desde que o movimento ocorra em sua amplitude total (FATOUROS et al., 

2002; KRAEMER; RATAMESS, 2004; SIMÃO et al., 2011).  

A prática do treinamento de força engloba exercícios que utilizam uma articulação 

(uniarticulares) ou várias articulações (multiarticulares) durante a execução dos movimentos. 

Independentemente da quantidade de articulações envolvidas em um exercício, para que 

ocorra o movimento é necessário que haja recrutamento de determinados grupamentos 

musculares. Tal recrutamento ocorre em consequência a sinal elétrico oriundo do cérebro que 

chega nos receptores das unidades motoras, que são compostas por um único motoneurônio 

alfa e todas as fibras musculares que ele inerva (COSTILL; WILMORE, 2001). Quando essas 

unidades motoras se ativam, existe certa magnitude de atividade eletromiográfica, chamada 

também de atividade eletromiográfica, que comumente é mensurada pela eletromiografia 

(EMG) (VIGOTSKY et al., 2017). Os dados obtidos por intermédio da EMG mostram 

informações importantes acerca da intensidade e duração da atividade dos grupamentos 

musculares (DE LUCA et al., 2010; SIMÃO et al., 2012).  

A magnitude da atividade eletromiográfica pode ser alterada por meio do uso da 

instrução verbal. Esta instrução consiste em fornecer frases curtas que chamam a atenção das 

pessoas para que elas se atentem a algo mais importante na realização de uma atividade e 

também é um recurso para que o indivíduo que está efetuando a tarefa ou exercício consiga 

fazer exatamente o que precisa (MAGILL, 2008).  O uso de instruções verbais é comum 

durante a prática de sessões de treinamento de força (CAMPENELLA; MATTACOLA; 

KIMURA, 2000). Instruções que enfatizam o recrutamento de determinados músculos durante 

a execução de exercícios (por exemplo: durante o exercício se concentre em fazer força no 
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músculo latíssimo do dorso) são muito utilizadas por profissionais das áreas de saúde, 

reabilitação e condicionamento físico (SNYDER; FRY, 2012). Estudos envolvendo a 

instrução verbal no treinamento de força mostraram resultados positivos em intensidades 

baixas e moderadas. A maioria dos estudos indica que os voluntários aumentam a atividade 

eletromiográfica com a instrução verbal apenas quando a carga externa não ultrapassa 60% de 

1RM (BRESSEL et al., 2009; SNYDER; LEECH, 2009; SNYDER; FRY, 2012; 

CALATAYUD et al., 2016, 2017). Sabe-se ainda que na intensidade de 80% de 1RM o efeito 

da instrução verbal para aumentar a atividade dos músculos agonistas é contraditório 

(SNYDER; FRY, 2012; CALATAYUD et al., 2016; DANIELS; COOK, 2017). Apesar 

desses resultados encontrados na literatura, tais estudos analisaram apenas três contrações 

dinâmicas, fato que limita a compreensão sobre o papel da instrução verbal ao longo da série 

com múltiplas repetições, como normalmente realizado no treinamento de força. Neste 

sentido, verificar o efeito da instrução verbal em diferentes intervalos se torna importante 

visto que a atividade eletromiográfica tende a se alterar ao longo de um exercício 

(LINDSTROM, 1970; VIITASALO; KOMI, 1977; KOMI; TESCH, 1979; DE LUCA, 1984, 

1997, 2008; MASUDA et al., 1999). Curiosamente ainda é desconhecido o efeito da instrução 

verbal na atividade eletromiográfica durante um exercício com carga relativa de 70% de 

1RM, que é uma carga muito utilizada nos programas de treinamento de força (FLECK; 

KRAEMER, 2017). 

Outro fator responsável por influenciar a magnitude de atividade eletromiográfica 

durante a sessão de treinamento de força é a ordem de execução dos exercícios (WATHEN, 

1994; SFORZO; TOUEY, 1996; SIMÃO et al., 2007; SONCIN et al., 2014). Geralmente os 

treinamentos se iniciam com exercícios multiarticulares, que exigem maior coordenação 

intermuscular (diversas articulações para serem controladas simultaneamente). Acredita-se 

que essa sequência permite maiores efeitos nas respostas neural, metabólica, hormonal e 

circulatória, podendo potencializar o efeito dos exercícios seguintes na sessão do treinamento 

(FLECK; KRAEMER, 2017).  

Por outro lado, existe o método de pré exaustão muscular, que foi popularizado pelos 

levantadores de peso no leste europeu, bem como por fisiculturistas (bodybuilders) nos 

Estados Unidos (FLECK; KRAEMER, 2014). Este método envolve a utilização do mesmo 

músculo ou grupamento muscular até a falha muscular concêntrica realizando um exercício 

monoarticular antes de outro multiarticular (DARDEN, 1983; TAN, 1999; BRENNECKE et 

al., 2009; HACKETT; JOHNSON; CHOW, 2013; FLECK; KRAEMER, 2014). O intervalo 

entre esses dois exercícios deve ser o menor possível (JONES, 1970; WEIDER; REYNOLDS, 
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1989). A pré exaustão baseia-se na hipótese de que a falha muscular concêntrica no exercício 

multiarticular acontece pela fadiga de músculos menores e acessórios, que não são capazes de 

aplicar força necessária para continuar o exercício (JONES, 1970). Acredita-se que ao realizar 

esse método de treinamento, o exercício uniarticular consiga fadigar o músculo agonista, 

permitindo maior tensão do mesmo durante o exercício multiarticular subsequente, 

potencializando a hipertrofia muscular (SCHOENFELD, 2013; FLECK; KRAEMER, 2014). 

Desta forma o indivíduo interromperia o segundo exercício pela fadiga dos músculos 

agonistas e não pela fadiga dos músculos acessórios (JONES, 1970; AUGUSTSSON et al., 

2003). 

Alguns estudos foram realizados para investigar o efeito da pré exaustão muscular na 

atividade eletromiográfica da musculatura específica (alvo) (AUGUSTSSON et al., 2003; 

GENTIL et al., 2007; BRENNECKE et al., 2009; ROCHA JÚNIOR et al., 2010; PIRAUÁ et 

al., 2017). Esses estudos apresentam resultados controversos, alguns mostram que a pré 

exaustão aumenta a atividade eletromiográfica da musculatura alvo (ROCHA JÚNIOR et al., 

2010; PIRAUÁ et al., 2017), outro aponta diminuição desta atividade (AUGUSTSSON et al., 

2003). Ainda há outros estudos que mostraram aumento da atividade eletromiográfica dos 

músculos acessórios sem alteração da atividade nos músculos agonistas (GENTIL et al., 2007; 

BRENNECKE et al., 2009).  

Apesar de existir uma riqueza substancial na literatura acerca do método de pré 

exaustão muscular, seu efeito em relação a atividade eletromiográfica no músculo específico 

como propõe o método ainda não foi totalmente elucidada. A falta de consenso na literatura 

mostra a necessidade de realizar mais estudos para esclarecer se esse método realmente 

aumenta a atividade eletromiográfica do músculo/grupamento muscular específico. Além 

disso, uma lacuna encontrada na literatura em relação a esse tema é a falta de interação com a 

instrução verbal. Não se sabe ainda o efeito dessas duas condições em conjunto (instrução 

verbal mais pré exaustão muscular). Durante a pré exaustão muscular, os indivíduos ficam 

mais propensos a aumentar a atividade eletromiográfica dos músculos acessórios para 

compensar a fadiga do músculo agonista previamente fadigado (GENTIL et al., 2007). Desta 

maneira, o papel da instrução verbal nessa situação ganha mais relevância na tentativa de 

fazer com que o indivíduo enfatize a contração do músculo agonista, tentando não aumentar a 

atividade eletromiográfica dos músculos acessórios.  

Por fim, não foram encontrados estudos analisando os dados eletromiográficos durante 

a pré exaustão ou durante a utilização da instrução verbal sobre o domínio espectral do sinal 

eletromiográfico. Os estudos encontrados na literatura acerca dos temas citados analisaram 
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apenas o domínio temporal, que mostra somente informações da amplitude do sinal 

(ROBERTSON et al., 2013). Para que se possa ter análises mais completas e resultados mais 

fidedignos, analisar o sinal sobre ambos os domínios se torna importante. A análise no 

domínio espectral, permite observar quantas vezes na unidade de tempo as unidades motoras 

são ativadas (frequência de disparo das unidades motoras) (DE LUCA, 1997, 2008). 

Espera-se que a instrução verbal fornecida ao indivíduo com o intuito de enfatizar a 

contração do músculo específico (latíssimo do dorso) aumente a amplitude do sinal 

eletromiográfico deste músculo, porém esse aumento possivelmente seja menor na condição 

com pré exaustão muscular. Espera-se também que a pré exaustão aumente a atividade da 

musculatura acessória.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo geral  

 

Analisar o efeito da instrução verbal na atividade eletromiográfica em diferentes 

intervalos de repetições múltiplas na condição de pré exaustão muscular durante a execução 

do exercício remada sentada em adultos jovens. 

 

2.2 – Objetivos específicos  

 

• Analisar o efeito da interação entre os fatores instrução verbal e pré exaustão muscular 

na magnitude e frequência mediana da atividade eletromiográfica durante a realização do 

exercício remada sentada.  

• Analisar o efeito da instrução verbal na magnitude e frequência mediana da atividade 

eletromiográfica durante a realização do exercício remada sentada (70% de 1RM). 

• Analisar o efeito da pré exaustão (70% de 1RM) na magnitude e frequência mediana 

da atividade eletromiográfica durante a realização do exercício remada sentada (70% de 

1RM). 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 
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3.1 – Treinamento de força 
  

As evidências a respeito do início do treinamento de força datam milhares de anos 

atrás, por volta de 2500 a.C na qual paredes de túmulos egípcios retratam concursos de força. 

Na Irlanda há registros de competições de arremesso de peso que envolviam força e potência 

muscular nos anos 1800 a.C. Na China testes de força eram usados para fins militares por 

volta de 1122 a.C. Os registros mais familiares ao treinamento de força realizado nos dias 

atuais aconteceram na Grécia no século VI a.C em que o principal objetivo de Esparta era 

construir um exército forte e poderoso, desta forma homens e mulheres eram obrigados a 

estarem com um bom condicionamento físico. Nesse mesmo período há registro do primeiro 

uso da sobrecarga progressiva pelo grego Milo de Crotona, que carregava em seus ombros um 

bezerro jovem todos os dias, até que o animal estivesse totalmente crescido. Nos anos 1800 o 

treinamento de força aumentou sua popularidade, pois os primeiros passos da educação física 

foram dados e alguns programas de treinamento rigorosos foram criados. A popularidade foi 

avançando até que em 1900 surgiu a “Era of the Strongmen”, na qual homens fortes 

realizavam apresentações mostrando o desenvolvimento de sua força. Na década de 1970 

houve o  avanço da ciência no treinamento de força (RATAMESS, 2011). 

Atualmente o treinamento de força é uma modalidade de exercício recomendada para 

todos devido a sua promoção à saúde (RATAMESS, 2011) e tem sido muito praticada entre a 

população, mostrando bons resultados para o desenvolvimento da força muscular 

(KRAEMER et al., 2002; FLECK; KRAEMER, 2014). Este treinamento é responsável por 

exigir que a musculatura esquelética realize ou tente realizar um movimento contra uma 

resistência (implemento ou um equipamento), que geralmente é externa (FLECK; 

KRAEMER, 2014). O treinamento de força é o principal tipo de treinamento que aumenta a 

sobrecarga nos músculos esqueléticos (FLECK; KRAEMER, 2017). Além disso o 

treinamento de força é o principal método de exercício para alterar os níveis de produção de 

força bem como a massa muscular (HICKSON, 1980). 

Independente do objetivo do indivíduo ao praticar o treinamento de força, o aumento 

na força muscular ocorre por meio de adaptações neurais, pelo aprendizado motor e pelas 

adaptações morfológicas (MORITANI, 1992; MAIOR; ALVES, 2003; BARROSO; 

TRICOLI; UGRINOWITSCH, 2008). As adaptações neurais e morfológicas ocorrem em 

conjunto, mas inicialmente o aumento da capacidade de produção de força acontece 

principalmente em decorrência de fatores neurais. Esses fatores neurais estão diretamente 

ligados as adaptações dos sistemas nervoso e muscular para realização de movimentos, na 
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qual há melhora da coordenação e aumento do recrutamento muscular (CADORE; PINTO; 

KRUEL, 2012). Posteriormente, há o aumento da contribuição das adaptações 

estruturais/morfológicas (modificações estruturais ou na forma das fibras musculares). Nesta 

fase do treinamento, o desenvolvimento da força se relaciona prioritariamente aos fatores 

hipertróficos (MAIOR; ALVES, 2003; BARROSO; TRICOLI; UGRINOWITSCH, 2008). A 

hipertrofia muscular é um processo adaptativo ao exercício físico que acontece por meio do 

aumento da área de secção transversa das fibras musculares e dos músculos. Esse processo 

ocorre em resposta ao aumento do número de miofibrilas, pela adição de sarcômeros dentro 

das fibras musculares (MELONI, 2005) e pela síntese proteica que acontece devido às 

sobrecargas (estresse mecânico) que os exercícios contra resistência oferecem  (ANDERSEN; 

SCHJERLING; SALTIN, 2000).  

