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Resumo 

 

A utilização de treinamento de força ou potência apresentam melhoras tanto a nível 

neural, quanto morfológico. As respostas agudas geradas por protocolos de força 

têm sido amplamente estudas na literatura, todavia, a utilização de protocolos de 

hipertrofia (HIP) versus protocolos de potência (POT) ainda apresentam lacunas. 

Desse modo, o objetivo do estudo foi comparar as respostas neuromusculares de 

protocolos de força e potência em homens jovens treinados. Oito homens jovens 

treinados (idade: 25,25 ± 5,42 anos; estatura 1,76 ± 0,71 m; massa corporal: 79,84 ± 

7,26 kg) participaram de dez sessões. Os protocolos de HIP (3x10-75% de 1RM) e 

POT (7x6-54% de 1RM) foram realizados em ordem contrabalanceada, nas quais os 

sujeitos foram avaliados pré, imediatamente após, bem como 24 h, 48 h e 72 h após 

a execução de cada protocolo. Para análise estatística foi utilizado Generalized 

Estimating Equations (GEE) e post-hoc de Bonferroni para identificar possíveis 

diferenças, adotando α = 5%. Os resultados demonstraram reduções na força 

isométrica máxima de extensores do joelho (HIP: -31,29%; POT: -8,89%, 

imediatamente após) e extensores do cotovelo (HIP: -4,36%; POT: -15,87%, 24 h; 

HIP: -6,69%; POT: -17,88%, 48h) no protocolo de HIP em comparação ao protocolo 

de POT. Para a atividade eletromiográfica coletada durante contrações isométricas, 

deslocamentos para a esquerda nos valores mediana da frequência do vasto lateral 

foram encontrados imediatamente após o protocolo de HIP e 24 h após no protocolo 

de POT. Quedas na amplitude do sinal eletromiográfico do tríceps braquial porção 

lateral foram observadas imediatamente após o protocolo de HIP. Adicionalmente, o 

protocolo de HIP teve o desempenho de saltos prejudicado em maior nível em 

comparação ao protocolo de POT, todavia, o oposto foi observado durante a 

performance do apoio pliométrico com contramovimento. Na taxa de 

desenvolvimento de força foram observados menores valores no protocolo de HIP 

em relação ao protocolo de POT nos momentos pré e 48h (HIP: -15,45%%; POT: -

12,43%) no salto agachado e nos momentos 24 (HIP: -20,86%; POT: 1%), 48 (HIP: -

9,48; POT: 18,68%) e 72 h (HIP: -19,39%; POT: 4,93%) no salto com 

contramovimento. Incrementos na dor muscular de início tardio foram observados 24 

h após o protocolo de HIP, com tendência de maiores valores de pico da creatina 

quinase circulante 24 h após o protocolo de HIP. Portanto, tais achados sugerem 

que a fadiga e dano muscular são maiores após protocolo de HIP em comparação a 

protocolo POT com mesmo volume total para indivíduos treinados em força. Além 

disso, um período de 24 h parece ser suficiente para a recuperação de desempenho 

neuromuscular de homens treinados expostos a tais protocolos. 

Palavras-chaves: hipertrofia; potência muscular; fadiga muscular; dano muscular. 
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Abstract 

Chronic traditional resistance and power training bring about neural and 

morphological adaptations. The acute responses elicited by strength exercise 

protocols have been extensively studied, however, the comparison of hypertrophy 

(HYP) and power (POW) exercise protocols still requires further investigation. Thus, 

the aim of the present study was to compare the neuromuscular responses of HYP 

and POW protocols in trained young men. Eight young resistance trained men (age: 

25.25 ± 5.42 years; height: 1.76 ± 0.71 m; body mass: 79.84 ± 7.26 kg) took part in 

ten experimental sessions. HYP (3x10-75% of 1RM) and the POT (7x5-54% of 1RM) 

protocols were performed in a counterbalanced order, and participants were 

evaluated before, immediately after, 24, 48 and 72 h after each protocol. For 

statistical analysis, Generalized Estimating Equations (GEE) and Bonferroni post-hoc 

tests were used adopting α = 5%. Greater reduction in isometric force of knee 

extension (HYP: -31.29%; POT: -8.89%, immediately after) and of elbow extension 

(HYP: -4.36%; POT: -15.87%, 24h; HYP: -6.69%; POT: -17.88%, 48h) was observed 

post HIP compared to the POT protocol. Electromyographic activity was assessed 

during isometric contractions, and leftward shift in median frequency value of the 

vastus lateralis was found immediately after the HYP protocol, and 24 h following the 

POT session. A decrease in activation of triceps brachii lateral portion was also 

observed immediately after HYP. In addition, the HYP protocol impaired acute 

jumping performance to a higher level than the POT condition, although the opposite 

pattern was observed in the plyometric push-up performance. In the rate of force 

development, lower values were observed in the HIP compared to the POT protocol 

at the baseline and 48 h after the protocol moments (HIP: -15.45%; POT: -12.43%) in 

the squat jump and 24 (HIP: -20.86%; POT: 1%), 48 (HIP: -9.48%; POT: 18,68%) 

and 72 h (HIP: -19.39%; POT: 4.93%) after the protocol moments in the 

countermovement jump. Greater delayed onset of muscle soreness was reported 24 

h post HYP protocol, with circulating creatine kinase tending to display greater peak 

values 24 h after the HYP session. Therefore, the present findings related to fatigue 

and muscle damage suggest that a HYP protocol is more demanding than a volume-

matched POT session for strength trained individuals. Furthermore, a 24 h-period 

appears to suffice for recovery of neuromuscular performance of trained men 

exposed to such protocols. 

Keywords: hypertrophy; power output; muscle fatigue; muscle damage. 
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1. Introdução 

O treinamento de força tem sido amplamente utilizado por diversas 

populações na busca de melhoras na saúde, bem como na aptidão física, tal como 

capacidade aeróbia, resistência muscular e força muscular, além da busca por 

melhor estética corporal (SALVADOR et al., 2005). Abordagens utilizando métodos 

baseados na força muscular ou na potência muscular promovem melhoras tanto em 

nível neural, as quais podem ser parcialmente explicadas pelo aumento no 

recrutamento de unidades motoras e aumento na frequência de disparos de 

unidades motoras (KAMEN e KNIGHT, 2004) e, ainda, em nível morfológico, como o 

aumento da área de secção transversa das fibras musculares (HAKKINEN et al., 

2001). Para adaptações na força máxima e potência muscular, recomenda-se a 

utilização de cargas de treinamento entre 60 e 80% de uma repetição máxima (1RM) 

e entre 40 e 60% de 1RM, respectivamente (CAMPOS et al., 2002; KRAEMER et al., 

2002; VISSING et al., 2008). 

De forma aguda, a manipulação das variáveis do treinamento de força está 

relacionada a fatores da fadiga que dependem da intensidade, carga, número de 

séries e repetições, tipo do exercício, ordem, velocidade de contração, composição 

de fibras musculares e especificidade do atleta (LINNAMO et al., 2000; PAREJA-

BLANCO et al., 2016). A fadiga gerada pelos protocolos de força pode estar 

relacionada a um componente neural, associado ao recrutamento de novas 

unidades motoras e ainda, associado aos processos contráteis musculares 

(LINNAMO et al., 1998; LINNAMO et al., 2000; GONZÁLEZ-IZAL et al., 2010; 

RADAELLI et al., 2012; WALKER et al., 2012). Adicionalmente, a força muscular é 

vista como um marcador de dano muscular, sobretudo, quando avaliada em dias 

subsequentes (CLARKSON e HUBAL, 2002).  

As diferentes respostas oriundas de protocolos de força tradicional e potência 

ainda não estão totalmente esclarecidas. Na literatura é possível observar a 

comparação entre protocolos de força tradicional e potência muscular com diferentes 

intensidades e mesmo volume (LINNAMO et al., 1998; LINNAMO et al., 2000) e 

diferentes volumes e mesma intensidade (PAREJA-BLANCO et al., 2016). Todavia, 

a utilização de um protocolo de força tradicional com repetições máximas versus um 

protocolo de potência, realizado de forma explosiva, com exercícios alternados por 

segmentos de membros superiores e inferiores e mesmo volume total levantada por 
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sessão, na literatura pesquisada, necessita de maiores conhecimentos. Visto tais 

características, a manipulação dos intervalos entre sessões é um importante fator a 

ser observado para elaboração de um programa de treinamento (MIRANDA et al., 

2007). Portanto, as avaliações 24, 48 e 72h são capazes de elucidar como a 

recuperação de membros superiores e inferiores são afetadas após a realização dos 

protocolos, e assim, permitir uma melhor elaboração de programas de treino com 

intervalos adequados entre as sessões. 

Desse modo, pode-se observar que a recuperação após sessões de 

hipertrofia (HIP) ou potência (POT) é um tema bastante estudado na literatura 

visando obter melhores respostas sobre o intervalo necessário para que o 

organismo esteja plenamente recuperado para um novo estímulo (SANDS et al., 

2016). Todavia, na literatura pesquisada, há uma lacuna sobre as respostas destes 

protocolos, empregando sessões semelhantes às utilizadas nas periodizações 

usuais com a utilização de exercícios de membros superiores e inferiores, com 

controle de cadência para o protocolo de HIP e exercícios com fase concêntrica 

explosiva para o protocolo de potência POT.  

 

 1.1. Objetivo geral 

Comparar as respostas neuromusculares após diferentes protocolos de força 

muscular em homens jovens experientes com treinamento de força. 

 1.2. Objetivos específicos 

Determinar e comparar as respostas dos protocolos de hipertrofia e potência 

antes, imediatamente após, 24 h, 48 h, 72 h após a realização destes em homens 

jovens treinados nos valores de: 

 Força isométrica máxima dos extensores de joelhos e extensores de 

cotovelos. 

 Taxa máxima de desenvolvimento de força nos saltos com 

contramovimento, salto agachado e apoio pliométrico com 

contramovimento. 
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 Tempo de voo nos saltos com contramovimento, salto agachado e 

apoio pliométrico com contramovimento. 

 Mediana da frequência e a amplitude do sinal EMG dos músculos vasto 

lateral, reto femoral (membros inferiores), tríceps braquial porção longa 

e tríceps braquial porção lateral (membros superiores). 

 Creatina quinase, avaliada nos momentos antes da realização do 

protocolo, 24, 48 e 72 h após a realização do mesmo. 

 Índice de esforço percebido, avaliado 30 min após a realização do 

protocolo. 

