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RESUMO
Introdução: Força muscular pode ser
entendida como a máxima tensão que
pode ser gerada por um ou mais
músculos em uma única contração
isométrica máxima e pode ser
influenciada pela modificação do
comprimento dos músculos. Objetivo:
Avaliar a força isométrica e a atividade
eletromiográfica do músculo deltóide e o
recrutamento de músculos
estabilizadores de tronco em 3 angulos
do exercício de remada isométrica.
Metodologia: Participaram deste estudo
16 voluntários (8 homens e 8 mulheres)
com idades entre 20 e 40 anos. O
protocolo consistiu na realização de 1
contração máxima de 8 segundos em
cada uma das 3 posições do exercício
remada (alta, horizontal e baixa) com
intervalo de 3 minutos entre cada
contração. Foi feito registro da força por
dinamometria e da atividade mioelétrica
por meio da eletromiografia. Resultados:
Não houve diferença estatística
significativa na comparação entre a
força isométrica com a variação do
ângulo de puxada (p=0,502). A
comparação par a par também não
revelou diferenças significativas nas 3
posições (p=0,9122; p=0,8844;
p=0,8661, respectivamente). A
comparação entre grupos dos dados
referentes aos sinais eletromiográficos
dos músculos deltóide porção espinhal,
paravertebrais lombares e transverso do
abdome também não revelou diferenças
estatistísticas significativas (p=0,218;
p=0,914; p=0,975. A comparação par a
par também não revelou diferenças
significativas nas 3 posições de testes
para nenhum dos músculos avaliados
(p=0,205; p=0,906; p=0,973,
respectivamente). Conclusão: Não
houve diferenças significaticas na força
isométrica e na atividade
eletromiográfica dos músculos deltóide,
paravertebrais lombares e transverso do
abdome com a variação do ângulo no
exercício remada.

Palavras-chave: Força muscular;
eletromiografia; Músculo deltóide;
Treinamento de Resistência.

ABSTRACT

Introduction: Muscular force can be
understood as the maximum tension that
can be generated by one or more
muscles in a single maximal isometric
contraction and can be influenced by the
muscle length modification. Aim:
Evaluate the isometric force, deltoid
muscle electromyographic activity and
the recruitment of stabilizing muscles of
trunk at 3 angles of the isometric rowing
exercise. Method: Sixteen volunteers (8
men and 8 women) aged between 20 -
40 years participated in this study. The
protocol consisted one maximum
contraction of eight seconds onto each
of the three rowing exercise positions
(high, horizontal and low) with an interval
of 3 minutes between each contraction.
Force register was made by
dynamometry and myoelectric activity
were with electromyography. Results:
There was no statistically significant
difference in comparison between
isometric force and pull angle variation
(p = 0.502). Neither did the pair-wise
comparison uncover any significant
differences in the three positions (p =
0.9122; p = 0.8844; p = 0.8661,
respectively). Comparison between data
groups referring electromyographic
signals of the deltoid, spinal portion,
lumbar paravertebral and transverse
abdomen muscles also revealed no
statistically significant differences (p =
0.218; p = 0.914; p = 0.975). The pair up
comparison didn't reveal differences
either significant in the three test
positions for none of the evaluated
muscles (p = 0.205; p = 0.906; p = 0.973,
respectively). Conclusion: There were no
significant differences in the isometric
force and electromyographic activity



deltoid, lumbar paravertebral and
transverse abdomen muscles with the
angle variation in the rowing exercise.

Key words: Muscle force;
Electromyography, Deltoid muscle;
Endurance training.

INTRODUÇÃO

Segundo Guedes (2003), força
muscular pode ser entendida como a
máxima tensão que pode ser gerada por
um músculo ou conjunto de músculos ou
“o módulo de torque, exercido por um
músculo ou por vários músculos em uma
única contração isométrica máxima, de
duração não restrita”. A força da
contração dos músculos gera torques
rotarórios, responsáveis pelos
movimentos articulares e torques
compressivos ou de estabilização
articular (Houglun e Bertoti (2014).
Ambos são essenciais para a
coordenação dos movimentos e, as
variações dos ângulos articulares, bem
como dos ângulos de inserção dos
tendões, modificam essas forças e
influenciam a artrocinemática
(HOUGLUN e BERTOTI, 2014; HALL,
2016).

Os músculos esqueléticos se
contraem de forma isotônica e
isométrica, conforme solicitação
dinâmica ou estática e a tensão gerada
bem como o gasto energético variam
com essa solicitação (ALVES et al,
2018).

Variações na forma de solicitação
dos músculos com mudanças no tipo de
contração bem como nos ângulos
articulares durante os exercícios
resistidos refletem aumento da eficiência
de recrutamento desses músculos
(OCARINO et al, 2005).