Para que haja todas essas adaptações frente ao treinamento de força, é necessário que 

haja o recrutamento muscular, que ocorre quando um sinal elétrico (potencial de ação) 

originado no cérebro ou medula espinal chega aos dendritos (receptores do motoneurônio 

alfa). Logo em seguida o potencial de ação passa pelo axônio até os terminais axonais 

(extremidades nervosas), que secretam a substância neurotransmissora acetilcolina. Caso uma 

quantidade suficiente de acetilcolina se junte aos receptores, o potencial de ação se distribui 

por toda extensão da fibra muscular através da rede de túbulos da fibra (túbulos T). Isso 

acontece por meio da despolarização, processo no qual há abertura dos canais iônicos que 

permitem a entrada de sódio para o interior da membrana celular. A entrada dessa carga 

elétrica faz com que o retículo sarcoplasmático libere uma grande quantidade de íons cálcio e 

assim aconteça a contração muscular (COSTILL; WILMORE, 2001). Essa carga elétrica 

liberada comumente é mensurada pela EMG (DE LUCA et al., 2010) e pode ser alterada 

devido a alguns fatores como a fadiga muscular (MASUDA et al., 1999); a pré exaustão 

muscular (AUGUSTSSON et al., 2003; GENTIL et al., 2007; BRENNECKE et al., 2009; 

ROCHA JÚNIOR et al., 2010) e a instrução verbal (VANCE et al., 2004; MARCHANT; 

GREIG; SCOTT, 2009; SNYDER; LEECH, 2009; SNYDER; FRY, 2012; CALATAYUD et 

al., 2016; MARCHANT; GREIG, 2017); que podem aumentar ou diminuir a magnitude de 

atividade eletromiográfica para a mesma atividade. 

 

3.2 – Pré exaustão e fadiga muscular  
 

A literatura mostra que a fadiga muscular é um fator responsável por alterar a 

magnitude e o espectro de atividade eletromiográfica durante os exercícios. São diversas as 
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definições para fadiga muscular retratadas nos diversos estudos. As definições mais completas 

apontam a fadiga muscular como uma incapacidade de manter um nível desejado de 

rendimento ou trabalho durante uma determinada atividade repetitiva ou sustentada 

(MANNION; DOLAN; MANNION, 1996; GANDEVIA, 2001). Ela ainda é definida como 

diminuição transitória na capacidade de realizar ações físicas (ENOKA; DUCHATEAU, 

2008). No treinamento de força, alguns autores consideram como “endpoints” o instante 

próximo a falha momentânea, conceituado como “a incapacidade de executar mais contrações 

concêntricas sem mudança significativa na postura ou duração das repetições” (FISHER et al., 

2011; STEELE et al., 2017). 

A fadiga muscular induz adaptações na taxa de disparo e no comportamento de 

recrutamento das unidades motoras (CONTESSA; DE LUCA; KLINE, 2016). Os estudos têm 

mostrado que quando um músculo está em condições de fadiga muscular, a amplitude do sinal 

eletromiográfico (domínio temporal) aumenta (DE LUCA, 1984, 1997, 2008; ENOKA; 

ROBINSON; KOSSEV, 1989; MASUDA et al., 1999; VILA-CHA et al., 2012) e a 

frequência do sinal (domínio espectral) tende a reduzir ao longo da série realizada 

(LINDSTROM, 1970; VIITASALO; KOMI, 1977; KOMI; TESCH, 1979; DE LUCA, 1984, 

1997, 2008; MASUDA et al., 1999).  

Masuda et al. (1999) compararam a frequência mediana e a amplitude média do sinal 

durante as contrações dinâmica e estática até a fadiga muscular. Os 19 participantes (homens) 

adultos saudáveis realizaram os testes de fadiga com 50% da carga obtida durante a contração 

voluntária máxima (CVM). O primeiro teste consistiu em realizar uma contração isométrica 

até a exaustão. Houve uma pausa de 30 minutos e o segundo teste ocorreu logo após com os 

voluntários realizando o teste de extensão de joelho dinâmico até a falha concêntrica. Para 

captação do sinal, um eletrodo foi colocado no músculo vasto lateral do membro direito. Os 

resultados encontrados mostraram que a frequência mediana do sinal mostrou diminuição em 

ambas condições. Os valores reduziram 22,4% e 15,2% comparado ao valor inicial nas 

condições isométrica e dinâmica, respectivamente. Já a amplitude do sinal aumentou 34,4% e 

48,0% do início até o final do exercício nas contrações estática e dinâmica, respectivamente. 

Esses resultados mostraram que a frequência mediana do sinal tende a diminuir enquanto que 

a amplitude do sinal aumenta do início até final do exercício. 

Estudo realizado por Moritani, Nagata e Muro (1982) mostrou resultados similares. Os 

8 voluntários do estudo realizaram 4 séries isométricas com cargas de 30, 40, 60 e 80% de 

1RM em ordem randomizada com intervalo de 45 minutos entre cada série. Em cada série os 

voluntários eram instruídos a manter a contração isométrica o máximo tempo possível para 
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flexão de cotovelo e flexão plantar. Na segunda visita, eles realizaram 10 séries de 3 segundos 

de contração isométrica com 2 minutos de intervalo. Os principais resultados encontrados no 

estudo mostraram que o músculo bíceps braquial aumentou a amplitude do sinal mioelétrico 

aproximadamente nove vezes em relação ao valor do músculo sóleo na intensidade de 40% de 

1RM. Em relação a análise espectral, na intensidade de 40% de 1RM, apenas o músculo 

bíceps braquial mostrou declínio na frequência média do sinal. Curiosamente os autores não 

citaram os resultados nas outras intensidades analisadas. 

Outros estudos mostraram que quando o músculo perde sua capacidade de produção 

de força muscular durante contrações dinâmicas ou isométricas submáximas, as unidades 

motoras ativas aumentam sua taxa de disparo e novas unidades motoras precisam ser 

recrutadas visando sustentar o padrão de movimento (ADAM; DE LUCA, 2005; DE RUITER 

et al., 2005; METTLER; GRIFFIN, 2016). Esse fato ocorre devido ao aumento da excitação 

do motoneurônio como tentativa de manter a força e a contração muscular constante (ADAM; 

DE LUCA, 2005; CONTESSA; DE LUCA, 2013). Esses estudos se baseiam no esquema de 

que as taxas de disparo de unidades motoras são hierarquicamente organizadas, na qual as 

unidades motoras que foram recrutadas desde o início do exercício mantêm essas taxas mais 

elevadas do que as taxas das unidades motoras que são recrutadas posteriormente (ERIM et 

al., 1996).  

A prática do treinamento de força abrange múltiplos exercícios (uniarticulares ou 

multiarticulares) que podem ser realizados com base em diversos métodos e sistemas de treino 

(exemplos: método convencional, métodos de pré exaustão, método de série composta, etc.) 

(COSSENZA, 1995). Dentre esses inúmeros métodos do treinamento de força, a pré exaustão 

muscular é um método que almeja levar o músculo treinado até a exaustão muscular 

realizando um exercício monoarticular antes de outro multiarticular (DARDEN, 1983; TAN, 

1999; BRENNECKE et al., 2009; HACKETT; JOHNSON; CHOW, 2013; FLECK; 

KRAEMER, 2014). Esse método de treinamento é outro fator capaz de modificar a atividade 

eletromiográfica durante os exercícios.  

Augustsson et al. (2003) analisaram o efeito da pré exaustão dos músculos extensores 

do joelho no exercício de cadeira extensora na magnitude de atividade eletromiográfica do 

reto femoral, vasto lateral e glúteo máximo durante a realização do exercício subsequente leg 

press. Os 17 participantes que praticavam o treinamento de força de forma recreacional 

realizaram uma série de 10RM com pré exaustão e outra série de 10RM sem pré exaustão 

com intervalo de 20 minutos entre elas. Os resultados indicaram que os músculos reto femoral 

e vasto lateral mostraram valores de atividade eletromiográfica significativamente menores 
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durante o leg press com pré exaustão quando comparado ao leg press sem pré exaustão 

muscular. Além disso, o número de repetições no leg press foi menor durante a série com pré 

exaustão na cadeira extensora comparado a situação sem pré exaustão. Os autores concluem 

que a pré exaustão mostrou efeito contrário ao proposto pelo método para a atividade 

eletromiográfica. 

Por outro lado, o estudo realizado por Rocha Junior et al. (2010) mostrou que o 

método aumentou a atividade eletromiográfica do músculo desejado. O objetivo do estudo foi 

verificar se a realização de um exercício monoarticular de baixa intensidade corresponderia a 

um estímulo suficiente para aumentar o recrutamento de unidades motoras no músculo vasto 

lateral durante a realização de exercício multiarticular subsequente. Os nove voluntários 

praticavam o treinamento de força com frequência mínima de três vezes na semana por pelo 

menos um ano. Duas rotinas aconteceram (baixa e alta intensidade). A rotina de baixa 

intensidade consistiu na realização de 15 repetições na cadeira extensora com carga de 30% 

1RM antes de executar o leg press com 60% 1RM. A rotina de alta intensidade foi similar, 

aumentando apenas a intensidade para 60% 1RM na cadeira extensora. A intensidade de 60% 

de 1RM no leg press foi escolhida pelos autores, pois é a intensidade mínima sugerida na 

literatura para ganhos de força e hipertrofia (KRAEMER et al., 2002). Os resultados 

mostraram que a realização do exercício monoarticular cadeira extensora com intensidades de 

30% e 60% de 1RM antes da realização do exercício multiarticular leg press 45º provocou 

maior amplitude do sinal eletromiográfico no músculo vasto lateral. Entre ambas intensidades 

não houve diferenças, demonstrando que elas conseguem aumentar a atividade 

eletromiográfica no exercício subsequente. Nesse caso os resultados comprovaram o efeito 

proposto pelo método de pré exaustão muscular. Os autores concluíram que mesmo com 

intensidades baixas e moderadas, a pré exaustão muscular pode aumentar o número de 

unidades motoras recrutadas em um exercício multiarticular realizado logo após um 

monoarticular.  

Corroborando esses resultados, estudo realizado por Pirauá et al. (2017) comparou a 

atividade eletromiográfica dos músculos peitoral maior, deltoide anterior, tríceps braquial e 

serrátil anterior durante a execução do supino reto com e sem pré exaustão (adução horizontal 

de ombro em decúbito dorsal, “crucifixo com halteres”) realizado em superfícies estáveis e 

instáveis. Os resultados mostraram que os 14 indivíduos com experiência mínima de seis 

meses com treinamento de força conseguiram aumentar a atividade eletromiográfica do 

peitoral maior e deltoide anterior durante a execução do exercício supino reto com pré 

exaustão quando comparado ao supino reto realizado sem pré exaustão. Isso ocorreu 
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independentemente da superfície (banco ou bola) em que os indivíduos realizaram o exercício 

monoarticular. Assim como no estudo de Rocha Junior et al. (2010), a carga utilizada durante 

o exercício multiarticular foi de 60% 1RM e durante a execução do exercício monoarticular, a 

carga empregada foi de 30% de 1RM. Em ambos os estudos, a pré exaustão não foi realizada 

até a fadiga muscular como proposto pelo método, e isso pode ter interferido para que os 

resultados fossem positivos. 

Além dos resultados dos estudos acima citados, outros estudos ainda mostraram que a 

pré exaustão muscular não aumentou a atividade eletromiográfica da musculatura agonista e 

ainda foi responsável por elevar a atividade na musculatura acessória (GENTIL et al., 2007; 

BRENNECKE et al., 2009; GOLAS et al., 2017). Gentil et al. (2007) compararam os efeitos 

da pré exaustão muscular (peck deck antes do supino reto) e da série de sistema prioritário 

(grupamentos maiores antes dos menores, logo, supino antes do peck deck) na atividade 

eletromiográfica do tríceps braquial, deltoide anterior e peitoral maior. Todos os exercícios 

foram realizados com carga equivalente à 10RM. Os 13 participantes experientes no 

treinamento de força mostraram atividade eletromiográfica no deltoide anterior e peitoral 

maior similar durante a execução do supino reto com e sem a pré exaustão muscular (peck 

deck antes). Apenas o músculo tríceps braquial mostrou atividade eletromiográfica diferente. 

Na condição com pré exaustão muscular, o tríceps braquial mostrou maior atividade (33,67%) 

quando comparado a condição sem pré exaustão. Segundo os autores isso pode ter ocorrido 

em função do tríceps braquial compensar a fadiga de outros grupamentos musculares para 

permitir a realização do movimento. Outro resultado mostrado pelo estudo, foi que o supino 

realizado logo após o exercício de peck deck teve pior desempenho quando comparado ao 

supino sem pré exaustão. Houve queda no número de repetições. Estudo realizado por 

Brennecke et al. (2009) mostrou resultados similares ao estudo de Gentil et al. (2007), 

indicando que a pré exaustão muscular induzida pela realização do exercício peck deck 

resultou em maior atividade eletromiográfica no tríceps braquial durante a realização do 

exercício supino reto. Além disso mostraram que o número de repetições também foi menor 

na série realizada com pré exaustão. 