 Dor muscular de início tardio, avaliada 24, 48 e 72 h após a realização 

do protocolo. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Força 

O treinamento de força promove adaptações na força máxima (IZQUIERDO et 

al., 2001; KRAEMER et al., 2002; CHTARA et al., 2005; GENTIL et al., 2015; 

BRENTANO et al., 2016), na ativação muscular (CADORE et al., 2010; CORREA et 

al., 2012; BRENTANO et al., 2016), na massa muscular (KRAEMER et al., 1999; 

IZQUIERDO et al., 2001; KRAEMER et al., 2002; CHTARA et al., 2005; GENTIL et 

al., 2015; BRENTANO et al., 2016), na resistência muscular localizada (KRAEMER 

et al., 2002; CARREGARO et al., 2013) e na potência muscular (HAKKINEN et al., 

2001; KRAEMER et al., 2002; PEREIRA et al., 2012). Além disso, alguns estudos 

relatam ser possível obter incrementos na capacidade aeróbia máxima em 

indivíduos não treinados (CHTARA et al., 2005), embora diversos trabalhos não 

tenham observados aumento na capacidade aeróbia após programas de 

treinamento de força (CADORE et al., 2010). 

Desse modo, a utilização do treinamento de força é considerada como 

elemento essencial para um programa de condicionamento físico (CARREGARO et 

al., 2013). Para melhor predição da carga a ser utilizada no treinamento com pesos, 

Barroso et al. (2013) apontam para a avaliação do teste de 1RM, sendo este capaz 

de gerar valores precisos para prescrição dos protocolos de treinamento, através do 

percentual de 1RM. De modo geral, as cargas utilizadas no treinamento de força 

variam em torno de 50 a 90% de 1RM, sendo que, diferentes percentuais são 

apresentados na literatura (IZQUIERDO et al., 2001; CAMPOS et al., 2002; 

KRAEMER et al., 2002; CADORE et al., 2010). Ainda, a utilização de faixa de 

repetições máximas (RM), utilizando zona de prescrição, pode ser utilizada para o 

treinamento de força (CAMPOS et al., 2002; KRAEMER et al., 2002; RHEA et al., 

2003) e o uso de diferentes periodizações envolvendo repetições máximas (15RM, 

20RM e 25RM) apresentou semelhança entre os grupos (RHEA et al., 2003).  

Adicionalmente, escolha dos exercícios durante o treinamento de força é de 

suma importância, visto que exercícios multi e monoarticulares comportam-se de 

maneiras distintas e podem gerar adaptações diferentes (KRAEMER et al., 2002; 

GENTIL et al., 2015). Exercícios multiarticulares (i.e., supino reto, leg press) exigem 

respostas neuromusculares complexas, portanto, podem ser mais eficazes devido a 
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maior quantidade de carga levantada (KRAEMER et al., 2002; GENTIL et al., 2015), 

enquanto exercícios monoarticulares (i.e., extensão de joelhos, extensão de 

cotovelos) são utilizados para atingir grupos musculares isolados e apresentam 

menor necessidade da habilidade e menor envolvimento técnico para execução, 

gerando assim menor dependência de fatores neurais (KRAEMER et al., 2002). 

Portanto, parece ser uma boa estratégia a inserção de exercícios multi e 

monoarticulares durante sessões de treinamento de força (HAKKINEN et al., 1998; 

KRAEMER et al., 1999; CAMPOS et al., 2002; KRAEMER et al., 2002; GENTIL et 

al., 2015).  
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2.2. Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Potência 

 O treinamento de potência é um método que apresenta melhoras na força 

dinâmica máxima (VISSING et al., 2008; IZQUIERDO-GABARREN et al., 2010), na 

potência máxima (ANDERSEN e AAGAARD, 2006; VISSING et al., 2008; 

IZQUIERDO-GABARREN et al., 2010), na TDF (LINNAMO et al., 1998; CADORE et 

al., 2013; CONCEICAO et al., 2014; JOHNSTON et al., 2016), no desempenho de 

saltos (VISSING et al., 2008), na massa muscular (VISSING et al., 2008), na 

ativação muscular (MIKKOLA et al., 2007) e na economia de corrida 

(PAAVOLAINEN et al., 1999; MIKKOLA et al., 2007). Este tipo de treino utiliza 

exercícios de arremessos, sprints (MIKKOLA et al., 2007; JOHNSTON et al., 2016), 

saltos (MIKKOLA et al., 2007; VISSING et al., 2008; CADORE et al., 2013; 

CONCEICAO et al., 2014) e exercícios com pesos utilizando cargas que geralmente 

variam entre 40 e 60% da máxima (LINNAMO et al., 1998; LINNAMO et al., 2000; 

MIKKOLA et al., 2007), com repetições realizadas com alta velocidade de execução 

ou intenção de mover a resistência externa o mais rápido possível, principalmente 

na fase concêntrica de movimento (KRAEMER et al., 2002; CHIU et al., 2004; 

VISSING et al., 2008). 

 Izquierdo-Gabarren et al., (2010) demonstraram respostas diferentes quanto a 

utilização ou não de RM quando avaliados através do teste de 1RM e potência 

muscular, sugerindo que não seria necessária a utilização de RM para otimizar os 

ganhos advindos do treino de potência. Do mesmo modo, Vissing et al. (2008) 

realizaram um estudo comparativo utilizando treinamento pliométrico e treinamento 

de força tradicional. Seus resultados sugerem que o treinamento pliométrico é 

efetivo para aumentar a força muscular, com exceção aos flexores do joelho, e 

ainda, apresentaram a existência de pouca transferência existente do treinamento 

de força tradicional para a performance em saltos e uma efetividade do treinamento 

pliométrico na hipertrofia muscular. 
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2.3. Fadiga muscular 

A fadiga muscular pode ser definida como a incapacidade de sustentar uma 

determinada tarefa durante um período de tempo, fazendo com que haja redução da 

capacidade do sistema neuromuscular de produzir força ou realizar trabalho 

(LINNAMO et al., 2000; PELICER et al., 2011; WALKER et al., 2012), devido ao 

envolvimento de mecanismos complexos de diversos sistemas do corpo humano. 

Entre eles, podemos destacar a depleção de substratos, o acúmulo de metabólitos e 

a dificuldade de estabelecer conexão entre miosina e actina nas pontes cruzadas, 

tornando assim o músculo menos capaz de produzir força, fenômeno este 

denominado de fadiga periférica (LINNAMO et al., 1998; LINNAMO et al., 2000; 

FITTS, 2008; PELICER et al., 2011; WALKER et al., 2012; KRONBAUER e 

CASTRO, 2013; SILVA et al., 2014).  

De outra forma, a fadiga pode acontecer quando ocorrem alterações centrais 

no envio de sinais neurais para a musculatura, fazendo com que haja uma 

diminuição progressiva na velocidade e na frequência de disparos das unidades 

motoras musculares, fato esse observado através do declínio da força muscular 

durante e após exercícios submáximos ou máximos (LINNAMO et al., 1998; 

GANDEVIA, 2001; PELICER et al., 2011; WALKER et al., 2012; KRONBAUER e 

CASTRO, 2013; SILVA et al., 2014). Quando as descargas de unidades motoras são 

analisadas de forma isolada, é possível observar mudanças nas propriedades da 

maioria dos receptores musculares. Ainda, sabe-se que os potenciais excitatórios 

dos motoneurônios do músculo dependem da excitabilidade do córtex motor 

subjacente, da força entre as conexões sinápticas com o motoneurônio, da 

excitabilidade do motoneurônio e das propriedades específicas dos potenciais de 

ação da fibra muscular, sendo esses, desencadeados por uma diminuição na 

velocidade de condução, atingindo a fadiga (GANDEVIA, 2001). Primeiramente, 

essas alterações acontecem devido aos desequilíbrios metabólicos supracitados e, 

algumas horas e/ou dias depois, essas alterações ocorrem em razão da instalação 

de um processo inflamatório relacionado à lesão muscular (FITTS, 2008). Afirma-se 

ainda que o músculo se mantenha capaz de produzir força mesmo em estado de 

fadiga, apresentando então que o sistema nervoso central entraria em declínio 

primeiramente, preservando a musculatura esquelética de apresentar fadiga total 

(GANDEVIA, 2001; KRONBAUER e CASTRO, 2013).  
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Quando a fadiga muscular é oriunda de estímulos no início da contração, as 

estruturas elásticas do músculo apresentam fadiga independente das falhas 

relacionadas ao sistema nervoso central e à transmissão de potenciais elétricos, 

visto que, apresentam falhas por estresse mecânico, exibindo de forma aguda a 

diminuição do torque durante a fase concêntrica na execução das repetições. 

Kronbauer e Castro (2013) sugerem que as adaptações crônicas a estes estímulos 

se dão em razão dos sinalizadores inflamatórios localizados nos elementos 

elásticos, estimulados pelas microlesões e estresse mecânico. 

Os diferentes tipos de contração geram respostas agudas diferentes perante 

às variáveis avaliadas. Nesse sentido, Gonzalez-Izal et al. (2014) compararam 

sessões que atingiram a falha concêntrica (CON) ou excêntrica (EXC) através de 

contrações isocinéticas. Os autores observaram que os protocolos de fadiga CON e 

EXC apresentaram resultados similares na velocidade de condução durante 

contrações isocinéticas, na TDF nos recortes de 50 e 100 ms e valores de eco 

intensidade. Todavia, o protocolo CON apresentou queda de desempenho de forma 

aguda no torque muscular, amplitude e mediana da frequência do sinal EMG e 

aumento na concentração de lactato sanguíneo imediatamente após em relação ao 

protocolo EXC. Ainda, o protocolo EXC apresentou maior dano muscular 48 h após 

a realização, sugerindo que o rompimento do sarcolema gerado pelo exercício EXC 

e o impacto metabólico gerado pelo exercício CON podem causar um 

comprometimento da transmissão dos potenciais de ação nas fibras musculares. 

Nesse sentido, Benson et al. (2006) compararam as respostas 

neuromusculares durante o exercício de rosca bíceps em homens com a utilização 

de 90 e 100% da carga de 10RM e cadência controlada de 40 batidas por minutos 

(bpm) para cada fase de movimento. Foram encontradas diferenças significativas 

em ambos os protocolos para todas as análises de FI e mediana da frequência do 

sinal EMG, demonstrando que não é necessária a utilização da falha concêntrica 

para se alcançar fadiga neuromuscular. Acrescentando aos achados do estudo 

anterior, Gorostiaga et al. (2012) investigaram a influência da utilização de falha 

concêntrica ou não durante dois protocolos: 5 séries de 10 RM ou 10 séries de 5 

repetições (REP), com mesma carga no exercício de leg press bilateral. Os autores 

observaram que durante o protocolo com 5REP, todos os participantes completaram 

todas as séries com a carga estipulada para 10RM. Entretanto, para o protocolo que 



24 

 

 

utilizou 10REP, houve uma redução de carga para que fosse possível completar as 

10 REP conforme a necessidade ao longo do protocolo. Os resultados apontam para 

o maior desgaste gerado pelo protocolo 10REP em comparação a 5REP, visto que o 

mesmo apresentou redução no pico de potência nas comparações entre as séries e 

repetições no protocolo que realizou 10 REP. Ambos os estudos apresentam 

desgaste significativo com a utilização de exercícios até a falha concêntrica, todavia, 

a maior semelhança encontrada no estudo de Benson et al. (2006) pode estar 

relacionada com a carga submáxima utilizada (90% de 10RM) que estava em um 

percentual próximo ao máximo. 