Os exercícios resistidos são
aqueles realizados contra alguma forma
de resistência graduável à contração

muscular que, de acordo com Santarém
(2017), são considerados os mais
completos dentre as formas de
treinamento físico.

As variações na posição corporal e,
especialmente, as variações nos
ângulos de posicionamento e
movimentos articulares influenciam
diretamente a produção de força com
seus componentes, bem como a
atividade elétrica dos músculos, pois
definem o recrutamento em maior ou
menor intensidade das unidades
motoras específicas.

A eletromiografia (EMG) é uma
técnica que permite o registro dos sinais
elétricos gerados pelas células
musculares, possibilitando a análise da
atividade muscular durante a realização
de força (OCARINO et al, 2005;
BOTELHO, 2008; RODRIGUEZ-AÑEZ,
2000 ).

O complexo articular do ombro é
formado por 20 músculos, três
articulações ósseas e três “articulações
funcionais” de tecidos moles (TORTORA
E DERRICKSON, 2010). O complexo do
ombro estabiliza o membro superior
para os movimentos da mão de levantar
e puxar objetos, eleva o corpo, auxilia na
inspiração e na expiração forçada, e
ainda sustenta o peso na caminhada
com muletas (HOUGLUN E BERTOTI,
2014).

Os transtornos ortopédicos no
complexo articular do ombro são umas
das queixas mais comuns na população
em geral, com uma prevalência
estimada de 22,3%, afetando
principalmente mulheres acima de 50
anos (HILL et al, 2010).

As variações angulares
proporcionadas pelo complexo do ombro
permitem uma variação nos exercícios
aplicados a um mesmo grupamento
muscular. A exemplo disso, os músculos
extensores de ombro podem ser
ativados em movimentos de extensão
no plano sagital, de abdução horizontal,



no plano horizontal ou qualquer
combinação entre esses ângulos. Em
especial, o músculo deltóide, porção
espinhal, é ativado dentro deste
espectro angular, porém, a variação na
execução do exercício de remada pode
resultar em diferenças nessa ativação
bem como na estabilidade da
articulação glenoumeral. Indivíduos que
apresentem fraqueza ou falta de
coordenação dos músculos
estabilizadores da cintura escapular e
dos músculos motores da articulação
glenoumeral estão mais sujeitos aos
transtornos dessa região. O controle e
ativação desses músculos é
fundamental para as atividades que
envolvem o membro superior
(NEUMANN, 2006; KENDALL el al, 2007;
ARRUDA, 2000).

Alterações dos grupos musculares
estabilizadores e motores primários
parecem estar associadas às disfunções
da cintura escapular (ILLYÉS e KISS,
2006; LUDEWIG e COOK, 2000; SMITH
et al., 2009). Baseado na complexidade
dos movimentos do complexo do ombro
e da vulnerabilidade deste complexo em
relação aos transtornos
musculoesqueléticos, torna-se essencial
o estudo das variáveis dinâmicas e
estáticas relacionadas aos exercícios
comumente realizados para essa
articulação. Portanto, o objetivo deste
estudo foi comparar a força isométrica e
a atividade eletromiográfica do músculo
deltóide (porção espinhal) em diferentes
ângulos do puxada no exercício remada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este projeto se caracterizou como
experimental, transversal, exploratório,
quantitativo e descritivo. Foi aprovado
pelo Comitê de Ética em pesquisa com
seres humanos da Universidade Federal
de São João del-Rei (CAAE 99225219).

A seleção foi feita seguindo o
modelo de amostra não probabilística e
após a confirmação de aceite, todos os

voluntários assinaram o TCLE e foram
informados de todos os procedimentos.
Participaram deste estudo 16 voluntários,
sendo 8 do sexo masculino e 8 do sexo
feminino com idades entre 20 e 40 anos.

Os voluntários foram classificados
quanto à prática ou não de musculação
e, para os praticantes, foi levado em
consideração o tempo de prática, a
frequência de treinos semanais, a
intensidade dos treinos e os períodos de
descanso.

Para garantir a segurança dos
avaliados, bem como resguardar os
pesquisadores, foi solicitado a cada
participante o preenchimento do
Questionário de Prontidão para
Atividade Física (PAR-Q) (SHEPHARD
et al., 1981; BRITO et al., 2002). Após
selecionado o grupo livre de riscos para
a execução dos testes, todos os
voluntários passaram por um
treinamento dos procedimentos.