Estudo mais recente realizado por Golas et al. (2017) também verificou a atividade 

eletromiográfica durante a execução do supino reto com e sem pré exaustão muscular. Nesse 

estudo a intensidade utilizada pelos voluntários que tinham experiência mínima de três meses 

com os exercícios foi de 95% de 1RM. A pré exaustão realizada pelos voluntários antes de 

realizar o supino reto consistiu em quatro diferentes exercícios: extensão de cotovelo em 

decúbito dorsal (pré exaustão para o tríceps braquial); adução horizontal de ombros no banco 
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inclinado com halteres (pré exaustão para o peitoral maior) e flexão de ombros (pré exaustão 

para o deltoide anterior). Os voluntários realizaram o supino reto com 95% de 1RM com pré 

exaustão utilizando cada um dos 3 exercícios de forma randomizada, cada um em um dia 

diferente, respeitando o intervalo de 7 dias. Em cada sessão os voluntários realizavam um 

aquecimento (5 minutos no ciclo ergômetro manual, seguido por 15, 10 e 5 repetições no 

supino reto com cargas de 40, 60 e 70% de 1RM, respectivamente). Após o aquecimento 

houve 5 minutos de intervalo e em seguida eles fizeram uma repetição a 95% de 1RM no 

supino reto. Houve mais 5 minutos de intervalo e os voluntários realizaram o protocolo de pré 

exaustão (de acordo com o exercício randomizado para aquele dia) que consistia em 4 séries 

de 10RM com intervalo de 2 minutos entre cada série. Mais 5 minutos foi ofertado e uma 

nova série de supino com 95% de 1RM foi realizado. Depois disso, um novo intervalo de 5 

minutos foi fornecido e eles realizaram a contração isométrica voluntária máxima (CIVM) 

para cada um dos 3 músculos para normalização. Os resultados encontrados nesse estudo 

corroboram os resultados encontrados por Gentil et al. (2007) e Brennecke et al. (2009) em 

relação ao método de pré exaustão para aumentar a atividade eletromiográfica do peitoral 

maior durante a execução do supino reto. Além do peitoral maior, o deltoide anterior não 

modificou a atividade eletromiográfica com a utilização da pré exaustão muscular. O principal 

resultado encontrado pelos autores foi que o músculo tríceps braquial (músculo acessório) 

mostrou aumento da atividade eletromiográfica durante a execução do supino reto com pré 

exaustão de extensão de cotovelo. Para esse músculo acessório, realizar a pré exaustão com a 

extensão de cotovelo antes da execução do supino reto mostrou ser efetivo para o aumento da 

atividade eletromiográfica do mesmo. 

Soares et al. (2016b) compararam o efeito da ordem dos exercícios na atividade 

eletromiográfica do peitoral maior e do tríceps braquial durante a execução do supino reto nas 

condições: pré exaustão (exercício tríceps na polia antes do supino reto); série tradicional 

(supino seguido do tríceps na polia) e série controle (apenas o supino reto). As cargas 

utilizadas em todos os exercícios foram ajustadas para 10RM. A amostra do estudo foi 

composta por 14 homens com experiência mínima de um ano no treinamento de força que 

realizaram cada uma dessas condições randomizadas com intervalo de 30 minutos entre elas 

no intuito de evitar a fadiga neuromuscular. Os resultados encontrados para a atividade 

eletromiográfica não mostraram nenhuma diferença significativa. Além disso, o número de 

repetições durante o supino reto com pré exaustão foi menor quando comparado ao supino 

sem pré exaustão. Outro estudo de Soares et al. (2016a) reforçou os resultados anteriormente 

encontrados, mostrando que o número de repetições durante o supino reto com pré exaustão 
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mostrou decréscimo de aproximadamente 20%. Os resultados também mostraram que não 

houve alteração na atividade eletromiográfica. 

Uma revisão de literatura recentemente publicada acerca do método de pré exaustão 

muscular procurou artigos nas plataformas PubMed e Scielo utilizando os termos “pré 

exaustão”, “pré ativação” e “ordem dos exercícios”. Ribeiro et al. (2019) incluíram na 

amostra do estudo todos os artigos encontrados, independentemente da característica da 

amostra e do método empregado. Os autores objetivaram discutir a relevância de tal método 

no treinamento de força. Devido as grandes diferenças entre os métodos dos diferentes artigos 

incluídos na revisão, os autores citam que é difícil chegar em uma conclusão definitiva, apesar 

disso a maioria dos estudos observados não mostraram aumento na atividade do músculo 

específico (alvo) durante o exercício multiarticular. Tal senso corrobora uma revisão 

publicada anteriormente por Simão et al. (2012). Ribeiro et al. (2018) ainda citam que os 

resultados encontrados nos diferentes artigos analisados na revisão mostraram similaridade 

em relação ao aumento da atividade do músculo sinérgico. 

Estudo de Vilaça-Alves et al. (2014) investigou os efeitos da pré exaustão do músculo 

bíceps braquial no exercício arm curl (rosca direta) na barra antes da realização do exercício 

puxada frontal com pegada aberta e/ou fechada. Os 19 participantes (8 homens e 11 mulheres) 

fisicamente ativos (praticavam o treinamento de força três vezes na semana nos últimos seis 

meses) realizaram o exercício multiarticular após o arm curl, e mostraram redução no número 

de repetições quando comparado à puxada frontal sem pré exaustão. Além disso outra 

variável analisada pelos autores foi a percepção subjetiva de esforço, que aumentou 

significativamente com a utilização da pré exaustão. 

Na literatura parece haver um consenso acerca do efeito negativo da utilização do 

método de pré exaustão muscular sobre a quantidade de repetições realizadas no exercício 

multiarticular subsequente (AUGUSTSSON et al., 2003; GENTIL et al., 2007; 

BRENNECKE et al., 2009; VILACA-ALVES et al., 2014; SOARES et al., 2016b, 2016a; 

RIBEIRO et al., 2018). Além disso a pré exaustão mostrou tendência em aumentar a atividade 

eletromiográfica de grupamentos acessórios (GENTIL et al., 2007; BRENNECKE et al., 

2009; GOLAS et al., 2017). Caso esse aumento da atividade dos músculos acessórios não seja 

desejado, uma estratégia como por exemplo a instrução verbal poderia ser utilizada na 

tentativa de priorizar a atividade eletromiográfica nos músculos pretendidos. Os estudos 

acima citados não ponderaram sobre a possível utilização de alguma instrução verbal para 

indicar qual músculo deveria ser enfatizado durante a execução do exercício multiarticular 

realizado após a pré exaustão muscular. Se a instrução verbal fosse levada em consideração, 
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os resultados nestes estudos poderiam ser diferentes. Por conseguinte, verificar a interação 

entre o método de pré exaustão muscular e a utilização de instruções verbais específicas no 

intuito de enfatizar o recrutamento de determinados músculos se torna necessário para 

descobrir qual o efeito da instrução verbal na atividade eletromiográfica em situações de 

fadiga muscular. 

 

3.3 – Instrução verbal  
 

Além da pré exaustão muscular, a instrução verbal é outro fator capaz de interferir na 

magnitude da atividade eletromiográfica dos músculos envolvidos no movimento. Quando um 

indivíduo realiza determinado movimento ou exercício, a instrução verbal pode auxiliar desde 

que não seja passado a ele muitas informações ao mesmo tempo. Para que as instruções 

verbais sejam fornecidas claramente, mecanismos essenciais como pistas verbais são 

utilizadas (MAGILL, 2008). Essas pistas verbais (instruções verbais) são frases curtas ditas ao 

indivíduo com o intuito de direcioná-lo a ação mais importante durante uma tarefa e são 

utilizadas juntamente com palavras de encorajamento durante a execução de movimentos 

associados a performance e reabilitação (MARCHANT; GREIG; SCOTT, 2009).  

Karst e Willett (2004) analisaram se uma amostra de 25 participantes (12 homens e 13 

mulheres) era capaz de em uma única sessão aprender a instrução verbal fornecida e alterar a 

atividade dos músculos reto abdominal e oblíquos durante o exercício de flexão de tronco 

deitado. Além disso os autores objetivaram analisar se eles conseguiriam reter essa habilidade 

sem utilizar outras instruções ou a prática. As evidências mostraram que as instruções verbais 

fornecidas que enfatizaram os músculos oblíquos (interno e externo) resultaram em uma 

menor atividade eletromiográfica do músculo reto abdominal e aumento da atividade nos 

oblíquos. Quando as instruções foram fornecidas para enfatizar músculo reto abdominal não 

houve diferenças estatísticas. Outro resultado encontrado foi que após uma semana sem 

treinar e sem receber novas instruções, eles foram capazes de reter a instrução recebida na 

primeira sessão e conseguiram manter o padrão de atividade eletromiográfica na segunda 

sessão.  

Estudo mais recente realizado por Calatayud et al. (2018b) mostrou resultados 

similares. Os autores investigaram o efeito da instrução verbal na amplitude do sinal 

eletromiográfico em diferentes velocidades de execução. Os 18 voluntários do sexo masculino 

com nível de treinamento considerado avançado realizaram o exercício supino reto com 50% 

de 1RM em velocidade controlada (cadência fixa de 2 segundos para as fases ascendente e 
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descendente, respectivamente) e outra série com velocidade explosiva sem cadência 

controlada (voluntários foram instruídos a empurrar a barra o mais rápido que eles 

conseguissem). Com essas duas diferentes velocidades os voluntários realizaram de forma 

randomizada o supino reto em três condições: supino regular, supino enfatizando o peitoral 

maior e supino enfatizando o tríceps braquial. Em todas as condições foram realizadas apenas 

três repetições com um minuto de intervalo entre elas. Durante a velocidade controlada, a 

instrução verbal fornecida para enfatizar o músculo peitoral maior ou o tríceps braquial, 

aumentou em 6% e 4% sua atividade respectivamente, comparado ao supino regular. Além 

disso, os resultados mostraram que quando os voluntários realizaram o exercício supino reto 

em velocidade explosiva, em todas condições de instrução ofertadas os valores 

eletromiográficos foram mais elevados quando comparado a atividade eletromiográfica 

quando a cadência foi controlada. 

Esses resultados corroboram em partes um estudo anterior publicado por esses 

mesmos pesquisadores. Calatayud et al. (2017) mostraram que os voluntários aumentaram em 

9% a atividade eletromiográfica do peitoral maior com o uso da instrução verbal. Porém nesse 

estudo o tríceps braquial não mostrou diferenças significativas, mas uma regressão linear 

simples realizada pelos autores mostrou que o tempo de prática está associado com a 

habilidade de aumentar a atividade do tríceps após receber a instrução verbal. 

Estudo realizado por Bressel et al. (2009) teve como um dos objetivos avaliar o efeito 

da instrução verbal na atividade eletromiográfica do tronco (músculos reto abdominal, 

obliquo externo, transverso do abdômen/obliquo interno e eretor da espinha) durante o 

exercício de agachamento livre. O agachamento foi executado em quatro diferentes 

condições, sendo elas: em solo estável com 50% de 1RM, em pé em um bosu com 50% de 

1RM, em solo estável com 75% de 1RM e por fim em solo estável recebendo instruções 

verbais com 50% de 1RM. Para cada uma das condições, os 12 voluntários com experiência 

recreacional no treinamento de força realizaram uma série de 3 repetições. A instrução verbal 

fornecida durante a última condição enfatizou a contração dos músculos abdominais. Os 

resultados do estudo revelaram que a condição com instrução verbal mostrou valores 

eletromiográficos médio e pico significativamente maiores do que as condições em pé em um 

bosu com 50% de 1RM e em solo estável com 75% de 1RM.  

Snyder e Leech (2009) também mostraram que a instrução verbal aumentou a 

atividade eletromiográfica. As oito voluntárias sem experiência com o treinamento de força 

conseguiram maior nível de atividade eletromiográfica na musculatura específica durante o 

exercício de puxada alta com instrução verbal, quando comparado ao mesmo exercício sem a 
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utilização da instrução verbal. Tal instrução consistiu no pedido para que voluntárias 

puxassem a barra enfatizando o músculo latíssimo do dorso (aduzindo as escápulas) e não 

puxassem enfatizando os flexores de cotovelo. Além disso, as participantes eram tocadas na 

região desejada durante a contração e era reforçado que aquela região deveria ser contraída. 

Elas foram instruídas a não mudarem a posição do tronco, nem o posicionamento da mão na 

barra e manterem a cadência de dois segundos para as fases concêntrica e excêntrica durante o 

movimento. A carga externa utilizada foi de 30% 1RM. Os resultados mostraram que houve 

um aumento de 17,6% na atividade de pico isométrico do latíssimo do dorso após a instrução 

verbal. Os outros dois músculos analisados (redondo maior e bíceps braquial) não mostraram 

diferenças significativas após o fornecimento da instrução verbal. Apesar do aumento 

eletromiográfico significativo na musculatura específica, não houve concomitante diminuição 

da atividade eletromiográfica dos flexores de cotovelo como os autores esperavam.  