Desse modo, é possível observar que exercícios EXC e que se utilizem de 

RM apresentam maiores relações com a fadiga, tornando assim, de grande valia a 

comparação entre um protocolo que utilizem de RM e um protocolo de potência com 

cargas submáximas e fase CON explosiva. 
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2.4. Alterações agudas de desempenho  

Sabe-se que, agudamente, protocolos de força ou potência alteram a força 

muscular (LINNAMO et al., 1998; BENSON et al., 2006; WALKER et al., 2012; 

CONCEICAO et al., 2014), a taxa de desenvolvimento de força (TDF) (LINNAMO et 

al., 1998; LINNAMO et al., 2000; CADORE et al., 2013; CONCEICAO et al., 2014; 

JOHNSTON et al., 2016), a altura de salto vertical (CADORE et al., 2013; DOMA et 

al., 2015; JOHNSTON et al., 2016; PAREJA-BLANCO et al., 2016), a amplitude 

máxima e mediana da frequência do sinal eletromiográfico (EMG) (LINNAMO et al., 

1998; LINNAMO et al., 2000; BENSON et al., 2006; WALKER et al., 2012; 

CONCEICAO et al., 2014), a dor muscular de início tardio (DMIT) (DOMA et al., 

2015; JOHNSTON et al., 2016), a concentração circulante de creatina quinase (CK) 

(DOMA et al., 2015; JOHNSTON et al., 2016; PAREJA-BLANCO et al., 2016) e têm 

relação com o índice de esforço percebido (IEP) (McGUINAN e FOSTER, 2004; 

SWEET et al., 2004; LOCKIE et al., 2012) entre outras variáveis. Esses estudos 

mostram que tais protocolos mantêm essas variáveis alteradas por até 48 h ou mais 

(LINNAMO et al., 1998; DOMA et al., 2015; PAREJA-BLANCO et al., 2016). 

 

2.4.1. Força máxima isométrica e atividade eletromiográfica 

 A força máxima isométrica é avaliada através da produção máxima de força 

em determinado exercício, sem que haja movimentos durante a execução. Dessa 

forma, não há trabalho físico realizado, embora seja possível obter pequenas 

mudanças no comprimento de fibra muscular e alongamento dos componentes 

elásticos do músculo durante sua realização. O principal método de avaliação da 

força máxima isométrica é a contração isométrica voluntária máxima (CIVM) 

(ABERNETHY et al., 1995; BROWN e WEIR, 2001), que é um método reprodutivo e 

capaz de avaliar diferentes sujeitos por meio de equipamentos como células de 

carga, dinamômetros manuais ou isocinéticos (ABERNETHY et al., 1995; BROWN e 

WEIR, 2001). Sua utilização varia desde quantificar a força máxima isométrica como 

adaptação neuromuscular de diferentes programas de treinamento (CADORE et al., 

2010), quanto em respostas agudas a diferentes protocolos de treino (BENSON et 

al., 2006; WALKER et al., 2012). O estudo de Conceição et al. (2014) observou 
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reduções na FI após a realização de protocolos de força e potência, sem observar 

diferenças entre os protocolos.  

 A eletromiografia, por sua vez, é uma técnica não invasiva utilizada para 

estudar o sinal elétrico propagado no músculo esquelético durante atividade 

muscular através de análises da amplitude sinal eletromiográfico no domínio do 

tempo (e.g., quantificação do sinal pela raiz quadrada da média ou root mean square 

– RMS) ou da distribuição do sinal no domínio da frequência (e.g., pela análise da 

média ou mediana da frequência do sinal eletromiográfico) (KONRAD, 2005; 

DIMITROV et al., 2006; AMÁDIO e SERRÃO, 2007). Através de eletrodos bipolares, 

o potencial de ação gerado percorre através dos eletrodos de forma que uma 

diferença crescente do potencial é observada quando atinge o primeiro eletrodo, 

chegando a zero quando encontra-se na distância inter-eletrodos e atingindo 

novamente um pico ao passar pelo segundo eletrodo (KONRAD, 2005; DIMITROV 

et al., 2006). Essa técnica é utilizada para avaliar adaptações neuromusculares ao 

treinamento físico, contribuição de diferentes músculos em diferentes exercícios, 

análise cinesiológica de gestos esportivos e de atividades de vida diárias e fadiga 

neuromuscular (DELUCA, 1997; KONRAD, 2005; AMÁDIO e SERRÃO, 2007). 

Adicionalmente, pode-se utilizar a CIVM como parâmetro para normalizar a 

amplitude do sinal EMG, apresentando os valores em (%CIVM) (LINNAMO et al., 

1998; CADORE et al., 2010). 

Durante protocolos isométricos para indução de fadiga (e.g., contração 

isométrica voluntária máxima prolongada), aumento da amplitude do sinal EMG é 

geralmente observado ao longo do protocolo, enquanto que a redução da mediana 

da frequência do sinal tende a ser observada no domínio da frequência (DIMITROV 

et al., 2006). Essas alterações são caracterizadas por uma explosão sincronizada na 

atividade eletromiográfica desde o início da ação, enquanto a utilização de 

contrações lentas e progressivas cria um aumento chamado ramp-like (VAN 

CUTSEM et al., 1998). A magnitude da atividade eletromiográfica e, 

consequentemente, a força produzida pelo músculo dependem da quantidade de 

unidades motoras recrutadas e da taxa de descarga dos potenciais elétricos destes 

motoneurônios (MAFFIULETTI et al., 2016). Tanto em contrações isométricas 

quanto dinâmicas, as atividades exigem força e velocidade, fazendo com que o sinal 

apresente a característica de explosão sincronizada (MAFFIULETTI et al., 2016). 
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Nesse sentido, Walker et al. (2012) investigaram dois protocolos de força (e.g. 

15x1RM e 5x10RM) e os resultados demonstraram que a FI reduziu para ambos os 

protocolos, todavia o protocolo que realizava 15x1RM obteve reduções maiores em 

relação ao protocolo 5x10RM. O sinal EMG apresentou reduções na amplitude em 

relação ao pré quando realizado protocolo de 15x1RM, entretanto, para a mediana 

da frequência, as reduções em relação ao momento pré ocorreram no protocolo de 

5x10RM. Tais resultados demonstram que ambos os protocolos geraram fadiga. 

Dentre os estudos que investigaram a utilização de tais técnicas, destaca-se o 

estudo de Linnamo et al., (1998) no qual os autores investigaram as respostas 

agudas após dois protocolos de força: 5x10 RM e 5x10 com 40% da carga de 10RM 

e observaram redução na amplitude do sinal EMG após a realização dos protocolos. 

No mesmo sentido, Linnamo et al., (2000) avaliaram dois protocolos de força: 5x10 

com 40% da carga máxima, realizados de forma explosiva e 5x10 com 70% da 

carga máxima ambos somente durante a fase concêntrica em um dinamômetro 

isocinético e observaram incrementos nos valores de mediana da frequência no 

protocolo que realizou os exercícios de forma explosiva, enquanto foram observadas 

reduções na mediana da frequência ao protocolo com 70% da carga. 

 

2.4.2. Taxa de desenvolvimento de força e tempo de voo 

 A capacidade para aumentar a força ou o torque muscular de forma rápida, 

durante uma contração partindo do repouso ou de baixa intensidade é definida como 

força explosiva (MAFFIULETTI et al., 2016). A taxa de desenvolvimento de força 

(TDF) pode ser definida através da relação entre o aumento da força em um 

determinado intervalo de tempo (ANDERSEN e AAGAARD, 2006; DAL PUPO et al., 

2011) e apresenta-se como um importante parâmetro para avaliar o desempenho de 

saltos verticais e produção de força em atividades esportivas (KRASKA et al., 2009; 

DAL PUPO et al., 2011; TILLIN et al., 2013) e detectar o desempenho 

neuromuscular de forma aguda ou crônica quando utilizadas contrações explosivas 

(CORVINO et al., 2009; KRASKA et al., 2009; DAL PUPO et al., 2011; JENKINS et 

al., 2014; PENAILILLO et al., 2015). A TDF pode ser obtida durante contração 

isométrica voluntária máxima ou saltos sobre uma plataforma de força, sendo esses, 
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diretamente influenciados pela força muscular explosiva e pelo tamanho muscular 

(ANDERSEN e AAGAARD, 2006).  

O desempenho em saltos tem sido amplamente utilizado na literatura para 

avaliar a força explosiva quando submetidos a diferentes protocolos de força e 

potência (VISSING et al., 2008; CADORE et al., 2013; PAREJA-BLANCO et al., 

2016) e diferentes populações (MCLELLAN et al., 2011; CORREA et al., 2012; 

PAREJA-BLANCO et al., 2016). Ainda, os saltos verticais podem ser considerados 

excelentes opções para analisar habilidades de atletas, identificar possíveis 

fraquezas em suas aptidões físicas e mensurar o desempenho em modalidades 

esportivas que utilizem de ações explosivas, como por exemplo, futebol, futebol 

americano, hóquei no gelo, voleibol e corridas de velocidade (HARRISON et al., 

2004; KRASKA et al., 2009; DAL PUPO et al., 2011), visto que, através dos mesmos 

é possível identificar os níveis de potência muscular dos membros inferiores 

(KRASKA et al., 2009; DAL PUPO et al., 2011).  

Destaca-se então, o SCM o qual é realizado um ciclo alongamento-

encurtamento (CAE), caracterizado por um movimento excêntrico, onde as 

estruturas elásticas dos músculos agonistas são alongadas e seguidas de um 

movimento concêntrico em que a energia elástica acumulada passa a ser reutilizada 

na fase de impulsão gerando melhor performance de salto (HARRISON et al., 2004; 

UGRINOWITSCH et al., 2007; DAL PUPO et al., 2011; MCLELLAN et al., 2011). 