Os testes consistiram da execução
de movimentos de puxada (exercício de
remada) em 3 ângulos diferentes. Para
isso, 3 barras rosqueadas com ponta em
gancho foram fixadas na parede, sendo
uma (POSIÇÃO A) posicionada a 230
cm do solo, a segunda (POSIÇÃO B),
fixada verticalmente abaixo a 100 cm da
posição A e, a terceira (POSIÇÃO C) a
100 cm da posição B, verticalmente
abaixo. Nessas barras foi fixada, por
meio de mosquetão, uma célula de
carga da marca EMG System com
capacidade de 5000 N que serviu de
base para um equipamento de TRX de
4cm de largura e comprimento ajustável,
contendo na extremidade uma barra
metalica de 1,2m e 8kg. Cada voluntário
realizou testes isométricos bilaterais nas
3 variações de altura descritas. Cada
voluntário realizou 1 contração máxima
de 8 segundos em cada uma das 3
posições de teste com intervalo de 3
minutos entre cada contração.

Além disso, foi implementado o
registro eletromiográfico dos músculo
deltóide (porção espinhal), ativo no ato



da puxada, dos músculos paravertebrais
lombares e músculo transverso do
abdome, ativos na estabilização do
tronco.

Para registro da atividade
mioelétrica, foi utilizado um
eletromiógrafo da marca EMG System
do Brasil: Modelo EMG-800C, de 16
canais, pertencente ao Departamento
das Ciências da Educação Física e
Saúde da UFSJ.

Para colocação dos eletrodos
primeiramente foi realizada a tricotomia
da pele e limpeza pela fricção com
álcool 70% a fim de diminuir a
impedância da pele, evitando
interferência e melhorando aquisição do
sinal (SENIAM). Foram utilizados
eletrodos da marca 3M®, modelo
2223BR, com uma superfície de
captação de AgCl, com 1 cm de
diâmetro, na forma retangular (3,0 x
2,0cm).

Os eletrodos foram afixados
seguindo a orientação de pontos
anatômicos propostos por Merletti (1999)
nos músculos deltóide (porção espinhal)
do lado direito, paravertebrais lombares
e músculo transverso do abdome
também do lado direito, respeitando
uma distância de 2 cm entre os
eletrodos e paralelos às fibras
musculares.

O sinal eletromiográfico foi
adquirido em contração isométrica
máxima voluntária de 8 segundos
durante a execução do movimento de
remada nos 3 ângulos diferentes. Para
padronizar a posição de teste, todos os
avaliados foram colocados com os
cotovelos em um ângulo de 90o para
realizar a força de puxada (ATTEBRANT
et al., 1995).

Análise Estatística

A seleção de voluntários para
caracterizar a amostra deste estudo
seguiu a forma de amostragem não
probabilística. Os dados foram

analisados quanto normalidade por meio
do teste de Kolmogorov-Smirnov e para
a comparação das médias referentes à
eletromiografia e à dinamometria
utilizou-se o teste ANOVA com Post test
Student-Newman-Keulsa. Para todos os
testes foi adotado o nível de
significância de 5%.

RESULTADOS
A amostra estudada foi composta

por 50% de homens e 50% de mulheres
com média de idade de 26,43±5,29 anos.
Metade dos voluntários afirmou
trabalhar de forma remunerada, 81,2%
praticava exercícios regulares
semanalmente, sendo que destes, 50%
afirmaram praticar musculação. A
maioria afirmou praticar a musculação
há mais de 3 anos com frequência entre
3 e 5 vezes por semana. Do total da
amostra, 31,25% referiram algum tipo de
dor nas costas, sendo 60% na região
cervical. Os dados referentes às
medidas antropométricas e dados
fisiológicos são apresentados na
Tabela1.

Tabela 1 - média e desvio padrão de
dados antropométricos e fisiológicos

média DP

Idade(anos) 26,43 5,29

Peso(kg) 69,12 11,58

Estatura(m) 1,69 0,10

PA sist. Repouso (mmHg) 123,87 11,78

PA diast. Repouso
(mmHg)

84 11,36

FCrep(bpm) 71,31 13,36

Os resultados referentes aos
registros da dinamometria nos 3 ângulos
do exercício remada são apresentados
na Tabela 2.



Tabela 2 - Registros das médias e
desvios padrões de dinamometria nas 3

posições de teste (valores em Kgf).

Os resultados referentes ao registro
eletromiográfico dos músculos, deltoide
(porção espinhal), paravertebrais
lombares e transverso do abdome nas 3
posições do exercício remada são
apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Dados eletromiográficos RMS (média e desvio padrão) nas 3 posições de
teste (em micro volts - μv).

De acordo com os dados
apresentados na Tabela 2, não houve
diferença estatística significativa na
comparação entre a força isométrica
com a variação do ângulo de puxada
(p=0,502). A comparação par a par
também não revelou diferenças
significativas nas 3 posições (p=0,9122;
p=0,8844; p=0,8661, respectivamente).

A comparação entre grupos dos
dados referentes aos sinais
eletromiográficos dos músculos deltóide
porção espinhal, paravertebrais
lombares e transverso (Tabela 3) do

abdome também não revelou diferenças
estatistísticas significativas (p=0,218;
p=0,914; p=0,975, respectivamente).