Snyder e Fry (2012) também mostraram que o uso da instrução verbal funciona 

quando se pensa em enfatizar mais determinados grupos musculares do que outros. Porém, a 

instrução verbal mostrou melhores resultados com cargas moderadas. Esse estudo foi 

realizado com 11 homens atletas de futebol americano que realizaram o exercício supino reto 

em duas diferentes intensidades: 50% e 80% de 1RM, antes e após a instrução verbal. Na 

primeira série de supino não foi fornecida nenhuma instrução verbal, na segunda série foi 

dada a instrução para enfatizar o músculo peitoral maior e por fim, na terceira série os 

participantes foram orientados a enfatizarem o músculo tríceps braquial. Quando a carga no 

supino foi de 50% 1RM, houve diferenças na magnitude da atividade eletromiográfica tanto 

dos adutores horizontais de ombro como dos extensores de cotovelo. A instrução verbal para 

enfatizar o músculo peitoral maior aumentou 22,3% sua atividade eletromiográfica quando 

comparado ao supino sem instrução verbal, mas não alterou a atividade dos músculos tríceps 

braquial e deltoide anterior. Na situação em que os participantes foram instruídos a enfatizar o 

músculo tríceps braquial, a atividade deste músculo aumentou 25,7% e o peitoral manteve a 

atividade similar à condição sem nenhuma instrução. Os resultados ainda mostraram que na 

intensidade de 80% de 1RM, quando a instrução verbal foi para enfatizar o peitoral maior, os 

voluntários conseguiram aumentar a atividade desse músculo em 13,3% assim como do 

músculo deltoide anterior em 17,3%. Quando a instrução fornecida foi para enfatizar o tríceps 

braquial, o deltoide anterior aumentou sua atividade. Conforme os resultados encontrados no 

estudo, os autores citam que a instrução verbal tem menos efeito quando a carga é de 80% de 

1RM, pois os indivíduos não conseguiram enfatizar apenas a musculatura que foi solicitada 

durante a instrução verbal.  
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Buscando estudar mais afundo a relação entre intensidade do exercício na alteração da 

magnitude de atividade eletromiográfica, Calatayud et al. (2016) recrutaram 18 participantes 

homens com no mínimo de 1 ano de experiência com exercícios de força e com frequência 

semanal de 3 vezes para realizarem de forma randomizada o exercício supino reto nas 

seguintes intensidades: 20, 40, 50, 60 e 80% de 1RM. Em todas as intensidades os 

participantes realizaram o supino reto em 3 condições: regular (sem nenhuma instrução 

verbal); enfatizando o peitoral maior e posteriormente o tríceps braquial. As instruções 

verbais fornecidas foram: “Durante essa série, tente se concentrar em usar apenas os músculos 

do tórax” (para o peitoral maior) e “Durante essa série, tente se concentrar em usar apenas o 

músculo tríceps” (para o tríceps braquial). O avaliador realizou palpação da região específica 

para ter certeza de que a instrução fornecida seria totalmente compreendida pelos voluntários. 

Os voluntários realizaram apenas três repetições consecutivas em todas as condições para 

evitar a fadiga. O intervalo entre cada série foi de um minuto, com exceção da carga de 80% 

de 1RM, que foi de 3 minutos. Os resultados encontrados mostraram que indivíduos treinados 

conseguem aumentar a atividade eletromiográfica do peitoral maior e o tríceps braquial 

durante o exercício supino após receber suas respectivas instruções verbais. O efeito positivo 

da instrução verbal aconteceu com cargas baixas e moderadas (nas intensidades de 20 a 60% 

1RM). Apenas durante a intensidade de 80% 1RM isso não foi possível. 

Corroborando os resultados encontrados Calatayud et al. (2016), estudo realizado por 

Daniels e Cook (2017) também mostrou que a instrução verbal não teve efeito com uma carga 

de 80% de 1RM. Os autores analisaram a atividade da musculatura agonista entre indivíduos 

com e sem experiência no treinamento de força, e observaram que a resposta em ambos os 

grupos frente à instrução verbal não era diferente durante a execução do exercício supino reto. 

Eles coletaram dados eletromiográficos dos músculos peitoral maior, tríceps braquial e 

deltoide anterior nas condições: sem instrução, instrução para enfatizar no peitoral e instrução 

para enfatizar os músculos do braço. Os resultados encontrados não mostraram diferenças 

significativas de atividade eletromiográfica da musculatura agonista entre os grupos (com x 

sem experiência). Os indivíduos com experiência ao contrário da hipótese do estudo, não 

foram capazes de aumentar a atividade do peitoral maior ou do tríceps braquial com as 

instruções específicas.  

 Outro estudo realizado por Calatayud et al. (2018a) analisou a atividade 

eletromiográfica do peitoral maior e do tríceps braquial durante a execução do exercício 

supino reto com e sem instrução verbal com diferentes pegadas. Os autores tinham como 

hipótese inicial que a instrução verbal combinada com a pegada aberta aumentaria a atividade 
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do músculo peitoral maior e que a instrução verbal aliada a pegada fechada aumentaria a 

atividade do tríceps braquial. Esse estudo utilizou os mesmos dados coletados dos 

participantes dos estudos anteriormente citados (CALATAYUD et al., 2016, 2017, 2018b). 

Para marcar as diferentes pegadas, os autores usaram uma fita na barra com três larguras 

padronizadas (distância em centímetros entre a ponta do terceiro dígito da mão direita e 

esquerda) da distância biacromial (100%, 150% e 200%). Essas três diferentes pegadas foram 

realizadas de forma randomizada durante o supino reto com 50% de 1RM. As mesmas três 

condições dos artigos anteriormente citados foram utilizadas (sem instrução, instrução para o 

peitoral maior e para o tríceps braquial). Os resultados mostraram que todas as pegadas e as 

instruções verbais fornecidas elevaram a atividade eletromiográfica dos músculos analisados. 

Porém ao contrário da hipótese dos autores, não houve interação entre as variáveis pegada e 

instrução verbal. 

 Por meio da revisão de literatura percebe-se que os artigos sobre a instrução verbal 

tendem a uma conclusão em intensidades baixas e moderadas. A maioria dos estudos mostra 

que a instrução verbal nessas intensidades aumenta a atividade eletromiográfica de algum 

músculo ou grupamento muscular específico (BRESSEL et al., 2009; SNYDER; LEECH, 

2009; SNYDER; FRY, 2012; CALATAYUD et al., 2016, 2017, 2018b). Os estudos também 

mostram que há contradição em relação as intensidades mais elevadas, por exemplo 80% 

1RM, que parece diminuir (SNYDER; FRY, 2012) ou impedir o efeito da instrução verbal na 

tentativa de aumentar a atividade eletromiográfica na região específica (CALATAYUD et al., 

2016; DANIELS; COOK, 2017). Embora exista tais estudos em relação ao efeito da instrução 

verbal em diferentes intensidades na magnitude de atividade eletromiográfica, esses artigos 

(BRESSEL et al., 2009; SNYDER; LEECH, 2009; SNYDER; FRY, 2012; CALATAYUD et 

al., 2016; DANIELS; COOK, 2017), observaram o valor RMS médio em apenas três 

repetições dinâmicas. Considerando essas três repetições como repetições iniciais em uma 

série de múltiplas repetições, os resultados encontrados por tais estudos não permitem a 

compreensão do papel da instrução verbal em múltiplas repetições, como normalmente é 

realizado nos programas de treinamento de força. Para se aproximar mais da validade 

ecológica do treinamento de força, analisar o efeito da instrução verbal ao longo de uma série 

de múltiplas repetições (exemplos: efeito da instrução durante repetições iniciais, repetições 

intermediárias e repetições finais) se torna necessário. Sabe-se que a magnitude do sinal 

mioelétrico se altera na presença de fadiga muscular (DE LUCA, 1984, 1997), o que torna 

ainda mais necessário compreender se o efeito da instrução verbal se mantem ao longo da 

série.  
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Outrossim, esses trabalhos anteriores (BRESSEL et al., 2009; SNYDER; LEECH, 

2009; SNYDER; FRY, 2012; CALATAYUD et al., 2016; DANIELS; COOK, 2017) 

observaram o efeito da instrução verbal apenas no domínio temporal do sinal 

eletromiográfico. Faltam dados na literatura acerca da influência da instrução verbal no 

domínio espectral da atividade eletromiográfica. Esse tipo de análise pode fornecer 

informações importantes que auxiliem no entendimento sobre o mecanismo utilizado para 

aumentar o recrutamento muscular (aumento da taxa de disparo ou aumento do número de 

unidades motoras recrutadas) decorrente da instrução verbal. Verificar como o sinal 

mioelétrico se comporta em situações até a exaustão, seja aumentando o recrutamento das 

unidades motoras e/ou pelo aumento da frequência de disparo ao longo de repetições 

múltiplas é interessante visto que estes artigos anteriores não revelaram tais dados. Moritani, 

Muro e Nagata (1986) mostraram que durante contrações isométricas para os flexores de 

cotovelo a 50% da CIVM resultaram na redução da frequência média e aumento na amplitude 

do sinal eletromiográfico. Saber se esse padrão se repetiria ao longo da série em repetições 

múltiplas dinâmicas acrescentaria conhecimento ao estado da arte vigente na literatura. 

Ademais, o fornecimento da instrução verbal específica ao longo da série também se torna 

essencial com o intuito de relembrar o voluntário que está treinando a enfatizar exatamente o 

músculo agonista principal. 

 

 

4. MÉTODOS 

 

4.1 – Abordagem experimental do problema 

 

Devido à importância para os praticantes do treinamento de força, bem como para os 

profissionais das áreas de treinamento e reabilitação compreender os efeitos da pré exaustão e 

da instrução verbal, este estudo procura responder 3 perguntas: (a) “Qual o efeito da interação 

entre instrução verbal e pré exaustão muscular na magnitude e na frequência mediana da 

atividade eletromiográfica durante a realização do exercício remada sentada?” (b) “Qual o 

efeito da instrução verbal na magnitude e na frequência mediana da atividade eletromiográfica 

durante a realização do exercício remada sentada com carga de 70% de 1RM?” (c) “Qual o 

efeito da pré exaustão na magnitude e na frequência mediana da atividade eletromiográfica 

durante a realização do exercício remada sentada com carga de 70% de 1RM?”. 
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Evidências pontuais sugerem que em condições de pré exaustão muscular, músculos 

acessórios aumentaram sua atividade eletromiográfica (GENTIL et al., 2007; BRENNECKE 

et al., 2009). Nesses casos, se a instrução verbal fosse utilizada na tentativa de enfatizar o 

recrutamento do músculo desejado, pode ser que o aumento da atividade do músculo 

acessório fosse menor. É importante descobrir qual o efeito dessas duas condições em 

conjunto. Verificar se a interação entre esses dois fatores resultaria na alteração da atividade 

eletromiográfica se torna interessante. Também é conhecido que o efeito da instrução verbal é 

positivo com cargas até 60% de 1RM, mas ainda é desconhecido seu efeito com a carga de 

70% de 1RM que comumente é uma intensidade relativa frequentemente utilizada nos 

programas de treinamento de força. Além disso, nessa mesma carga não se sabe o efeito do 

método de pré exaustão.  

Portanto os dados eletromiográficos foram coletados dos músculos latíssimo do dorso, 

redondo maior, bíceps braquial e deltoide posterior em quatro diferentes condições: sem 

instrução verbal sem pré exaustão (SISP); sem instrução verbal com pré exaustão (SICP); com 

instrução verbal sem pré exaustão (CISP) e com instrução verbal com pré exaustão (CICP). 

Nas condições em que houve a pré exaustão muscular, o exercício uniarticular anteriormente 

realizado à remada sentada na máquina foi o pullover. Os voluntários realizaram essas quatro 

condições em dois dias diferentes. 

 

4.2 – Participantes  

 

Para calcular o tamanho da amostra, foram utilizadas a média (77,7) e o desvio padrão 

(11,24) da variável RMS do músculo latíssimo do dorso de cinco voluntários durante a 

execução do exercício remada sentada em um estudo piloto prévio. Por meio do software 

(Minitab Statistical 17, State College, Pennsylvania, EUA) foi realizado o cálculo amostral 

com nível de confiança de 95% bilateral e margem de erro de 7,7 que representava 10% da 

média (77,7). Foi revelado que o tamanho necessário para a amostra seria 13 pessoas. Apesar 

do cálculo amostral realizado, foi recrutado um número maior de voluntários por medida de 

segurança, levando em consideração uma eventual perda da captação do sinal mioelétrico dos 

voluntários durante as coletas. 

A amostra foi composta por 20 adultos jovens (idade de 19,80 ± 1,54 anos, massa 

corporal de 71,92 ± 9,39 kg e estatura 177,28 ± 7,07 cm). Da amostra total, 11 voluntários não 

tinham nenhuma experiência prévia com treinamento de força. Os outros nove voluntários 

tinham experiência que não ultrapassava 6 meses (4,78 ± 1,30 meses) e estavam sem praticar 
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esse tipo de treinamento há 22,36 ± 11,41 meses. Os critérios de inclusão foram homens com 

idade entre 18 e 40 anos que tinham pouca (máximo 6 meses) ou nenhuma experiência em 

treinamento de força e que estavam sem praticar este tipo de treinamento há pelo menos 12 

meses. Os voluntários não poderiam ter lesões osteomioarticulares que prejudicassem a 

realização dos testes, bem como problemas neurológicos ou qualquer outro problema de saúde 

que impossibilitasse a realização dos exercícios propostos no presente estudo. A escolha por 

voluntários do sexo masculino aconteceu com base na localização dos eletrodos de superfície 

que foram afixados para realização das coletas de dados. Os eletrodos localizados na parte 

posterior do tronco dificilmente seriam afixados no local correto se fossem participantes 

mulheres (devido à vestimenta). Todos os participantes foram orientados acerca dos 

protocolos experimentais e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE A) antes de realizarem os procedimentos de coleta de dados conforme o 

protocolo desse estudo. O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (CAAE: 

63679516.7.0000.5659) (ANEXO A). 