Durante o CAE há uma maior ativação neuromuscular devido ao reflexo miotático 

permitindo com que haja uma resposta rápida diante do movimento promovendo um 

aumento no recrutamento de unidades motoras que contribuiriam para um maior 

armazenamento de energia elástica, quando comparado ao SA. Ainda, apresenta 

correlação com cargas de 1RM no agachamento (KRASKA et al., 2009).  

Em contrapartida, o SA é um movimento raramente utilizado na prática 

(LINTHORNE, 2001), que devido suas características de posição inicial, na qual o 

avaliado parte com quadris e joelhos semi-flexionados, faz com que haja apenas a 

fase concêntrica do movimento. Dessa forma, sua performance é atribuída 

basicamente à capacidade de recrutamento neural do atleta, sem a contribuição dos 

mecanismos presentes na fase excêntrica (DAL PUPO et al., 2011). Devido a estas 

características, o SA apresenta menor altura de salto e pico de potência quando 

comparado ao SCM (BROWN, 2001).  
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Desse modo, destaca-se o estudo de Pareja-Blanco et al. (2016) no qual os 

autores compararam a altura do SCM após a realização de dois protocolos de 

mesma intensidade (e.g. 70%1RM) com volumes distintos (e.g. 3x12RM e 3x6R) em 

homens jovens fisicamente ativos. Os resultados demonstraram uma diminuição na 

altura do SCM imediatamente após ambos os protocolos de treino. Todavia, o 

protocolo com maior volume apresentou maiores reduções no desempenho nos 

momentos imediatamente após, 6 h, 24 h e 48 h em relação ao protocolo com menor 

volume. Tais resultados sugerem que a utilização de RM apresenta maiores 

alterações agudas na altura de salto. Todavia, não foram apresentadas as 

velocidades de execução dos protocolos, tornando assim, mais difícil a afirmação de 

que o protocolo utilizando metade das repetições apresentava características de 

sessões de potência muscular. Quanto a utilização de exercícios de força e 

potência, Johnston et al. (2016) observaram reduções 24 h após a realização dos 

protocolos de força (5x4 85%1RM) e potência, utilizando-se de sprints (6x50m, 

intervalo de 5 min entre os sprints) na altura do SCM e na TDF quando utilizadas 

sessões de força e potência com 2 h de intervalo entre elas. 

Tratando-se do efeito agudo dos protocolos de potência, o estudo de Cadore 

et al. (2013) avaliou jogadores de rugby de nível nacional em três protocolos com 

diferentes volumes: 100, 200 e 300 saltos sobre um obstáculo de 40cm. Como 

resultado, o estudo mostrou que o SA reduziu a performance após 24h e a TDF foi 

reduzida 5 min após, 8 h e 24 h após, comparados aos valores antes do protocolo 

independente do volume utilizado. Tais resultados representam uma perda no 

desempenho neuromuscular independente do volume utilizado durante o protocolo. 

Observando-se comparações entre os tipos de protocolos de força e potência, 

podemos destacar o estudo de Conceição et al. (2014), no qual os autores 

investigaram os efeitos de três protocolos distintos sobre o desempenho 

neuromuscular de homens jovens fisicamente ativos. Os protocolos consistiam em: 

6x8 a 75% de 1RM seguido de exercício aeróbio, caracterizado como protocolo de 

força; 6x8 SCM em máxima velocidade seguido de exercício aeróbio, caracterizado 

como protocolo de potência; e exercício aeróbio realizado de forma isolada. Os 

resultados demonstraram uma redução similar na TDF para os protocolos de força e 

potência, imediatamente após a realização. Através da análise dos resultados 

supracitados é possível observar que os protocolos utilizados promoveram respostas 
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semelhantes e a utilização dos SCM e SA é interessante para obtenção de 

parâmetros de potência muscular. 

Ainda, o AP é um exercício utilizado para estimular os músculos dos membros 

superiores e tronco, sendo os apoios de solo um método popular entre os 

praticantes de exercício físico (DHAHBI et al., 2016). Além disso, a potência 

muscular de membros superiores também é um aspecto importante na performance 

(HOGARTH, 2013). Estudos prévios tem apresentado a reprodutibilidade do AP, e 

dos valores de TDF para esta técnica (HOGARTH et al. 2013; DHAHBI et al., 2016; 

WANG et al. 2017) e a utilização de AP na plataforma de força tem se provado 

benéfica para detecção de talentos e identificação e monitoramento da fadiga 

(HOGARTH, 2013). Ainda, Dhahbi et al. (2017) afirmaram que não é possível 

predizer a altura de salto com as fórmulas já utilizadas para saltos verticais, e que a 

melhor de se obter respostas a respeito do AP seria a utilização do tempo de voo e a 

TDF. 

 Na literatura pesquisada, não foram encontrados estudos que investigassem 

a utilização de AP como parâmetro para avaliar prejuízos neuromusculares após 

diferentes protocolos de treino de força. Contudo, Wang et al. (2017) apontam para 

uma avaliação e performance confiável do AP, visto que obtiveram correlação com 

1RM no supino reto em homens jovens treinados. Do mesmo modo, Hogarth et al. 

(2013) observaram reprodutibilidade na utilização do AP em plataforma de força com 

jogadores de rubgy, podendo assim, confirmar a utilização do AP como um método 

eficaz para verificar as respostas agudas após a execução de protocolos de força. 

 

2.4.3. Dano muscular 

 O dano muscular pode ser caracterizado como uma desorganização na 

estrutura das fibras musculares devido a uma alta tensão exercida sobre o músculo, 

causando distúrbios nas proteínas estruturais encontradas na célula muscular, como 

rompimento do sarcolema, e no tecido conectivo (TRICOLI, 2001; FOSCHINI et al., 

2007). A avaliação direta desse fenômeno é possível através de biópsia muscular 

(CLARKSON e HUBAL, 2002). Como método indireto para se avaliar o dano 

muscular, pode-se destacar a avaliação da força muscular, através da qual é 

possível observar reduções na força (e.g., isométrica e isocinética) após a realização 
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de protocolos, bem como a utilização da concentração sérica de CK e também a 

DMIT (CLARKSON e HUBAL, 2002; FOSCHINI et al., 2007).  

A CK é uma enzima encontrada no músculo esquelético e nos tecidos 

cardíaco e cerebral, sendo essa uma enzima intracelular que atua na geração de 

energia para as células (BESSMAN, 1972; NEAL et al., 2009; BAIRD et al., 2012). 

Todavia, a energia liberada não é utilizada diretamente para realização da contração 

muscular e sim para que ocorra a ressíntese de adenosina trifosfato (ATP), sendo 

ela responsável pela hidrólise da creatina fosfato (CP), separando o fosfato da 

creatina, liberando energia para a formação de um novo ATP (MACHADO et al., 

2010; BAIRD et al., 2012). Ainda, a CK apresenta concentrações séricas diferentes 

entre etnias, gênero e idade, sendo que, negros, homens e jovens apresentam 

maiores concentrações circulantes desta enzima (FOSCHINI et al., 2007; NEAL et 

al., 2009). Além disso, indivíduos sedentários apresentam valores de CK 

significativamente menores que indivíduos ativos (MACHADO et al., 2010). É uma 

enzima incapaz de atravessar a barreira da membrana sarcoplasmática, portanto, 

seu extravasamento ocorre somente após dano muscular (MACHADO et al., 2010). 

Dessa forma, a concentração de CK plasmática é um indicador do estresse 

muscular advindo do exercício e, também, pode ser um fator de monitoramento das 

cargas de treinamento, visto que, quanto mais intenso e volumoso for o exercício, 

maior a quantidade de rompimentos sarcoplasmáticos (CLARKSON e HUBAL, 2002; 

MACHADO et al., 2010;). Sendo assim, exercícios que detêm características 

excêntricas, com maior alongamento durante a execução geração de maior dano 

muscular, estimulam o aparecimento exacerbado de CK na corrente sanguínea 

(MCHUGH et al., 1999). 

Desse modo, a utilização da CK como um marcador de dano muscular 

induzido por exercício tem sido amplamente utilizada (CLARKSON e HUBAL, 2002; 

MACHADO et al., 2010; BAIRD et al., 2012; KARABULUT et al., 2013; KOCH et al., 

2014; JOHNSTON et al., 2016). Recomenda-se que a mensuração ocorra em 48 h 

após a sessão de treinamento em atletas. Em caso de não atletas, o pico da CK 

pode ocorrer antes (BAIRD et al., 2012; BANFI et al., 2012), reiterando assim que, 

existe uma relação direta entre a concentração de CK e dano muscular, fazendo 

com que a análise desta enzima seja de suma importância para predizer a fadiga 
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muscular e sua recuperação ao longo do tempo (BAIRD et al., 2012; KOCH et al., 

2014).  

Podem-se observar maiores concentrações de CK quando indivíduos são 

submetidos a exercícios de alta intensidade, enquanto concentrações menores são 

observadas quando utilizados exercícios de baixa intensidade e maiores volumes 

(BAIRD et al., 2012; KOCH et al., 2014), fatores estes que podem afirmar que a CK 

está relacionada com o tipo de exercício executado. Confirmando assim, os achados 

de Clarkson e Hubal, (2002) nos quais apresentam que o pico da enzima ocorre 

entre 12-24 h após de atividades de corridas de longa distância enquanto para 

treinamento de força o pico da CK aparece entre 4-6 dias sendo sua maior 

concentração presente quando utilizados exercícios excêntricos devido ao maior 

dano muscular (MCHUGH et al., 1999; MACHADO et al., 2010). Recentemente, 

Pareja-Blanco et al. (2016) reportaram maiores concentrações de CK 48h após a 

realização de um protocolo força tradicional (e.g. 3x12, 70%1RM) em relação a um 

protocolo com metade das repetições (e.g. 3x6, 70%1RM). Ainda, ambos os 

protocolos apresentaram maiores concentrações (e.g. 48h) quando comparados aos 

seus respectivos momentos pré-protocolo. 