A comparação par a par também não
revelou diferenças significativas nas 3
posições de testes para nenhum dos
músculos avaliados ( Deltóide: p=0,205;
p=0,906; p=0,973, respectivamente;
Paravertebrais: p=0,787; p=0,799;
p=0,811, respectivamente e; Transverso:
p=0,586; p=0,563; p=0,574,
respectivamente).

DISCUSSÃO

A proposta deste estudo foi
comparar a força isométrica e a
atividade eletromiográfica do músculo
deltóide (porção espinhal) em 3
diferentes ângulos de puxada no

exercício remada.

Os achados revelaram não haver
diferenças significativas na força
isométrica e na ativação

Posição A Posição B Posição C

Força 8,374

±2,018

7,498

±1,560

7,944

±2,158

Posição A Posição B Posição C

Média e DP

μv

Média e DP

μv

Média e DP

μv

Deltóide 197,45

±159,70

251,28

±183,19

279,22

±183,43

Paravertebrais 65,92

±28,02

66,85

±23,92

68,92

±23,96

Transverso 43,81

±21,70

43,34

±25,97

45,81

±29,26



eletromiográfica do músculo deltoide
porção espinhal com a variação do
ângulo de puxada bem como na
atividade eletromiográfica dos músculos
estabilizadores. Silva (2008) analisou a
ativação de latíssimo do dorso e bíceps
braquial no exercício dinâmico de
puxada alta com pegada pronada em
dois aparelhos diferentes, sendo um
aparelho articulado e uma polia fixa, não
encontrando diferença significativa na
atividade elétrica desses músculos.
Resultados diferentes foram
encontrados no estudo de Rodrigues et.
al (2018) que compararam a ativação do
músculo latíssimo do dorso nos
exercícios de puxador frontal com
pegada pronada e remada baixa na
polia com antebraço neutro. Em relação
ao músculo latíssimo do dorso
encontrou-se maior atividade
eletromiográfica no exercício puxador
frontal quando comparado ao exercício
remada baixa enquanto para o músculo
bíceps braquial houve uma ativação
maior no exercício de remada baixa. Tal
resultado se explica pela alteração do
comprimento dos músculos e a posição
inicial dos gestos analisados. Os
achados no nosso estudo variaram
conforme alteração da angulação em
rotação interna e externa do ombro no
plano horizontal, modificando o ângulo
de puxada, mas sem alteração
significativa do comprimento do músculo
deltoide, razão essa que pode explicar a
similaridade do recrutamento nas 3
posições.

Para o músculo bíceps braquial a
ativação é ascendente até a metade da
fase concêntrica e descendente após
isso. Esse comportamento não ocorre
em nosso estudo, pois foi realizado uma
contração isométrica com os cotovelos
mantidos em 90° de flexão, posição esta
que mantém o músculo bíceps braquial
em seu pico de torque e de atividade
elétrica. No estudo de Paz et. al (2012)
foi proposto um teste de tensão

isométrica máxima no exercício de
remada baixa com pegada pronada de
antebraço para mensurar a força e
ativação eletromiográfica máxima sem
pré exaustão de antagonistas. Em um
reteste realizado 1 dia após, os
voluntários realizaram o exercício
“flexão de braços no solo” até a
exaustão e em seguida repetiram o teste
de tensão isométrica máxima na remada
baixa.

Os resultados não mostraram
diferença estatisticamente significativa
de força e de atividade eletromiográfica
no deltóide porção espinhal e nem de
latíssimo do dorso ao comparar o
primeiro dia de teste (só a remada) com
o segundo (apoio de frente seguido da
remada). Esse resultado reforça com os
achados deste estudo em relação ao
recrutamento do músculo deltoide
porção espinhal em ativação isométrica,
demonstrando não haver diferença
significativa na solicitação deste
músculo com a variação do ângulo de
puxada.

A estabilidade segmentar do corpo
e, em especial o controle neuromuscular
do tronco pode prover uma base sólida e
exercer ou resistir às forças de torção,
compressão e cisalhamento longitudinal
e transverso, a que são sujeitas o corpo
(CARVALHO, 2008;). Martins et. al
(2015) demonstraram que o
posicionamento da pelve pode alterar o
padrão de recrutamento muscular do
tronco, revelando alteração da
solicitação eletromiográfica dos
músculos oblíquos.

No presente estudo, embora não
tenhamos mostrado diferenças
eletromiográficas significativas na
solicitação de músculos estabilizadores
entre as posições, os dados mostraram
uma constante ativação, com valores
muito próximos, revelando que a
variação do ângulo de puxada não altera
a intensidade de ativação.



CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo
demonstraram que não houve
diferenças significaticas na força
isométrica e na atividade
eletromiográfica dos músculos deltóide
(porção espinhal), paravertebrais
lombares e transverso do abdome com a
variação do ângulo de puxada no

exercício remada.
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