 

4.3 – Procedimentos  

 

Para a realização de todas as etapas de coletas de dados do estudo, os voluntários 

compareceram ao Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano na Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (EEFERP-USP) 

durante três dias de testes (1º - Quantificação de cargas, 2º - Teste 1 e 3º - Teste 2). O tempo 

de duração de cada teste não ultrapassou 2 horas. Durante os testes os dois exercícios 

realizados foram a remada sentada na máquina e o pullover.  
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O exercício de remada sentada possui esse nome pois seu movimento se assemelha à 

modalidade remo. O objetivo desse exercício é trazer a barra em direção ao tórax (SOARES 

et al., 2014). Nesse estudo a remada sentada foi realizada no equipamento (Flex Fitness 

Equipament, Cedral, São Paulo, Brasil) com o indivíduo sentado, apoiando o peitoral no 

suporte. Na posição inicial do exercício os cotovelos estavam estendidos e os ombros fletidos, 

então os ombros estenderam e os cotovelos flexionaram na fase concêntrica do movimento. 

Durante todo o movimento, devido ao objetivo principal do estudo (analisar o efeito da 

instrução verbal na atividade eletromiográfica muscular), o antebraço se manteve em 

supinação visto que nessa posição o bíceps braquial atua mais na flexão de cotovelo 

(STEWART; PEAT; YAWORSKI, 1981; NAITO et al., 1995; SOARES et al., 2015) e a 

intenção do projeto foi verificar o efeito da instrução verbal na atividade eletromiográfica 

nesse músculo e nos extensores de ombro. Além disso, durante o exercício o indivíduo 

posicionou-se de maneira que a pegada no equipamento aconteceu abaixo da altura dos 

ombros (LANTZ; MCNAMARA, 2003) conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1. Posicionamento do voluntário no início da fase concêntrica (A) e no final da fase 

concêntrica (B) durante a execução do exercício remada sentada. 
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Em relação ao exercício pullover, ele foi realizado na polia do aparelho cross over 

(Flex Fitness Equipament, Cedral, São Paulo, Brasil). O posicionamento da mão (pegada) 

aconteceu na barra reta com o antebraço em pronação. Inicialmente os ombros estavam 

fletidos com uma leve flexão de cotovelos. No movimento concêntrico houve a extensão de 

ombros ainda com os cotovelos levemente fletidos. O tronco permaneceu sempre na posição 

anatômica, os joelhos ficaram fletidos assim como o quadril (Figura 2). Esse exercício foi 

usado com o intuito de pré fadigar principalmente o músculo latíssimo do dorso para que 

fosse possível verificar se os extensores de ombros (latíssimo do dorso, redondo maior e 

deltoide posterior) ou os flexores de cotovelo (bíceps braquial) teriam aumento na atividade 

eletromiográfica no exercício multiarticular subsequente de remada sentada, que engloba a 

extensão de ombro juntamente com a flexão de cotovelo.  

 

Figura 2. Posicionamento do voluntário no início da fase concêntrica (A) e no final da fase 

concêntrica (B) durante a execução do exercício pullover. 

 

4.3.1 – Quantificação de cargas  

 

Para a realização do teste de quantificação de cargas individuais, não houve sessão de 

familiarização com os exercícios (remada sentada e pullover), pois isso poderia interferir no 

objetivo principal do estudo. Inicialmente os voluntários receberam uma demonstração 
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simples do movimento a ser realizado nos exercícios sem o uso de nenhuma instrução verbal 

específica. Em seguida, eles realizaram o aquecimento específico que consistiu em 2 séries de 

12 repetições na remada sentada e outras 2 séries de 12 repetições no pullover. A cadência nos 

exercícios foi de dois segundos na fase concêntrica e dois segundos na fase excêntrica do 

movimento (GENTIL et al., 2007; SNYDER; FRY, 2012; SOARES et al., 2016a; 

CALATAYUD et al., 2016; CASTANHEIRA et al., 2017). Tal cadência foi controlada por 

um metrônomo eletrônico (Pro metronome - EUMLab - Xanin Technology GmbH, Hangzhou, 

China). Todos os voluntários foram instruídos a não pausar durante cada batida do 

metrônomo, mantendo o movimento sempre constante na velocidade estipulada. 

Como não havia referência da carga máxima sustentada pelos participantes, a carga 

utilizada no aquecimento específico foi de 40% de 1RM da carga máxima estimada como 

75% da massa corporal do indivíduo (GUEDES, 2006). Entre cada série do aquecimento, 

houve 90 segundos de intervalo passivo. Ao final de todas as séries do aquecimento, houve 5 

minutos de intervalo e foi iniciado o teste para quantificação de cargas na remada sentada e no 

pullover. Foi estipulado que durante o teste de quantificação de cargas, as repetições deveriam 

ocorrer entre 6 e 10 movimentos. Esse número máximo de repetições foi escolhido pois a 

confiabilidade para a estimativa das cargas utilizando a equação de Brzycki (1993) é maior 

quando realizado o máximo de 10 repetições (LESUER et al., 1997). Nas poucas situações em 

que os voluntários ultrapassaram as 10 repetições, um intervalo de 5 minutos foi oferecido e 

posteriormente uma nova tentativa ocorreu. Nessas situações apenas uma nova tentativa foi o 

suficiente para registrar a carga. 

Ao final de todas as séries foi anotado a carga utilizada pelos voluntários em cada um 

dos exercícios, bem como o número de repetições realizadas. Isso foi realizado para que fosse 

possível predizer as cargas equivalentes a 40 e 70% de 1RM a fim de usá-las nos testes 

seguintes (Teste 1 e Teste 2). A tabela 1 mostra a média da carga (kg) sustentada pelos 

voluntários. Essas cargas foram estimadas pela equação de Brzycki (1993):  

 

1RM (kg) = PS x 100 / (102,78 - 2,78 x REP) 

Equação de Brzycki (1993) para predição de peso máximo levantado em uma repetição. RM= 

repetição máxima; PS= peso sustentado; REP= número de repetições com peso sustentado. 
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Tabela 1. Médias e desvios-padrão referentes a carga sustentada (kg) durante a remada 

sentada e o pullover no aquecimento (40% 1RM) e nas séries (70% 1RM). 

 
 Exercício 

 Pullover  Remada sentada 

Intensidade 40% 1RM 70% 1RM  40% 1RM 70% 1RM 

Carga (kg) 18,30 ± 4,82 29,90 ± 7,70  27,10 ± 4,47 47,00 ± 7,53 

 

 

4.3.2 – Preparação dos eletrodos  

 

Sucessivamente ao teste de quantificação de cargas, houve um intervalo mínimo de 

dois e máximo sete dias (PIRAUÁ et al., 2017) antes da realização dos Teste 1 e Teste 2, que 

também respeitaram esse período de intervalo entre eles. Durantes os testes 1 e 2 foi 

investigado o efeito da atividade eletromiográfica durante o exercício de remada sentada em 

quatro diferentes condições (SISP, SICP, CISP e CICP). Para medir a atividade 

eletromiográfica foi utilizado um eletromiógrafo (Trigno Lab Wireless Inc, Boston, 

Massachusetts, EUA) que contém 16 canais com 16 bits de resolução. Os dados foram 

coletados na frequência de aquisição de 2000Hz por meio do software (EMGworks® 

Acquisition – Delsys Inc. Boston, Massachusetts, EUA). Para isso sensores (conjunto de 

eletrodos de superfície) compostos por quatro barras de contato de prata (10 x 1 mm) com 

distância de 10 mm entre elas foram posicionados na pele dos voluntários por um único 

pesquisador, após os devidos processos de seleção dos eletrodos, higienização e tricotomia da 

pele, e determinação da localização do eletrodo seguindo as recomendações da “Surface 

ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles” (SENIAM) (HERMENS et 

al., 2000). 

Os eletrodos foram fixados sobre a pele nos músculos bíceps braquial, deltoide 

posterior, latíssimo do dorso e redondo maior com uma fita adesiva de face dupla (APAMED, 

São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil) conforme mostra a Figura 3. Os sensores foram 

posicionados no músculo bíceps braquial seguindo as orientações da SENIAM (HERMENS 

et al., 2000). No músculo latíssimo do dorso, o posicionamento do eletrodo aconteceu 

obliquamente 4 cm abaixo do ângulo inferior da escápula (ESCAMILLA et al., 2006). Já no 

músculo deltoide posterior os sensores foram colocados aproximadamente 4 cm por trás do 

ângulo do acrômio (SCHOENFELD et al., 2013; FRANKE et al., 2015). Por fim, no músculo 



39 
 

 

redondo maior os sensores foram fixados no meio do feixe muscular ao longo da borda lateral 

da escápula (KONRAD, 2005).  

 

Figura 3. Posicionamento dos sensores (eletrodos de superfície) nos músculos deltoide 

posterior, redondo maior e latíssimo do dorso no plano frontal vista posterior (A) e do 

músculo bíceps braquial no plano frontal vista anterior (B). 

 

A fim de captar os dados eletromiográficos da melhor forma possível, os eletrodos 

foram fixados no mesmo sentido das fibras musculares, visto que o potencial de ação (sinal 

elétrico) possui trajetória na direção das fibras (HERMENS et al., 2000). Após todos os 

eletrodos terem sido fixados sobre a pele dos voluntários, foi realizado um teste para verificar 

se todos os sensores estavam captando sinal sem ruídos para posterior análise. Pedimos para 

que os voluntários realizassem os movimentos dos exercícios de remada sentada e pullover 

sem nenhuma carga externa. Na ocasião em que foi detectada a existência de ruídos, os 

sensores foram trocados e testados novamente, até que tudo estivesse de acordo para o início 

da coleta. Fatores como temperatura e o horário da coleta de dados de todos os voluntários 

foram controlados para que fossem o mais próximo possível em todos os testes realizados 

para evitar possíveis variações no sinal captado (KONRAD, 2005). 
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4.3.3 – Protocolo experimental 

 

O Teste 1 verificou o efeito da pré exaustão muscular nas condições SISP e SICP 

durante a execução do exercício de remanda sentada. Todos os dados eletromiográficos 

coletados durante esse teste foram normalizados pela contração isométrica voluntária máxima 

(CIVM) de cada músculo. Inicialmente os participantes realizaram o protocolo de 

aquecimento específico com 40% de 1RM como sugere Kraemer e Fry (1995) e Castanheira 

et al. (2017). O protocolo de aquecimento foi o similar ao utilizado no teste de quantificação 

de cargas. A pequena diferença foi em relação a carga do aquecimento. No Teste 1 o 

aquecimento foi na intensidade de 40% de 1RM da carga máxima estimada no durante o teste 

de quantificação de cargas. 

Após o aquecimento os voluntários tiveram um intervalo passivo de cinco minutos e 

realizaram três CIVMs com duração de cinco segundos (DE LUCA, 1984; CRESSWELL; 

LOSCHER; THORSTENSSON, 1995; MAMAGHANI et al., 2001; MULLANEY et al., 

2017) para os músculos selecionados. Entre cada CIVM foi fornecido um intervalo passivo de 

90 segundos. Para os músculos latíssimo do dorso e redondo maior a CIVM aconteceu na 

máquina do exercício de remada sentada (Flex Fitness Equipament, Cedral, São Paulo, 

Brasil). Os voluntários realizaram a CIVM com os braços posicionados paralelamente de 

forma supinada e com os cotovelos mantidos em 90º de flexão (LEHMAN et al., 2004). Antes 

dos voluntários realizarem o esforço de contração isométrica máxima, uma corda foi utilizada 

para delimitar a amplitude do movimento que permaneceu exatamente no ângulo de 90º de 

flexão de cotovelo. A corda permitiu que os voluntários realizassem a força máxima sem que 

o implemento do aparelho se movesse (Figura 4).   
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Figura 4. Posicionamento do voluntário durante a execução da CIVM dos músculos latíssimo 

do dorso e redondo maior. 

 

O teste de CIVM para o músculo deltoide posterior aconteceu com a abdução 

horizontal de ombros com pegada neutra (SCHOENFELD et al., 2013; FRANKE et al., 2015) 

na máquina peck deck (Flex Fitness Equipament, Cedral, São Paulo, Brasil). Nesse exercício 

toda a carga (kg) do aparelho foi utilizada e esta carga foi suficiente para que todos os 

voluntários realizassem força máxima de forma isométrica (Figura 5). 
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Figura 5. Posicionamento do voluntário durante a execução da CIVM do músculo deltoide 

posterior. 