Outro método de se avaliar o dano muscular de forma indireta, a DMIT pode 

ser caracterizada pela sensação de desconforto e/ou dor muscular, podendo ser 

observada através de inchaço, percepção de dor e redução da amplitude de 

movimento (BAIRD, 2012). De acordo com Clarkson e Hubal (2002), a dor muscular 

apresenta sua maior intensidade entre 24 e 48 h após a realização do exercício, 

sendo o grau de dor diferente entre as formas de exercício. Armstrong (1984) 

caracteriza a etiologia da DMIT como um evento gerado devido à produção de 

forças acima das usuais ou a produção de forças durante um longo período. Tal fato 

desencadearia uma maior tensão nos elementos contráteis e elásticos gerando dano 

aos componentes estruturais, aumento do metabolismo fazendo com que haja um 

acumulo de resíduos tóxicos para o tecido, aumento na temperatura muscular 

gerando lesões nos tecidos estruturais ou alterações no controle neural fazendo com 

o mesmo libere espasmos provocando dor. Dessa forma, especula-se que a DMIT 

está relacionada com o processo inflamatório para reparo do tecido danificado e que 

o influxo de cálcio na membrana celular pode contribuir para sinalização dos 

receptores de dor (ARMSTRONG, 1984; CLEAK e ESTON, 1992). 
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 Visto isto, Raastad et al. (2003) investigaram o dano muscular induzido por 

um protocolo de força (e.g. 5x3RM) realizado nos exercícios leg press e extensão de 

joelho de forma unilateral em homens com experiência em treinamento de força. 

Foram observados incrementos na concentração de CK 9 h, 23 h e 28 h após a 

realização do protocolo. Ainda, aumentos na DMIT através de escala visual foram 

reportados 3 h, 9 h, 23 h, 28 h e 47 h após a realização do protocolo. Da mesma 

forma, Doma et al. (2015) realizaram um protocolo de força (e.g. 3x6RM) em dois 

momentos separados por uma semana. Os resultados demonstraram que houve 

incrementos na concentração de CK e na DMIT nos momentos 24 h e 48 h, todavia, 

na segunda sessão os valores foram atenuados no momento 48 h. 

Através dos indicativos de dano muscular supracitados, Johnston et al. (2016) 

investigaram a realização de um protocolo de força (e.g. 5x4, 85%1RM) e um 

protocolo de sprints (e.g. 6x50m, intervalo de 5 min) realizados no mesmo dia, com 2 

h de intervalo entre os protocolos e ambas ordens de execução em jogadores de 

rugby. Ou autores observaram aumento na concentração de CK imediatamente após 

o primeiro protocolo, antes do segundo protocolo e 24 h após quando os sprints 

foram realizados primeiramente e imediatamente após o primeiro protocolo e antes 

do segundo protocolo quando o protocolo de força foi realizado primeiramente. 

Quanto a DMIT, foram observados valores elevados em todos os momentos quando 

realizados sprints inicialmente, em contrapartida, somente no momento 

imediatamente após o segundo protocolo quando realizado protocolo de força 

primeiramente. 

 Observando-se a comparação entre diferentes protocolos, ressalta-se o 

estudo de Paschalis et al. (2005), no qual foram analisados dois protocolos de 

contração excêntrica com mesmo volume (e.g. 12x10 REP) e intensidades 

diferentes (e.g. esforços máximos e 50% do pico de torque) em um dinamômetro 

isocinético em homens fisicamente ativos. Os autores observaram incrementos na 

concentração de CK e DMIT em ambos os protocolos nos momentos 24 h, 48 h, 72 

h e 96 h. Além disso, observaram maiores valores na concentração de CK no 

protocolo de alta intensidade em relação ao protocolo de baixa intensidade no 

momento 24 h. 
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2.4.4. Índice de esforço percebido 

O IEP é uma modificação da clássica escala de Borg (1982) usada para medir 

a intensidade da sessão, 30 min após o término, sendo está, capaz de estimar a 

intensidade de exercícios aeróbios e treinamento de força (SWEET et al., 2004), 

apresentando correlação com as respostas de frequência cardíaca. Todavia, este 

método pode ser menos sensível do que respostas fisiológicas, visto que fatores 

psicológicos, ambiente externo, nível de treinamento e experiência e carga utilizada 

no treinamento podem afetar a capacidade interna para realização do exercício, 

afetando assim os valores de IEP (LOCKIE et al., 2012). Sendo o treinamento de 

força um complexo conjunto de especialidades, faz-se necessária a utilização de um 

IEP fácil e reprodutível (McGUINAN e FOSTER, 2004). Desse modo, Lockie et al. 

(2012) investigaram a utilização do IEP em três protocolos: treinamento de sprints; 

treinamento de sprints com sobrecarga; e treinamento pliométrico. Após seis 

semanas de intervenção, os autores observaram semelhança nos valores de IEP 

entre os protocolos. Ainda, Day et al. (2004) compararam três intensidades de 

treinamento de força: 50%, 70% e 90% de 1RM em 4 exercícios e observaram 

maiores valores de IEP da sessão com intensidade de 90% de 1RM em relação as 

demais assim como diferença significativa entre 70% de 1RM e 50% de 1RM. Tais 

resultados demonstram uma relação entre o IEP e a intensidade utilizada na sessão.  

Através disto, pode-se observar a necessidade uma comparação entre 

protocolos de HIP e POT que se utilize de cadência controlada para HIP e 

contrações explosivas para POT, com volume total semelhante. Ainda, protocolos 

que se assemelhem as rotinas de treinamento utilizadas em periodizações merecem 

mais atenção na literatura, com avaliações tanto dos efeitos agudos das sessões de 

treino de força em membros inferiores como superiores. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Tipo de estudo 

 Estudo quantitativo do tipo ensaio cruzado. 

 

3.2. Amostra 

 A amostra do estudo foi composta por oito homens jovens. Todos os sujeitos 

foram convidados e, aqueles que aceitaram participar de forma voluntária, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE - Anexo 1) 

previamente as avaliações. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, da Escola Superior de Educação Física na 

Universidade Federal de Pelotas (CAAE 59195416.9.0000.5313). 

 Uma balança digital (FILIZOLA, São Paulo, Brasil) foi utilizada para 

determinar a massa corporal dos participantes (resolução de 100g) e a estatura foi 

obtida com um estadiômetro acoplado ao mesmo equipamento (resolução de 1mm) 

para posteriormente realizar o cálculo do índice de massa corporal (IMC, kg.m-2). 

Logo após foram realizadas as medidas de dobras cutâneas tricipital, subescapular, 

peitoral, axilar-média, suprailíaca, abdominal e coxa utilizando um plicômetro 

científico (CESCORF, Porto Alegre, Brasil). A partir dos dados coletados foi 

estimada a densidade corporal através do protocolo de dobras cutâneas proposto 

por Jackson e Pollock, (1978), e na sequência, a composição corporal foi calculada 

por meio da fórmula de Siri, (1993), apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Dados de caracterização da amostra, (n = 8). 

 Média ± DP 

Idade (anos) 25 ± 5 

Tempo de prática (anos) 6 ± 3 

Estatura (m) 1,76 ± 0,71 

Massa corporal (kg)  79,8 ± 7,3 

IMC (kg/m²) 25,9 ± 1,6 

∑Dobras (mm) 53 ± 38 

%Gordura (%) 12,7 ± 5,2 

 

3.3. Critérios de Inclusão  

 Como critérios de inclusão, os participantes deveriam ser homens, ter idade 

entre 18 e 35 anos e terem pelo menos um ano de experiência em treinamento de 

força com frequência semanal de três vezes.  

 

3.4. Critérios de Exclusão  

 Como critério de exclusão, os participantes que apresentaram percentual de 

gordura acima de 18 % e apresentaram histórico de doenças cardiovasculares ou 

neuromusculares foram excluídos da amostra, as quais foram avaliadas através de 

anamnese realizada previamente (Apêndice 1).  

 

3.5. Variáveis 

3.5.1. Variáveis independentes 

* Protocolo de hipertrofia; 

* Protocolo de potência. 
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3.5.2. Variáveis dependentes 

 * Força isométrica máxima de extensores de joelhos e cotovelos; 

 * Tempo de voo do SCM, SA e AP; 

 * Amplitude do sinal eletromiográfico dos músculos vasto lateral, reto femoral, 

tríceps braquial porção longa e tríceps braquial porção lateral durante contrações 

isométricas voluntárias máximas; 

 * Taxa máxima de desenvolvimento de força do salto com contramovimento, 

salto agachado e no apoio de solo com contramovimento; 

 * Índice de esforço percebido; 

 * Dor muscular tardia; 

 * Concentração sérica da enzima creatina quinase. 

 

3.5.3. Variáveis de caracterização da amostra 

 * Estatura; 

 * Idade; 

 * Massa corporal; 

 * Percentual de gordura. 

 

3.6. Desenho experimental 

 Os participantes realizaram 10 sessões de coletas de dados. A primeira 

sessão foi realizada para assinatura do TCLE, caracterização da amostra e 

familiarização dos indivíduos. Na segunda sessão foram realizados os testes de 

1RM para determinação da carga máxima para cada um dos exercícios propostos. 

Em seguida, foi realizada de forma contrabalanceada a alocação dos sujeitos a 

realizarem inicialmente o protocolo de hipertrofia ou o protocolo de potência, com 

intervalo de 1 semanas entre eles. As avaliações sanguíneas e os testes de 
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desempenho foram avaliados previamente e posteriormente a realização dos 

protocolos experimentais, assim como 24h, 48h e 72h pós-protocolo, de acordo com 

o desenho experimental apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Desenho experimental.  

Nota: 1RM: uma repetição máxima; CK: creatina quinase; FI: força isométrica 

máxima; CIVM: contração isométrica voluntária máxima; EMG: sinal 

eletromiográfico; VOO: tempo de voo; TDF: taxa de desenvolvimento de força. 
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3.7. Avaliações preliminares 

3.7.1. Familiarização 

 Durante a familiarização, os participantes foram apresentados aos exercícios 

que foram realizados nos protocolos e nos testes de 1RM: leg press, supino reto, 

extensão de joelhos e extensão de cotovelos. Além disso, os participantes foram 

familizarizados com as cadências utilizadas no teste de 1RM, protocolo de hipertrofia 

e protocolo de potência e, ainda, com as avaliações de CIVMs e saltos sobre a 

plataforma de força. 

 

3.7.2. Força muscular dinâmica máxima (1RM) 

 A força muscular dinâmica máxima foi avaliada por meio do teste de 1RM nos 

exercícios de membros inferiores leg press bilateral e extensão de joelhos bilateral e 

nos exercícios de membros superiores supino reto bilateral e extensão de cotovelos 

bilateral. O valor de 1RM foi considerado a máxima carga possível de se realizar em 

uma repetição completa. No dia do teste, os sujeitos realizaram um aquecimento de 

5 min em cicloergômetro, em baixa intensidade e aquecimento específico com os 

exercícios testados. A carga máxima de cada sujeito foi determinada em no máximo 

cinco tentativas, com intervalo de 4 min entre as mesmas, na qual foi utilizado 

coeficientes de correção para redimensionamento da carga propostos por 

LOMBARDI (1989). O ritmo de cada fase do movimento (concêntrica e excêntrica) 

foi de 2 s, realizado com auxílio de um metrônomo. Os valores médios obtidos para 

cada exercício no teste de 1RM estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Cargas de 1RM nos exercícios 

utilizados leg press, supino reto, extensão de 

joelhos e extensão de cotovelos (n = 8). 

 Média ± DP 

Leg Press (kg) 243 ± 40 

Supino Reto (kg) 92,1 ± 14 

Extensão de joelhos (kg)  64,4 ± 15,2 

Extensão de cotovelos (kg) 81,9 ± 8,3 

 

3.8. Protocolos experimentais  

Os protocolos de potência e de hipertrofia foram realizados em ordem 

contrabalanceada. Em ambos, foram realizados os exercícios leg press, supino reto, 

extensão de joelhos e extensão de cotovelos, mantendo a ordem dos exercícios. No 

protocolo HIP os sujeitos realizaram 3 séries de 10 repetições com 75% da carga de 

1RM, com a cadência de 2 segundos para cada fase de movimento, mantendo o 

intervalo de 2 minutos entre as séries e os exercícios. Para o protocolo POT foram 

realizadas 7 séries de 6 repetições com 54% da carga de 1RM, com máxima 

velocidade de execução na fase concêntrica e 2 segundos na fase excêntrica, 

mantendo o intervalo de 2 minutos entre as séries e os exercícios. As cargas foram 

utilizadas de modo a equiparar o volume total usado durante as séries e repetições 

para ambos os protocolos. Todavia, o volume total realizado foi maior durante o 

protocolo POT (10.967 kg) em comparação ao protocolo HIP (9671 kg). 

 

3.9. Avaliações 

A ordem das avaliações pré-protocolo, 24h, 48h e 72h foi a mesma: 

inicialmente os participantes realizaram a coleta sanguínea para análise da enzima 

CK. Após, foram realizadas as contrações isométricas voluntárias máximas, 

primeiramente para membros inferiores e posteriormente para membros superiores. 

Em seguida, foram realizados os saltos, com contramovimento, salto agachado e 
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apoio pliométrico com contramovimento, respectivamente. Ao final das avaliações 

pré-protocolo, foi realizado o protocolo de HIP ou POT, em ordem contrabalanceada. 

Na coleta realizada imediatamente após o protocolo, a ordem das avaliações foi a 

mesma, entretanto, não foi realizada a coleta de sangue para a determinação da CK. 

 

3.9.1. Força isométrica máxima e atividade eletromiográfica 

Para aquisição dos dados de atividade eletromiográfica e força isométrica 

máxima, foi utilizado um eletromiógrafo de quatro canais (Miotec, Porto Alegre, 

Brasil), com célula de carga acoplada (Miotec, Porto Alegre, Brasil) com capacidade 

de 200 kg, sendo ambos medidos com frequência de aquisição de 2000 Hz por 

canal. Os dados foram coletados através do software Miograph e posteriormente 

exportados para o software SAD32 para análise. A força isométrica máxima foi 

medida através da CIVM nos membros inferiores no exercício de extensão de joelho 

com 90° de flexão do quadril e joelho de forma unilateral com o membro direito e nos 

membros superiores no exercício de extensão de cotovelos com 90° de flexão de 

cotovelo de forma bilateral. Foram realizadas três tentativas para cada situação, com 

duração de 4 s, na qual o participante foi instruído a realizar o máximo de força o 

mais rápido possível. Foram dados intervalos de três minutos entre as CIVMs, 

mantendo a ordem de execução, extensorores de joelho e extensores de cotovelos, 

respectivamente. Para determinar os valores de força isométrica máxima, a célula 

de carga foi acoplada perpendicularmente ao apoio do tornozelo no exercício de 

extensão de joelhos e perpendicularmente ao apoio da mão no exercício de 

extensão de cotovelos. 

O sinal EMG foi coletado em concomitância com a força isométrica máxima, 

nos quais, nos membros inferiores foram avaliados os músculos reto femoral e vasto 

lateral e nos membros superiores, os músculos tríceps braquial porção longa e 

tríceps braquial porção lateral, de acordo com as normas do Projeto SENIAM, 

(2016). Para o músculo reto femoral, os eletrodos foram posicionados na metade da 

distância entre parte anterior da espinha ilíaca e a borda superior da patela. Para o 

músculo vasto lateral, a dois terços distais da distância entre a parte anterior da 

espinha ilíaca e borda lateral da patela. Para o músculo tríceps braquial porção 

longa, os eletrodos foram posicionados na metade da distância entre a borda 
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posterior do acrômio e o olécrano, dois dedos medialmente. Para o músculo tríceps 

braquial porção lateral, na metade da distância entre a borda posterior do acrômio e 

o olécrano, dois dedos lateralmente, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Posicionamento dos eletrodos nos músculos tríceps 

braquial, porção longa (A); tríceps braquial, porção lateral (B); 

vasto lateral (C); reto femoral (D); vermelho: posicionamento dos 

eletrodos; azul: pontos anatômicos para orientação (adaptado de 

SENIAM, 2016). 

A preparação da pele dos indivíduos foi realizada com raspagem dos pelos 

com lâminas descartáveis e limpeza da pele por abrasão, com álcool gel para 

reduzir a impedância da pele, mantendo-a resistência abaixo de 3000 Ohms 

(NARICI et al., 1989). Os eletrodos de superfície foram posicionados, em 

configuração bipolar, longitudinalmente ao ventre dos músculos, conforme 

posicionamento acima descrito, com uma distância inter-eletrodo fixada em 2 cm 

(DELUCA, 1997). O eletrodo de referência foi fixado na parte superior da clavícula. 
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Para reposicionamento dos eletrodos, foi utilizado um mapa de posicionamento, em 

lâminas transparentes através da marcação baseada em pontos anatômicos, 

semelhante ao proposto por Naraci et al. (1989).  

Para análise da força isométrica máxima os dados foram filtrados através do 

passa-baixa Butterworth, 3ª ordem, com frequência de corte de 10 Hz. Para o sinal 

EMG foi utilizado um filtro passa-banda Butterworth, de 5ª ordem, com frequência de 

corte entre 20-500 Hz. Foi recortado 1 s estável da curva de força isométrica 

máxima para obtenção da força isométrica máxima (kg), mediana da frequência (Hz) 

e da amplitude do sinal EMG determinado por meio do valor RMS.  

 

3.9.2. Taxa de desenvolvimento de força e tempo de voo 

Para o desempenho de salto, foi utilizada uma plataforma de força 

(EMGSystem, São José dos Campos, Brasil) com capacidade de 200kgf e 

frequência de amostragem de 1000Hz em três diferentes saltos: salto com 

contramovimento (SCM), salto agachado (SA), apoio pliométrico com 

contramovimento (AP). Os participantes realizaram os saltos após as avaliações de 

CIVMs. Para a coleta de dados, foram realizadas 3 tentativas, com intervalo de 90 s 

entre elas, sendo executado os saltos de membros inferiores primeiramente. 

Somente no momento imediatamente após, foram realizadas 2 tentativas nos saltos 

citados anteriormente. 

Para o SCM, os sujeitos partiram da posição ortostática, com os pés 

posicionados na largura dos ombros, com as mãos na cintura, sob a plataforma de 

força. Os sujeitos executaram uma aceleração para baixo do centro de gravidade, 

flexionando os joelhos até aproximadamente 90º, sendo está angulação controlada 

visualmente pelo avaliador e após atingirem a angulação de 90º saltaram mantendo 

os joelhos e quadris estendidos. Foi solicitado que os participantes mantivessem o 

tronco o mais vertical possível durante o vôo e eles foram instruídos a saltar o mais 

rápido e mais alto possível, semelhante ao apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Representação das ações ocorrentes durante o salto com 

contramovimento (SCM) (adaptado de Linthorne, 2001). 

Quando realizado o SA, os participantes iniciavam o movimento com quadris e 

joelhos flexionados a 90º e mãos apoiadas aos quadris. Eles foram instruídos a 

saltar o mais alto e rápido possível, sem realizar nenhuma forma de 

contramovimento, sendo confirmada a eficiência do gesto através de inspeção visual 

do avaliador no sinal adquirido, não podendo haver decréscimos na linha baseline 

de força mensurada. Caso houvesse tais alterações, o salto era desconsiderado e 

iniciava-se uma nova repetição, semelhante ao apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Representação das ações ocorrentes 

durante o salto agachado (SA) (adaptado de 

Linthorne, 2001). 
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Para o AP, os participantes partiram da posição inicial em decúbito ventral, com 

os ombros flexionados a 90º, cotovelo estendidos e mãos apoiadas sobre a 

plataforma de força. Foi realizada a extensão horizontal dos ombros com 

concomitante flexão dos cotovelos, em seguida, foi realizada a flexão horizontal dos 

ombros com extensão dos cotovelos, desprendendo as mãos da plataforma no final 

da fase concêntrica, semelhante à Figura 4. 

 

Figura 4 – Representação das ações ocorrentes durante o apoio pliométrico 

com contramovimento. 

Para análise das curvas de saltos, os dados coletados no software 

EMGSystem e exportados para o software SAD32 onde foram filtrados através do 

Butterworth, passa-baixa, de 3ª ordem com frequência de corte de 30 Hz. A seguir, a 

curva de força foi deslocada para zero, utilizando-se da força peso como valor de 

referência. De acordo com a curva força x tempo, foram identificados os valores de 

TDF máxima (N.s-1), contada a partir da variação mínima de dois desvios padrão da 

força peso, a qual foi usada como indicador do início da fase positiva da propulsão 

do salto. 

 

3.9.3. Creatina Quinase Plasmática 

 Foram coletados 5 ml de sangue da veia antecubital por um enfermeiro 

através de seringas e agulhas descartáveis nos momentos antes (após 10 min 

sentados em repouso) da execução de cada protocolo, 24 h, 48 h e 72 h após a 

realização de cada protocolo, mantendo o mesmo controle prévio de 10 min em 

repouso, para avaliar a concentração sanguínea da CK. 

Para determinar a concentração sérica de CK sanguínea, a amostra de 

sangue foi centrifugada a 3000 rpm, durante cinco minutos e, após, foi armazenada 
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na temperatura de -75ºC. Para determinação dos valores de CK foi utilizado o 

método cinético-enzimático, com valor de referência de 80U*L
-1.  

3.9.4. Dor Muscular de Início Tardio 

 Para mensurar a DMIT foi utilizada uma escala de percepção subjetiva de dor 

Likert com sete pontos (JOHNSTON et al., 2016), sendo (0) completa ausência de 

dor e (6) dor severa que limita a capacidade de locomoção. Os pontos eram lidos 

aos participantes que respondiam conforme sua sensibilidade em relação à dor, de 

acordo com a apresentada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Escala de Likert. (adaptado de Vickers, 2001). 