 

Por fim a terceira CIVM realizada foi para o músculo bíceps braquial, que aconteceu 

com o cotovelo fletido em 90º (KUHTZ-BUSCHBECK; JING, 2012; ALENABI et al., 2013) 

com pegada supinada na polia do aparelho cross over (Flex Fitness Equipament, Cedral, São 

Paulo, Brasil) (Figura 6).  
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Figura 6. Posicionamento do voluntário durante a execução da CIVM do músculo bíceps 

braquial. 

 
As angulações de todas articulações foram medidas com um goniômetro (Shopfisio, 

Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil). Em todas CIVMs os voluntários eram verbalmente 

motivados a realizarem o máximo de força que conseguissem (MCNAIR et al., 1996; 

SOARES et al., 2016b; CALATAYUD et al., 2017).  

Ao final do registro do sinal eletromiográfico de todas as CIVMs, houve um intervalo 

passivo de cinco minutos (SCHOENFELD, 2013; GOLAS et al., 2017; SNARR et al., 2017). 

Em seguida os participantes realizaram uma série no exercício remada sentada nas condições 

SISP (somente a remada sentada) e SICP (imediatamente antes de executar a remada sentada 

eles realizaram o exercício pullover). Ambas as séries foram aleatoriamente randomizadas 

pelo aplicativo (Random sequence generator – RANDOM.ORG, Dublin, Ireland). O intervalo 

passivo entre as condições foi de 20 minutos como sugere os estudos de Augustsson et al. 

(2003) e Gentil et al. (2007). Esse grande intervalo foi realizado com intuito de evitar a fadiga 

muscular, fator que interfere o sinal eletromiográfico. 

A intensidade estabelecida para a realização das duas séries foi de 70% de 1RM e elas 

foram realizadas com repetições máximas. Os voluntários foram instruídos a buscar sempre a 

falha muscular concêntrica, definida como “a incapacidade de executar mais contrações 
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concêntricas sem mudança significativa na postura ou duração das repetições” (FISHER et al., 

2011; STEELE et al., 2017). Desta forma quando os indivíduos alteraram o padrão de 

movimento e/ou saíram da cadência previamente estipulada, a série foi interrompida. Todas as 

repetições foram contabilizadas e anotadas na ficha de coleta (APÊNDICE B). 

As outras duas condições CISP e CICP foram testadas em outro dia, durante a 

aplicação do Teste 2, que seguiu os mesmos procedimentos de coleta do Teste 1. Houve 

apenas o acréscimo do fator instrução verbal. Portanto nesse dia de teste, avaliou-se o efeito 

da instrução verbal na atividade eletromiográfica dos durante a remada sentada nas condições 

com e sem pré exaustão. A instrução verbal pré-estabelecida e padronizada “Concentre-se em 

estender o ombro, puxe com as costas” foi fornecida no início de cada série, e a cada três 

repetições ela era repetida aos voluntários como um reforço. A instrução ofertada enfatizou a 

extensão de ombro. Além das instruções inicial e de reforço, a região específica (latíssimo do 

dorso) foi apalpada concomitantemente ao instante em que as instruções eram ditas. O toque 

na região específica para indicar a região na qual os indivíduos deveriam enfatizar a contração 

ocorreu com base no método dos estudos prévios de Snyder e Leech (2009) e Calatayud et al. 

(2016). Ao final das séries, foi perguntado aos participantes se eles compreenderam a 

instrução ofertada como sugere Kristiansen et al. (2018). A figura 7 apresenta o delineamento 

experimental do estudo. 
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Figura 7. Representação esquemática do desenho experimental do estudo.  

 
 

5. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Para manter a estabilidade e melhorar a estacionariedade (média e variância do sinal 

não mudam no decorrer do tempo) o sinal eletromiográfico foi cortado em uma frequência 

baixa (DE LUCA, 1997). Portanto os dados coletados com o eletromiógrafo foram cortados 

utilizando o filtro digital Butterworth passa banda numa frequência de 10Hz a 500Hz (DE 

FREITAS MAIA et al., 2015). Logo em seguida, para mensurar a magnitude de atividade 

eletromiográfica muscular (análise do sinal no domínio temporal) foi calculada a raiz 

quadrada média dos quadrados (Root mean square - RMS) do sinal eletromiográfico do lado 

dominante dos voluntários. Esse método de análise da EMG avalia o valor de cada amplitude 

individual elevada ao quadrado, assim encontra-se a média dos quadrados das amplitudes e 

por fim é calculada a raiz quadrada. Todos os valores de RMS foram normalizados pela média 

dos valores RMS obtidos durante as três CIVMs. Em todas as CIVMs os dados foram 

coletados durante 5 segundos, mas para realização da análise, foi descartado o primeiro e o 

último segundo para calcular o RMS.  
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Além da análise no domínio temporal, também foi analisado o sinal eletromiográfico 

no domínio espectral (frequência do sinal). Foi escolhido para análise a frequência mediana 

pois ela é menos sensível aos ruídos (DE LUCA, 1997, 2008). Foram observadas as duas 

repetições iniciais, as duas repetições intermediárias e as duas repetições finais das condições 

com e sem pré exaustão muscular por meio de rotinas desenvolvidas no software (Matlab 

R2016b - The Mathworks Inc., Natick, Massachusetts, EUA). Também foi mensurado o 

número de repetições realizadas em todas as condições experimentais. Foram consideradas 

válidas apenas as repetições realizadas dentro da cadência previamente estipulada e que não 

modificaram o padrão correto de movimento dos exercícios. 

A amplitude do sinal mioelétrico e a frequência de disparo das unidades motoras 

foram verificadas por meio de análises realizadas nos domínios temporal e espectral em três 

intervalos diferentes ao longo da série de repetições múltiplas. Levando em consideração o 

número de repetições válidas de cada série, foi recortado as duas repetições iniciais de cada 

série (considerada como intervalo inicial) e foram calculados o RMS e a frequência mediana 

desse intervalo. O mesmo aconteceu para o intervalo intermediário, representado pelas duas 

repetições medianas; e para o intervalo final, considerado como as duas últimas repetições. 

 

 

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística utilizou-se análises de variância multivariadas (MANOVAs). 

Nem todos os pressupostos de homogeneidade de variância e homocedasticidade foram 

atendidos. Desta forma os dados foram transformados em log10 e as análises foram feitas 

novamente. Como os resultados não se mostraram diferentes entre os dados não 

transformados e os dados transformados, as análises finais ocorreram com os dados não 

transformados.  

Sendo assim, foram realizadas seis MANOVAs, sendo elas: três para a magnitude e 

três para a frequência mediana do sinal mioelétrico. Para a magnitude e frequência mediana 

do sinal, cada MANOVA representou uma janela temporal diferente (repetições iniciais, 

repetições intermediárias e repetições finais). Os fatores foram a condição de instrução (sem 

instrução verbal x com instrução verbal) e a condição de exaustão (sem pré exaustão muscular 

x com pré exaustão muscular). Ambos foram tratados como medidas repetidas. As variáveis 

dependentes foram a frequência mediana e a magnitude de ativação (RMS) dos músculos 

bíceps braquial, deltoide posterior, latíssimo do dorso e redondo maior. Para comparar o 
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número de repetições realizadas entre cada condição de instrução (sem instrução verbal x com 

instrução verbal) e de exaustão (sem pré exaustão muscular x com pré exaustão muscular) foi 

realizada uma análise de variância de dois fatores (ANOVA two way). 

 

 

7. RESULTADOS  

 
O número de repetições de todas as séries realizadas foi contabilizado e anotado na 

ficha de coleta (APÊNDICE B) ao final de cada série. Foram consideradas válidas apenas as 

repetições realizadas dentro da cadência previamente estipulada. ANOVA indicou diferença 

para pré exaustão [F (1,76) = 39,999, p = 0,000, η2 = 0,345, power = 1,000] mas não apontou 

efeito para instrução verbal [F (1,76) = 0,043, p = 0,836, η2 = 0,001, power = 0,055] no número 

de repetições realizadas. Na condição com pré exaustão muscular (exercício pullover antes), o 

número de repetições durante o exercício de remada sentada mostrou ser significativamente 

menor quando comparado a condição sem pré exaustão. Isso ocorreu independente do fator 

instrução verbal conforme mostra a Tabela 2. 

  

Tabela 2. Médias e desvios-padrão referentes ao número de repetições realizadas durante a 

remada sentada em cada condição. 

Condições Número de repetições 

Sem instrução sem pré exaustão  11,70 ± 2,43 

Sem instrução com pré exaustão 8,75 ± 2,02 * 

Com instrução sem pré exaustão 11,90 ± 1,92 

Com instrução com pré exaustão  8,75 ± 2,22 * 

 *Diferença significativa entre condições com e sem pré exaustão para p<0,001. 

 

 Nas condições em que a instrução verbal foi fornecida aos voluntários, foi perguntado 

no final de cada série realizada no exercício de remada sentada o que eles entenderam após 

receberem a instrução verbal. Os próprios voluntários responderam na ficha de coleta 

(APÊNDICE B) ao final de cada série o que eles entenderam e 70% deles compreenderam 

exatamente o que era proposto pela instrução verbal. Os outros voluntários mencionaram que 

a instrução verbal serviu para correção postural durante a execução do exercício, mas não 

entenderam explicitamente que era para enfatizar o músculo latíssimo do dorso.  
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Para facilitar a visualização, os resultados foram divididos de acordo com análises 

realizadas (domínio temporal e domínio espectral). 

 

7.1 – Domínio temporal  

 
A figura 8 apresenta uma série temporal do sinal eletromiográfico do músculo 

latíssimo do dorso no domínio temporal durante uma série do exercício remada sentada sem 

pré exaustão muscular e sem instrução verbal realizada por um participante. Já as figuras 9, 10 

e 11 representam o sinal eletromiográfico no domínio temporal nos três diferentes intervalos 

(repetições iniciais, intermediárias e finais, respectivamente) durante uma série do exercício 

remada sentada sem pré exaustão muscular e sem instrução verbal.  

 

 
 

Figura 8. Exemplo do sinal eletromiográfico no domínio temporal ao longo de uma série do 

exercício remada sentada. 
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Figura 9. Exemplo do sinal eletromiográfico no domínio temporal nas repetições iniciais 

durante o exercício remada sentada. 

 

 

 
Figura 10. Exemplo do sinal eletromiográfico no domínio temporal nas repetições 

intermediárias durante o exercício remada sentada. 

 



50 
 

 

 
 

Figura 11. Exemplo do sinal eletromiográfico no domínio temporal nas repetições finais 

durante o exercício remada sentada. 

 

 

Analisando as repetições iniciais, os resultados apontaram que a atividade 

eletromiográfica foi alterada quando a instrução verbal foi fornecida. MANOVA indicou 

diferença para instrução verbal [Wilks’ Lambda = 0,469, F (4,13) = 3,673, p = 0,033, η2 = 

0,531, power = 0,730] mas não apontou diferença para a pré exaustão muscular [Wilks’ 

Lambda = 0,856, F (4,13) = 0,549, p = 0,703, η2 = 0,144, power = 0,142]. 

A ANOVA apontou que o músculo latíssimo do dorso aumentou a atividade 

eletromiográfica quando a instrução verbal foi fornecida [F (1,16) = 4,532, p = 0,049] e 

apontou interação entre instrução verbal e pré exaustão muscular para o músculo redondo 

maior [F (1,16) = 6,682, p = 0,020]. Testes post hoc indicaram que na situação com pré 

exaustão, o músculo redondo maior apresentou maior atividade eletromiográfica com a 

utilização da instrução verbal (Figura 12). 
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# maior que sem instrução verbal (p = 0,049) 

* maior que sem instrução verbal com pré exaustão muscular (p = 0,020)  

 

Figura 12. Médias e desvios-padrão da atividade eletromiográfica durante as duas repetições 

iniciais nas diferentes condições de realização do exercício remada sentada. 
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Durante as repetições intermediárias, a MANOVA não apontou diferença para 

instrução verbal [Wilks’ Lambda = 0,531, F (4,14) = 3,087, p = 0,051, η2 = 0,469, power = 

0,657] nem para exaustão muscular [Wilks’ Lambda = 0,676, F (4,14) = 1,680, p = 0,210, η2 

= 0,324, power = 0,387]. A atividade eletromiográfica foi similar em todas as condições 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13. Médias e desvios-padrão da atividade eletromiográfica durante as duas repetições 

intermediárias nas diferentes condições de realização do exercício remada sentada. 

 

 

 Com relação as repetições finais, esse mesmo padrão se repetiu. Os resultados 

mostraram que não houve diferenças para instrução verbal [Wilks’ Lambda = 0,623, F (4,13) 

= 1,968, p = 0,159, η2 = 0,377, power = 0,438] nem para exaustão muscular [Wilks’ Lambda 

= 0,679, F (4,13) = 1,535, p = 0,249, η2 = 0,321, power = 0,347] (Figura 14).  
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Figura 14. Médias e desvios-padrão da atividade eletromiográfica durante as duas repetições 

finais nas diferentes condições de realização do exercício remada sentada. 