 

3.9.5. Índice de Esforço Percebido 

 O IEP foi obtido 30 min após o final do protocolo realizado (e.g. hipertrofia ou 

potência) o qual foi lido a apresentado aos participantes, semelhante ao utilizado por 

McGuinan e Foster (2004), a qual apresenta uma escala numérica sendo (0) 

descanso e (10) máximo esforço. Foi apresentada a escala para os participantes e 

perguntado qual foi a intensidade da sessão e após, lida as alternativas para os 

mesmos, conforme apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 – Índice de esforço 

percebido (adaptado de 

McGuinan e Foster 2004). 

 

3.10. Análise estatística 

Os dados são apresentados através de estatística descritiva (média ± desvio 

padrão). Para comparação entre os momentos (pré, imediatamente após, 24h, 48h e 

72h) e entre os protocolos foi utilizado a Generalized Estimating Equations (GEE) e 

teste post-hoc de Bonferroni. Quando houve interação, os desdobramentos dos 

efeitos principais foram identificados através do post-hoc. Foi adotado nível de 

significância (α) de 5% para todas as análises e os mesmos foram realizados no 

software SPSS versão 20.0. 
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4. Resultados 

Contração Isométrica Voluntária Máxima de Extensores do Joelho 

De acordo com os dados apresentados na Figura 8, a FI dos extensores do 

joelho apresentou interação protocolo*momento (p<0,001) com diferença observada 

entre os protocolos imediatamente após a realização e no momento imediatamente 

após para o HIP.  

 

Figura 8 – Força isométrica de extensores do joelho. FI ExtJ: 

força isométrica dos extensores do joelho; HIP: protocolo de 

hipertrofia; POT: protocolo de potência. *diferença entre os 

protocolos; †: diferença em relação ao momento pré. 

De acordo com dados apresentados na Tabela 3, para o sinal EMG, foi 

possível observar interação protocolo*momento no RFrms (p<0,001). Através dos 

desdobramentos, foi possível observar maiores valores no protocolo de POT em 

relação ao protocolo de HIP 72 h após a realização. Ainda, o momento 72 h 

apresentou maiores valores em relação ao momento pré e imediatamente após e, 24 

h apresentou maiores valores em relação ao momento imediatamente após para o 

protocolo de POT. Todavia, a ativação do VLrms apresentou efeito significativo para 

protocolo (p = 0,001, HIP>POT) e momento (p<0,001), no entanto o post-hoc não foi 

capaz de localizar as diferenças significativas entre os momentos. Em relação aos 

valores de mediana da frequência, para o VL e RF foi possível observar efeito 

significativo no momento (p<0,001), na qual o VL apresentou menores valores no 

momento imediatamente após para o protocolo de HIP e 24 h após para o protocolo 
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de POT em comparação aos seus valores basais. Para o RF foram identificadas 

diferenças entre os momentos pré e 72 h. 

Tabela 3 – Respostas neuromusculares da contração isométrica voluntária 
máxima de extensores de joelho (n = 8). 

 
  HIP  POT   p  

Variável Momento 
Média ± DP  Média ± DP 

 
Prot Mom Prot*Mom 

VLrms (mV) Pré 300,7 ± 98,8  187 ± 91,6*  0,001 <0,001 0,212 

 Pós 236,1 ± 82  156,8 ± 65,7*     

 24h 280 ± 69  190,7 ± 59,8*     

 48h 310 ± 93,9  237 ± 72,5*     

 72h 273,5 ± 88  231,2 ± 81,6*     

RFrms (mV) Pré 286,6 ± 60,1  260 ± 112,3  0,401 0,063 <0,001 

 Pós 219,1 ± 75,7  168,8 ± 69,3     

 24h 250 ± 71,8  351,3 ± 135,3
#  

   

 48h 236,8 ± 88,2  276,7 ± 151,1     

 72h 295,2 ± 115,5  334,7 ± 111,4*
†#  

   

VLfreq (Hz) Pré 132,7 ± 56,5  127 ± 35,3  0,679 <0,001 0,089 

 Pós 123,1 ± 53,8
†
   119,2 ± 17,4     

 24h 111,3 ± 31,7  114,3 ± 34,7
†     

 48h 126,9 ± 58,8  113 ± 27,2     

 72h 119,4 ± 48,2  121 ± 30,2     

RFfreq (Hz) Pré 139,3 ± 54,5  116,4 ± 20,5  0,305 <0,001 0,321 

 Pós 134,4 ± 51  129,6 ± 39,7     

 24h 116,7 ± 18  106,2 ± 13,3     

 48h 115,8 ± 17  113,1 ± 16,2     

 72h 124,2 ± 38,9  112,2 ± 16,9     

HIP: protocolo de hipertrofia; POT: protocolo de potência; FI ExtJ: força isométrica de extensores 

de joelho; VLrms: amplitude do sinal eletromiográfico do músculo vasto lateral; RFrms: amplitude do 

sinal eletromiográfico do músculo reto femoral; VLfreq: mediana da frequência do sinal 

eletromigráfico do músculo vasto lateral; RFfreq: mediana da frequência do sinal eletromiográfico do 

músculo reto femoral. 

†: diferença em relação ao pré; #: diferença em relação ao imediatamente após; *diferença entre 

protocolos.  
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Contração Isométrica Voluntária Máxima de Extensores do Cotovelo 

Para os dados apresentados na Tabela 4, pode-se observar interação 

significativa (p<0,001) para a FI de extensores do cotovelo. Após desdobramento, 

diferenças foram observadas entre os protocolos nas situações 24h e 48h, com 

valores menores para o protocolo de POT. O protocolo HIP causou redução da FI de 

extensores do cotovelo imediatamente após a sessão de exercício, retornando aos 

valores basais após 24h. Para o POT foi observada diferença entre os momentos 

24h e 72h.  

 

Figura 9 – Força isométrica de extensores do cotovelo. FI ExtC: 

força isométrica dos extensores do cotovelo; HIP: protocolo de 

hipertrofia; POT: protocolo de potência. *diferença entre os 

protocolos; †: diferença em relação ao momento pré. 

 

A ativação do sinal EMG do TRI-Latrms apresentou efeito significativo do 

momento (p = 0,001), no entanto, o post-hoc não foi capaz de localizar as 

diferenças, enquanto o TRI-Lonrms apresentou interação (p<0,001). Após 

desdobramento, foi possível observar diferença para TRI-Lonrms entre os protocolos 

na situação pré, imediatamente após e 48h com maiores valores para o protocolo de 

HIP. Ainda, no HIP houve diferença entre os momentos pré e imediatamente após. 

O comportamento das medianas da frequência apresentaram interação (p<0,001) 

em ambos os músculos, sendo no TRI-Lonfreq diferença entre os protocolos no 

momento imediatamente após e para TRI-Latfreq no momento 48h. Esse ainda 

apresentou diferença no momento imediatamente após em relação ao 48h, 

conforme expostos na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Respostas neuromusculares da contração isométrica voluntária máxima 
de extensores de cotovelo (n = 8). 
  HIP  POT   p  

Variável Momento Média ± DP  Média ± DP 

 
Prot Mom Prot*Mom 

TRI-Lonms (mV) Pré 590,6 ± 349,8  345,7 ± 298,3*  0,009 0,101 <0,001 

 Pós 439,4 ± 316,5
† 

 322,4 ± 250,6* 
 

   

 24h 567,3 ± 372  423,9 ± 233,7     

 48h 669,5 ± 312, 7  365,9 ± 222,3*     

 72h 477,5 ± 200,4  456,1 ± 305,5     

TRI-Latrms (mV) Pré 494,1 ± 399,2  537,8 ± 460,2  0,544 0,001 0,930 

 Pós 384,9 ± 313,7  438,4 ± 340,4     

 24h 607,9 ± 580,9  632 ± 492,9     

 48h 605,2 ± 308,1  662,6 ± 504,9     

 72h 501,4 ± 362  526,8 ± 444,6     

TRI-Lonfreq (Hz) Pré 105,1 ± 30,4  123,4 ± 41,8  0,164 0,133 <0,001 

 Pós 93,3 ± 21,5  127 ± 35,9*     

 24h 104,1 ± 27,8  116,7 ± 24     

 48h 100,2 ± 20,9  112,6 ± 26,7     

 72h 108,7 ± 34,8  102,9 ± 20,1
#     

TRI-Latfreq (Hz) Pré 113,5 ± 18,6  108,3 ± 18,2  0,356 0,021 <0,001 

 Pós 104,6± 16,9  116,1 ± 22,4     

 24h 103,3 ± 18,6  94,1 ± 20,5
#     

 48h 108,8 ± 19,6  100,7 ± 16,3*     

 72h 109,6 ± 18,4  107,1 ± 21,1     

FI ExtC: força isométrica de extensores de cotovelo; TRI-Latrms: amplitude do sinal 
eletromiográfico do músculo tríceps braquial, porção lateral; TRI-Lonrms: amplitude do sinal 
eletromiográfico do músculo tríceps braquial porção longa; TRI-Latfreq: mediana da frequência do 
sinal eletromigráfico do músculo tríceps braquial porção lateral; TRI-Lonfreq: mediana da 
frequência do sinal eletromiográfico do músculo tríceps braquial porção longa. 

†: diferença em relação ao pré; #: diferença em relação ao imediatamente após; $: diferença 

em relação a 24 h; *diferença entre protocolos.  
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Salto com contramovimento  

De acordo com a Tabela 5, a TDF apresentou interação significativa 

(p<0,001), refletida por um aumento na TDF após o protocolo POT e uma redução 

após o protocolo de HIP nas situações 24h, 48h e 72h. Para o tempo de voo foi 

observada interação (p<0,001) na qual foi possível observar reduções para o 

protocolo de HIP nas situações imediatamente após e 24 h em relação ao momento 

pré, assim, apresentando diferença entre os protocolos nessas situações, como 

apresentados na Figura 10. 

 

Figura 10 – Tempo de voo durante o salto com contramovimento. 

SCM: salto com contramovimento; HIP: protocolo de hipertrofia; 

POT: protocolo de potência. *diferença entre os protocolos; †: 

diferença em relação ao momento pré. 