 

 

7.2 – Domínio espectral  

 

Em relação ao domínio espectral, as figuras 15, 16 e 17 mostram exemplos do 

comportamento da frequência (Hz) do sinal eletromiográfico durante o exercício remada 

sentada sem pré exaustão e sem instrução verbal nos intervalos inicial, intermediário e final, 

respectivamente. 
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Figura 15. Exemplo da frequência do sinal eletromiográfico no domínio espectral nas 

repetições iniciais durante o exercício remada sentada. 

 

 

 
 

Figura 16. Exemplo da frequência do sinal eletromiográfico no domínio espectral nas 

repetições intermediárias durante o exercício remada sentada. 
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Figura 17. Exemplo da frequência do sinal eletromiográfico no domínio espectral nas 

repetições finais durante o exercício remada sentada. 

 

Durante as repetições iniciais, MANOVA não apontou diferença para a instrução 

verbal [Wilks’ Lambda = 0,744, F (4,13) = 1,117, p = 0,390, η2 = 0,256, power = 0,258] mas 

indicou diferença para pré exaustão muscular [Wilks’ Lambda = 0,293, F (4,13) = 7,853 p = 

0,002, η2 = 0,707, power = 0,975].  

A ANOVA mostrou que os músculos redondo maior [F (1,16) = 14,466, p = 0,002] e 

deltoide posterior [F (1,16) = 17,940, p = 0,001] reduziram os valores da frequência mediana 

(Hz) durante as condições com pré exaustão muscular e também apontou interação entre 

instrução verbal e pré exaustão muscular para o músculo latíssimo do dorso [F (1,16) = 5,242, 

p = 0,036]. Testes post hoc indicaram que o latíssimo do dorso reduziu a frequência mediana 

de atividade eletromiográfica na condição com pré exaustão quando fornecida a instrução 

verbal (Figura 18). 
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# menor que sem pré exaustão muscular (p < 0,002) 

* menor que sem instrução verbal com pré exaustão muscular (p = 0,036) 

 

Figura 18. Médias e desvios-padrão da frequência mediana durante as repetições iniciais nas 

diferentes condições de realização do exercício remada sentada. 

 

 Para as repetições intermediárias, MANOVA não apontou efeito da instrução verbal 

[Wilks’ Lambda = 0,673, F (4,14) = 1,700, p = 0,206, η2 = 0,327, power = 0,391] mas 

apontou efeito para pré exaustão muscular [Wilks’ Lambda = 0,369, F (4,14) = 5,981, p = 

0,005, η2 = 0,631, power = 0,929]. 

A ANOVA mostrou que os músculos redondo maior [F (1,17) = 12,700, p = 0,002] e 

deltoide posterior [F (1,16) = 18,563, p = 0,000] reduziram os valores da frequência mediana 

(Hz) durante as condições com pré exaustão muscular, mostrando um indicativo de fadiga 

muscular nesses músculos (Figura 19). 
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# menor que sem pré exaustão muscular (p < 0,002) 

 

Figura 19. Médias e desvios-padrão da frequência mediana durante as repetições 

intermediárias nas diferentes condições de realização do exercício remada sentada. 

 

Para as últimas repetições MANOVA não mostrou diferenças nem para instrução 

[Wilks’ Lambda = 0,704, F (4,13) = 1,363, p = 0,300, η2 = 0,296, power = 0,310] nem para 

pré exaustão muscular [Wilks’ Lambda = 0,692, F (4,13) = 1,444, p = 0,275, η2 = 0,308, 

power=0,328]. Em todas as condições a frequência mediana foi similar (Figura 20). 
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Figura 20. Médias e desvios-padrão da frequência mediana durante as repetições finais nas 

diferentes condições de realização do exercício remada sentada. 

 

8. DISCUSSÃO  
 

 O presente estudo buscou analisar o efeito da interação entre a utilização da instrução 

verbal e o método de pré exaustão muscular no domínio temporal (amplitude do sinal) e no 

domínio espectral (frequência mediana) do sinal eletromiográfico durante a realização do 

exercício remada sentada na intensidade de 70% de 1RM. O efeito da instrução verbal assim 

como o efeito da pré exaustão muscular também foram analisados separadamente sobre esses 

parâmetros. 

O principal resultado encontrado no presente estudo foi em relação ao efeito da 

instrução verbal no domínio temporal. Nossa hipótese era que a instrução verbal aumentaria a 

amplitude do sinal eletromiográfico no músculo específico latíssimo do dorso e os resultados 

mostraram que realmente houve esse aumento significativo. A instrução verbal “concentre-se 
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em estender os ombros, puxe com as costas” fornecida aos voluntários, mostrou aumento de 

7,44% na atividade eletromiográfica do latíssimo do dorso e 15,63% na atividade 

eletromiográfica do redondo maior na condição com pré exaustão. 

Tal resultado complementa estudos anteriores encontrados na literatura. Havia o 

consenso de que a instrução verbal possuía efeitos positivos no aumento da amplitude do sinal 

eletromiográfico do músculo específico (alvo) com cargas até 60% de 1RM (BRESSEL et al., 

2009; SNYDER; LEECH, 2009; SNYDER; FRY, 2012; CALATAYUD et al., 2016). Outros 

estudos mostraram que a instrução verbal teve seu efeito na atividade eletromiográfica 

reduzido (SNYDER; FRY, 2012) ou não mostrou efeito durante a realização do supino reto 

com carga de 80% de 1RM (CALATAYUD et al., 2016; DANIELS; COOK, 2017). Os 

resultados encontrados no presente estudo ampliam o entendimento sobre o papel instrução 

verbal, mostrando que seu efeito também é positivo quando fornecida aos indivíduos durante 

o exercício com a intensidade de 70% de 1RM.  

A presente pesquisa foi a primeira a analisar o efeito da instrução verbal em diferentes 

intervalos ao longo da série de repetições máximas realizada. Os resultados mostraram que a 

instrução verbal aumentou a atividade do músculo específico na intensidade de 70% de 1RM 

somente no intervalo inicial (primeiras duas repetições) da série. Neste intervalo de repetições 

houve efeito da instrução verbal para aumentar a atividade eletromiográfica do latíssimo do 

dorso e redondo maior (somente na condição de pré exaustão muscular). Durante as 

repetições intermediárias e finais a atividade não alterou em nenhum músculo analisado. Uma 

possível explicação seria que ao longo da série, provavelmente houve declínio da capacidade 

de produção de força e consequentemente redução do rendimento do exercício, explicados 

pelo comprometimento do processo de acoplamento de excitação-contração da fibra muscular 

(BIGLAND-RITCHIE et al., 1983). Tal comprometimento é uma possível explicação do 

porquê a instrução verbal não surtiu efeito durante os intervalos intermediário e final. Sabe-se 

que em decorrência à fadiga muscular ocorre aumento generalizado da excitação dos 

motoneurônios, elevando a magnitude do sinal eletromiográfico (CONTESSA; DE LUCA; 

KLINE, 2016). Nossos resultados mostraram que esse aumento da magnitude do sinal 

mioelétrico aparentemente aconteceu conforme a fadiga foi se instalando. Provavelmente 

nesses intervalos de repetições os músculos envolvidos foram recrutados ao máximo, por isso 

não houve diferenças significativas entre a atividade eletromiográfica dos músculos 

analisados durante as repetições intermediárias e finais na intensidade de 70% de 1RM 

independentemente dos fatores pré exaustão e instrução verbal.  
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Os achados do presente estudo ainda corroboram os resultados encontrados por Snyder 

e Fry (2009). Nesse estudo as voluntárias conseguiram elevar 17,6% a atividade do músculo 

latíssimo do dorso após receberem as instruções verbais específicas para enfatizar a contração 

deste músculo durante o exercício de puxada frontal. No entanto esses autores observaram 

que o conceito de ativação seletiva (aumento da atividade eletromiográfica do músculo 

desejado com a concomitante redução do músculo acessório) não ocorreu. No presente estudo 

o bíceps braquial não mostrou redução de sua atividade quando a instrução foi ofertada para 

enfatizar o latíssimo do dorso. Apesar do músculo latíssimo do dorso e do redondo maior 

elevarem sua atividade eletromiográfica com a instrução fornecida que enfatizou a contração 

do latíssimo do dorso, o bíceps braquial não reduziu sua atividade.  

Além disso, em relação ao efeito da instrução verbal na frequência mediana do sinal, 

nosso estudo apresenta-se como pioneiro pois foi o único que investigou o efeito da instrução 

verbal sobre o domínio espectral. O que já se sabia na literatura em relação ao efeito da 

instrução verbal estava relacionado apenas a análise no domínio temporal (amplitude do sinal 

mioelétrico). Nossos resultados mostraram que a utilização da instrução verbal não 

influenciou a frequência mediana do sinal eletromiográfico em nenhum dos três intervalos 

observados (repetições iniciais, repetições intermediárias e repetições finais). O efeito da 

instrução verbal mostrou ser existente apenas para o domínio temporal, como citado 

anteriormente. Normalmente o acréscimo do sinal mioelétrico é atribuído pelo aumento do 

recrutamento de outras unidades motoras, bem como pelo aumento na taxa de disparo das 

fibras já ativas  (EDWARDS; LIPPOLD, 1956; LIND; PETROFSKY, 1979). Esse aumento 

do sinal ocorre principalmente em decorrência do recrutamento de novas unidades e não pelo 

aumento da taxa de disparo das unidades motoras (BIGLAND-RITCHIE et al., 1983). Os 

resultados do presente estudo corroboram essa hipótese.  

Em relação ao método de pré exaustão muscular os resultados mostraram que a 

amplitude do sinal eletromiográfico não foi influenciada com a utilização do método pré 

exaustão muscular em nenhum dos três intervalos analisados. Era esperado que a atividade 

eletromiográfica do músculo acessório (bíceps braquial) aumentasse na situação com pré 

exaustão, mas isso não ocorreu. Os quatro músculos observados não mostraram diferenças 

estatísticas na atividade eletromiográfica nas situações com e sem pré exaustão muscular. Os 

resultados encontrados no presente estudo nos revelam que diferentemente do proposto pelo 

método, a atividade eletromiográfica do músculo agonista principal (latíssimo do dorso) não 

aumentou quando realizado um exercício monoarticular (pullover) previamente a um 

exercício multiarticular (remada sentada). Esses resultados corroboram estudos anteriores 
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realizados por Gentil et al. (2007) e Brennecke et al. (2009) revelaram que a pré exaustão 

(exercício peck deck anteriormente ao supino reto) não alterou a atividade eletromiográfica do 

músculo principal (peitoral maior).  

Embora os resultados do presente estudo corroborem os resultados encontrados por 

Gentil et al. (2007) e Brennecke et al. (2009) em relação a pré exaustão muscular não ser 

capaz de aumentar a atividade eletromiográfica no músculo principal, estes estudos também 

mostraram que o músculo acessório teve sua atividade aumentada. Nesse aspecto nossos 

resultados divergem desses estudos assim como de nossa hipótese inicial. Apesar da 

proximidade entre a intensidade de 10RM utilizada nesses estudos (equivalente a 75% de 

1RM) com a intensidade utilizada neste projeto (70% de 1RM), a divergência entre os 

resultados encontrados no presente estudo em relação a literatura pode estar relacionada com 

a interação entre o método de pré exaustão muscular e a utilização da instrução verbal. Os 

estudos anteriores não utilizaram a instrução verbal para indicar qual músculo deveria ser 

enfatizado durante a execução da pré exaustão. Gentil et. al (2007) mencionaram que o tríceps 

braquial aumentou sua atividade para compensar a fadiga do peitoral maior, possibilitando os 

voluntários continuarem a realização do movimento. Caso a instrução verbal fosse utilizada 

(exemplo: durante esse exercício se concentre em fazer força no peitoral) talvez a musculatura 

acessória não aumentaria sua atividade. O presente estudo revelou que apesar da pré exaustão 

não aumentar a atividade do músculo principal, também não houve aumento da atividade na 

musculatura acessória. A instrução verbal utilizada para enfatizar o músculo latíssimo do 

dorso influenciou para aumentar a atividade deste músculo e também pode ter influenciado 

para não elevar a atividade do bíceps braquial na condição com pré exaustão. 

Nossos resultados ainda divergem dos estudos de Rocha Junior et al. (2010) e Pirauá 

et al. (2017). Rocha Junior et al. (2010) mostraram que a pré exaustão na cadeira extensora 

com intensidades submáximas de 30 e 60% de 1RM antes do leg press na intensidade de 60% 

de 1RM apresentaram valores de RMS de 59,46% e de 67,36% respectivamente. Em ambas as 

intensidades a atividade foi significativamente maior do que na condição sem pré exaustão 

que mostrou apenas 27,61% de atividade eletromiográfica no músculo vasto lateral. Já o 

estudo de Pirauá et al. (2017) mostrou que a pré exaustão utilizando a adução horizontal de 

ombro em decúbito dorsal (“crucifixo com halteres”) na intensidade de 30% de 1RM 

aumentou a atividade eletromiográfica do peitoral maior durante e realização do supino reto 

com intensidade de 60% de 1RM. O que pode explicar o efeito positivo da pré exaustão em 

ambos os estudos, são as intensidades submáximas e moderadas utilizadas nos exercícios.  
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É notório que em intensidades baixas e moderadas o recrutamento de poucas unidades 

motoras é suficiente para realizar o movimento (HENNEMAN, 1979). Muito provavelmente 

isso aconteceu nestes estudos quando os exercícios analisados foram realizados sem pré 

exaustão muscular. O diferente volume de repetições entre as séries com e sem pré exaustão 

muscular utilizadas nestes estudos é o fator que pode explicar o aumento da atividade 

eletromiográfica na situação de pré exaustão muscular. Quando a pré exaustão foi 

acrescentada, o maior volume de repetições possibilitou os voluntários a fadigarem mais do 

que na série sem pré exaustão e isso interferiu diretamente para o aumento da atividade 

eletromiográfica. Desta forma a atividade eletromiográfica elevou-se provavelmente em 

decorrência da necessidade de mais unidades motoras serem ativadas para manter realizarem 

mais repetições (HENNEMAN, 1979). Além disso, a pré exaustão nesses dois estudos não foi 

realizada até a falha muscular concêntrica, conforme o método proposto por inúmeros autores 

(DARDEN, 1983; TAN, 1999; BRENNECKE et al., 2009; HACKETT; JOHNSON; CHOW, 

2013; FLECK; KRAEMER, 2014). O exercício monoarticular foi submáximo e não pré 

fadigou o músculo principal antes do exercício multiarticular. 

Outro resultado expressivo apontou que a pré exaustão muscular reduziu 

significativamente a frequência mediana do sinal mioelétrico nos músculos redondo maior e 

deltoide posterior em 11,21% e 8,58% respectivamente durante as repetições iniciais. Para o 

músculo latíssimo do dorso também houve redução (8,33%), porém isso aconteceu somente 

na condição com instrução verbal. Durante as repetições intermediárias, também houve 

redução da frequência mediana para os músculos redondo maior (5,85%) e deltoide posterior 

(4,57%). O fato de o volume de repetições ser maior nas condições com pré exaustão 

(pullover seguido de remada sentada na máquina) pode explicar a redução significativa da 

frequência mediana na condição com pré exaustão. Ao iniciar a remada sentada nessas 

condições, os voluntários já estavam pré fadigados após terem realizado o pullover. A 

literatura mostra que com o monitoramento e a quantificação da modificação espectral ao 

longo de uma série sustentada, é possível obter informações a respeito dos índices de fadiga 

antes mesmo que o indivíduo chegue a fadiga contrátil (incapacidade de realizar mais 

repetições) (DE LUCA, 1997). O índice de fadiga indicado pela alteração do espectro da 

frequência é representado pela diminuição dos valores de frequência mediana ao longo da 

série. Nossos resultados corroboram estudos prévios encontrados na literatura, que mostraram 

valores mais baixos de frequências nas situações em que a fadiga muscular começa a aparecer 

(LINDSTROM, 1970; VIITASALO; KOMI, 1977; KOMI; TESCH, 1979; DE LUCA, 1984, 

1997; MASUDA et al., 1999). 
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Entretanto, durante as repetições finais não houve redução significativa nos valores da 

frequência mediana quando comparado as condições com e sem pré exaustão muscular. 

Mesmo o volume de repetições das séries nessas condições terem sido diferentes, as séries 

foram executadas até a falha muscular concêntrica como proposto pelo método. Isso pode ter 

feito com que durante as últimas repetições da remada sentada em ambas as condições (com e 

sem pré exaustão), os músculos envolvidos tenham sido fadigados de forma similar, não 

mostrando diferenças significativas para os valores de frequência mediana entre essas 

condições.  

Os resultados também mostraram redução no número de repetições durante o exercício 

de remada sentada quando foi precedida da pré exaustão no exercício pullover. Essa redução 

era esperada levando em consideração pesquisas anteriormente citadas (AUGUSTSSON et 

al., 2003; GENTIL et al., 2007; BRENNECKE et al., 2009; VILACA-ALVES et al., 2014; 

SOARES et al., 2016b, 2016a; RIBEIRO et al., 2018). Sabe-se que o exercício realizado ao 

final de uma sequência ou de uma sessão de treinamento tem sua performance afetada, e 

como consequência há uma redução no número de repetições (SIMÃO et al., 2005; GENTIL 

et al., 2007). Isso explica o fato da remada sentada com pré exaustão ter mostrado um número 

menor de repetições quando foi comparada a remada executada em uma série simples. Os 

resultados do presente estudo reforçam a ideia de que os exercícios principais do treinamento 

devem ser realizados primeiro, pois desta maneira há possibilidade de dar maior ênfase nesses 

exercícios e consequentemente é possível realizar mais repetições com a mesma carga 

(SIMÃO et al., 2005; SPREUWENBERG et al., 2006). 

  

 

9. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo revelou que o método de pré exaustão muscular não tem efeito 

positivo no aumento da amplitude do sinal eletromiográfico no músculo específico como 

propõe o método. Os resultados ainda mostraram pouca relevância do fator instrução verbal 

sobre a amplitude do sinal eletromiográfico, visto que houve aumento da amplitude do sinal 

em apenas duas repetições iniciais ao longo de uma série de múltiplas repetições. A instrução 

verbal não altera a frequência do sinal eletromiográfico. Por fim os achados do presente 

estudo mostraram que realizar a pré exaustão reduz o desempenho do exercício multiarticular.  
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11. ANEXO A – Aprovação do comitê de ética em pesquisa  
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12. APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 

Você está sendo convidado a participar do estudo intitulado “Efeito da instrução verbal na 

atividade eletromiográfica durante o exercício de remada sentada com e sem pré exaustão muscular “. 

A ordem de execução dos exercícios na sessão de treinamento e as instruções fornecidas pelo 

instrutor são fatores fundamentais para estímulo adequado dos músculos que se deseja treinar. Visando 

cobrir lacunas na literatura que mostram trabalhos comprovando apenas a efetividade da instrução 

verbal e da pré exaustão no recrutamento muscular de forma separada, objetivamos avaliar o efeito da 

instrução verbal no recrutamento muscular durante a realização do exercício de remada fechada nas 

situações com e sem pré exaustão. Por isso esse estudo está sendo realizado buscando avaliar o efeito 

da instrução verbal no recrutamento muscular durante a realização do exercício de remada sentada nas 

situações sem e com pré exaustão. Esta pesquisa não lhe trará nenhum benefício direto, porém, 

esperamos que ela possa trazer benefícios indiretos, tendo em vista que auxiliará os profissionais da 

área da saúde a compreenderem melhor o papel da instrução verbal no recrutamento muscular em 

situações com e sem pré-exaustão muscular.  

Portanto, se você concordar em participar do estudo, algumas avaliações serão realizadas. 

Inicialmente você responderá um questionário com perguntas sobre históricos de lesões ou qualquer 

problema de saúde que impossibilite sua participação em realizar os exercícios propostos. Em seguida, 

ocorrerá o teste de quantificação de cargas, no qual você realizará os exercícios de remada sentada e 

pull over após uma simples demonstração de como realizá-los. Com esse procedimento ajustaremos as 

cargas para que você realize esses mesmos exercícios nos testes. Com as cargas ajustadas, haverá dois 

dias de coletas de dados com intervalo mínimo de 2 dias e máximo de 7 dias entre eles. Será realizado 

em cada um dos dias, 2 séries com repetições máximas com 70% da carga máxima encontrada no teste 

de quantificação de cargas. Durante o teste sensores (eletrodos) serão fixados na sua pele. É um 

procedimento indolor e permitirá coletar os dados necessários para a pesquisa. Todos os 

procedimentos dos testes acontecerão no Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano 

da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo. Os testes 

levarão cerca de 1 hora para serem realizados em seus respectivos dias. 

Os riscos para participação nesta pesquisa são mínimos e estão relacionados com dor muscular 

ou desconfortos inerentes à prática de exercícios de musculação. Mesmo assim, durante todo 

experimento uma pessoa permanecerá ao seu lado para eventual auxílio. Você terá direito a reembolso 

conforme as leis vigentes no país caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa. Além 

disso, a qualquer momento você poderá pedir para interromper a participação no experimento sem que 

isso lhe acarrete qualquer prejuízo ou penalização.  

A sua participação não é obrigatória. Garantimos que as informações obtidas nessa pesquisa 

não serão de maneira alguma associadas à sua identidade. Pela sua participação você não receberá 
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qualquer valor em dinheiro e não terá nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida que possa beneficiá-

lo. As despesas com transporte serão ressarcidas, caso seja necessário. Caso você aceite participar do 

estudo deverá assinar este documento de consentimento. 

Eu,______________________________________________________________, declaro que 

estou devidamente esclarecido sobre os procedimentos envolvidos no estudo intitulado “Efeito da 

instrução verbal na atividade eletromiográfica durante o exercício de remada sentada com e sem pré 

exaustão muscular“ e aceito participar desta pesquisa. Fui informado que os dados do estudo serão 

utilizados para fins científicos e que minha identidade será mantida em sigilo. Sei que não sou 

obrigado a participar do estudo, que não terei nenhum prejuízo caso não queira participar e que terei 

liberdade em retirar meu consentimento a qualquer momento. Estou recebendo uma via deste termo de 

consentimento. Poderei me informar sobre o andamento do estudo na Escola de Educação Física e 

Esporte de Ribeirão Preto e sobre dúvidas relacionadas à ética da pesquisa no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Telefone para contato com os 

pesquisadores: (11) 99163-5023; (16) 3315-0345. Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto: (16) 3315-0494. 

 

Ribeirão Preto, _______ de _____________________ de 2018. 

 

 

__________________________________________                               

Assinatura do Participante                                      

 

__________________________________________ 

Prof. Rafael Akira Fujita 

Pesquisador Responsável    

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Matheus Machado Gomes    

Orientador   
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13. APÊNDICE B – Ficha de coleta 
 

FICHA DE COLETA 
EFEITO DA INSTRUÇÃO VERBAL NA ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 
REMADA SENTADA COM E SEM PRÉ EXAUSTÃO MUSCULAR 
 
Prof. Rafael Akira Fujita 
Prof. Dr. Matheus Machado Gomes 
 
DATA 1º DIA: ____/_____/____     
DATA 2º: DIA ____/_____/____  
DATA 3º DIA: ____/_____/____ 
 
NOME: ______________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____  IDADE: ____________ 
TELEFONE: ________________________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________________________ 

MASSA CORPORAL (kg): ________________  ESTATURA (cm): _______________ 

LESÃO OSTEOMIOARTICULAR:__________________________________________________________ 
EXPERIÊNCIA EM MUSCULAÇÃO: _______________________________________________________ 

TEMPO DE PRÁTICA: __________________________________________________________________ 

 
1º DIA: TESTE DE QUANTIFICAÇÃO DE CARGA 
Aquecimento: 2x12 remada sentada + 2x12 pullover (40% de 1RM – 75% massa corporal)  

Cadência 2:2 segundos. (5 minutos de intervalo para começar o teste). 
 
Remada sentada:    Pullover: 
Carga:      Carga: 
Repetições:     Repetições: 

1RM:      1RM: 

70% 1RM:     70% 1RM: 
40% 1RM:      40% 1RM:  

          1RM (kg) = PS x 100 / (102,78 - 2,78 x REP) 
 
CONTRAÇÃO ISOMÉTRICA VOLUNTÁRIA MÁXIMA  

(3 x 5 segundos - 90 segundos de intervalo passivo): 

Latíssimo do dorso – remada sentada na máquina 
Redondo maior - remada sentada na máquina 

Deltoide posterior – abdução horizontal dos ombros no peck deck 

Tríceps braquial cabeça longa e lateral - extensão de cotovelo na polia a 90º com pegada pronada em pé 

Deltoide anterior – flexão de ombro na polia pegada pronada 
Bíceps braquial – flexão de cotovelo a 90º na polia 

 
Aquecimento: 2x12 remada sentada + 2x12 pullover 40%1RM / Cadência 2:2 segundos 
(5 minutos de intervalo para começar o teste) 
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2º DIA: TESTE DE PRÉ EXAUSTÃO MUSCULAR 
RANDOMIZADO – Random sequence generator  
 
* Remada sentada sem instrução verbal e sem pré-exaustão [   ] 

- 1 x 70% de 1RM  
nº de repetições = ____ 

 

20 minutos de intervalo 

 
* Remada sentada sem instrução verbal e com pré-exaustão (pullover) [   ] 

- 1 x 70% de 1RM 

nº de repetições = ____ pullover 
nº de repetições = ____ remada sentada 

 
3º DIA: TESTE DE PRÉ EXAUSTÃO MUSCULAR E INSTRUÇÃO VERBAL 
RANDOMIZADO Random sequence generator 
 
* Remada sentada com instrução verbal e sem pré-exaustão [   ] 
- 1 x 70% de 1RM  

nº de repetições = ____ 

 
20 minutos de intervalo 

 

* Remada sentada com instrução verbal e com pré-exaustão (pullover) [   ] 
- 1 x 70% de 1RM 

nº de repetições = ____ pullover 

nº de repetições = ____ remada sentada 
 

*Instrução verbal: Concentre-se em estender o ombro, “puxe com as costas”. 

*Toque na região alvo 
Ofertada no início de cada tentativa e a cada 3 repetições 

 
O que você entendeu com a instrução verbal?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
ANOTAÇÕES 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Data:       /        / 

 

 

Assinatura do Aluno: ________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do Orientador:____________________________________________________ 
 