Salto agachado 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5, durante o SA a TDF 

apresentou interação (p = 0,004) na qual foi possível observar menores valores para 

o protocolo de POT em relação ao protocolo de HIP nas situações pré e 48 h. Ainda, 

o tempo de voo apresentou interação (p<0,001) na qual imediatamente após o 

protocolo de HIP demonstrou redução em relação ao momento pré e 48 h, enquanto 

para o protocolo de POT houve uma redução no momento 48 h em relação ao 

momento imediatamente após. Ainda, apresentou maiores valores para o protocolo 

de POT no momento imediatamente após e maiores valores para o protocolo de HIP 

no momento 48 h, conforme apresetnados na Figura 11. 
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Figura 11 – Tempo de voo durante o salto agachado. SA: salto 

agachado; HIP: protocolo de hipertrofia; POT: protocolo de 

potência. *diferença entre os protocolos; †: diferença em relação 

ao momento pré. 

 

Apoio de solo com contra movimento 

Para os dados apresentados na Tabela 5, durante o AP, a TDF não 

apresentou diferenças significativas. Todavia, para o tempo de voo foi observada 

interação (p<0,001) na qual o protocolo de HIP apresentou menores valores no 

momento imediatamente após em relação aos momentos pré e 48 h, e, para o 

protocolo de POT o momento 48 h apresentou menores valores em relação aos 

momentos pré e imediatamente após. Ainda, foram observados menores valores no 

momento 48 h para o protocolo de POT em relação ao protocolo de HIP, conforme 

Figura 12. 
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Figura 12 – Tempo de voo durante o apoio de solo com 

contramovimento. AP: apoio de solo com contramovimento; HIP: 

protocolo de hipertrofia; POT: protocolo de potência. *diferença 

entre os protocolos; †: diferença em relação ao momento pré. 
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Tabela 5 – Respostas neuromusculares do salto com contramovimento, salto 
agachado e apoio pliométrico com contramovimento (n = 8). 
  HIP  POT   p  

Variável Momento Média ± DP  Média ± DP 

 
Prot Mom Prot*Mom 

SCM         

TDF (N.s
-1

) Pré 925,9 ± 268,1  1004,5 ± 285,7  0,029 0,195 <0,001 

 Pós 859,9 ± 189,9  964,2 ± 281,8     

 24h 732,7 ± 136,2  1014,6 ± 367,6*     

 48h 838,1 ± 230,1  1192,1 ± 625,7*     

 72h 746,4 ± 300,1  1054 ± 302,1*     

Tempo de voo (s) Pré 0,55 ± 0,03  0,54 ± 0,03  <0,001 <0,001 <0,001 

 Pós 0,51 ± 0,02
† 

 0,53 ± 0,03*     

 24h 0,38 ± 0,11
†# 

 0,53 ± 0,04*     

 48h 0,54 ± 0,02
#$ 

 0,53 ± 0,02     

 72h 0,54 ± 0,03
#$ 

 0,56 ± 0,05     

SA         

TDF (N.s
-1

) Pré 888,4 ± 229,6  707,9 ± 145,9*  <0,001 <0,001 0,004 

 Pós 732,6 ± 102,5  694,6 ± 102,6     

 24h 688,0 ± 203  613,7 ± 146,9     

 48h 751,1 ± 219,5  619,9 ± 218,8*     

 72h 740,1 ± 261  677,9 ± 179,4     

Tempo de voo (s) Pré 0,50 ± 0,04  0,50 ± 0,02  0,805 0,020 <0,001 

 Pós 0,47± 0,05
† 

 0,51 ± 0,03*     

 24h 0,47 ± 0,06  0,49 ± 0,03     

 48h 0,5 ± 0,04
# 

 0,49 ± 0,04
# 

    

 72h 0,58 ± 0,18  0,51 ± 0,04     

AP         

TDF (N.s
-1

) Pré 552,1 ± 185,7  700,5 ± 494,2  0,622 0,065 0,102 

 Pós 476,6 ± 135,5  664,2 ± 290,9     

 24h 507,4 ± 187,9  643,9 ± 289,2     

 48h 678,6 ± 333,9  581,5 ± 354,1     

 72h 769,7 ± 587,4  658,0 ± 331,7     

Tempo de voo (s) Pré 0,31 ± 0,06  0,29 ± 0,05  0,342 <0,001 <0,001 

 Pós 0,26 ± 0,05
† 

 0,29 ± 0,07     

 24h 0,28 ± 0,04  0,27 ± 0,05     

 48h 0,29 ± 0,04
# 

 0,24 ± 0,04*
†# 

    

 72h 0,3 ± 0,08  0,28 ± 0,04
Ω 

    

SCM: salto com contramovimento; SA: salto agachado; AP: apoio pliométrico com contramovimento; 

TDF: taxa máxima de desenvolvimento de força. 

†: diferença em relação ao pré; #: diferença em relação ao imediatamente após; $: diferença em 

relação a 24h; Ω: diferença em relação a 48 h; *diferença entre protocolos. 
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Dor Muscular de Início Tardio 

Foi observada interação significativa (p<0,001) para a variável DMIT. Após 

desdobramento, foi demonstrada diferença entre os protocolos para o momento 24h. 

Ainda, foi observado que para o HIP o momento 24h foi diferente dos momentos 48h 

e 72h. Em contrapartida, não foram observadas diferenças na DMIT entre momentos 

para POT, demonstrados na Tabela 6. 

Creatina Quinase 

De acordo com a Figura 13, a concentração sérica de CK demonstrou 

interação (p = 0,042) e seu post-hoc apresentou que para o HIP existe diferença nas 

situações 24h em relação ao pré, 48h e 72h, e ainda, 48h em relação a 72h. Para o 

POT, as diferenças foram observadas no momento 24h em relação ao 48h e 72h e 

48h em relação ao 72h. 

 

Figura 13 – Concentração sérica de creatina quinase. CK: 

creatina quinase; HIP: protocolo de hipertrofia; POT: protocolo de 

potência. *diferença entre os protocolos; †: diferença em relação 

ao momento pré. 

 

Índice de Esforço Percebido 

Para os dados apresentados na Tabela 6, quanto ao IEP medido após 30 min 

ao final da sessão, foi observada diferença significativa entre os protocolos 

(p<0,001) com valores maiores para o HIP em relação ao POT (7,9 ± 1,3; 4 ± 1,5, 

respetivamente). 
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Tabela 6 – Dor muscular de início tardio, concentração sérica de CK e índice de 
esforço percebido (n = 8). 
 

  HIP  POT   p  

Variável Momento Média ± DP  Média ± DP  Prot Mom Prot*Mom 

DMIT 24h 3,25 ± 1,58  1,13 ± 0,99*  0,067 0,001 <0,001 

 48h 1,88 ± 2,17
$ 

 0,88 ± 0,084     

 72h 1,13 ± 1,36
$ 

 0,75 ± 0,71     

CK Pré 297 ± 158  302 ± 121  0,085 <0,001 0,042 

 24h 534 ± 253
† 

 418 ± 212     

 48h 348 ± 156
$ 

 282 ± 117
Ω 

    

 72h 250± 108
$Ω 

 205 ± 65
†$Ω 

    

IEP Pós 30 min 7,9 ± 1,3  4 ± 1,5*  <0,001 - - 

DMIT: dor muscular de início tardio; CK creatina quinase; IEP: índice de esforço percebido. 

†: diferença em relação ao pré; $: diferença em relação a 24h; Ω: diferença em relação a 48h; 

*diferença entre protocolos. 
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5. Discussão 

Os principais achados do estudo indicam que o protocolo de HIP promoveu 

maiores reduções em diversos parâmetros neuromusculares ao longo do período de 

recuperação em comparação ao protocolo POT, além de resultar em aumento da 

DMIT e concentrações de CK circulantes em relação aos valores basais. 

O presente estudo observou que o protocolo de HIP obteve menores valores 

de FI dos extensores do joelho no momento imediatamente após quando comparado 

ao protocolo de POT (-31,29% e -8,89%, respectivamente). Tais resultados 

corroboram a literatura (LINNAMO et al. 1998; CONCEIÇÃO et al. 2014). Ainda, 

foram identificadas reduções na FI após o protocolo de HIP nos momentos 48 e 72 h 

em relação aos seus valores pós-protocolo (1,76% e 1,67%, respectivamente). 

Similares resultados foram encontrados por Benson et al. (2006) e Linnamo et al. 

(1998) os quais demonstraram reduções após a realização de protocolos de força 

tradicional, demonstrando que a fadiga gerada evidencia a perda de capacidade do 

músculo em produzir força. O protocolo de POT, por sua vez, não apresentou 

diferenças entre os momentos pré e imediatamente após, indo de encontro à 

literatura (LINNAMO et al. 1998; CONCEIÇÃO et al. 2014), uma vez que reduções 

na FI durante execução de protocolos de POT foram observadas. Contudo, não 

foram identificadas diferenças na amplitude do sinal EMG entre os protocolos e 

momentos, sugerindo assim, a existência de outros fatores contribuindo para fadiga 

periférica gerada durante os protocolos (LINNAMO et al., 2000; CONCEIÇÃO et al., 

2014). A mediana da frequência, entretanto, resultou em menores valores no 

momento imediatamente após e 24 h para os protocolos de HIP e POT, 

respectivamente. Esses achados vão de encontro ao estudo de Linnamo et al. 

(2000), no qual observaram incrementos na mediana da frequência após a 

realização do protocolo explosivo. Da mesma forma, Conceição et al. (2014) não 

encontraram diferenças na mediana da frequência e na amplitude do sinal EMG nos 

músculos VL e RF, sugerindo assim, que redução na velocidade de condução após 

os protocolos testados possa ter ocorrido no presente estudo, sugerindo uma maior 

fadiga.  
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Quando analisado o tempo de voo dos saltos, foram encontrados menores 

valores imediatamente após e 24 h após a realização do protocolo de HIP em 

comparação ao protocolo de POT no SCM (imediatamente após: -6,40% e -1,78%; 

24h: -29,56% e -1,89%, respectivamente) e imediatamente após no SA (-5,76% e 

0,55%, respectivamente). Ainda, o protocolo de HIP apresentou menores valores em 

relação aos valores basais nos momentos imediatamente após e 24 h no SCM (-

6,40% e -29,56%, respectivamente) e imediatamente após no SA (-5,76%). Pareja-

Blanco et al. (2016) apresentaram resultados semelhantes na altura do SCM, no 

qual o protocolo de força (e.g., 3x12RM) apresentou menores valores quando 

comparado ao protocolo de potência (e.g., 3x6REP) imediatamente após, 6, 24 e 48 

h após a realização, sugerindo um comprometimento da função muscular após a 

realização de protocolos intensos. O protocolo de HIP utilizado no presente estudo 

apresenta características semelhantes ao proposto pelos autores com a utilização 

de RM. Todavia, a característica do protocolo de POT discerniu no qual foi 

equiparada a volume total  movida durante a sessão para ambos os protocolos, e 

ainda, utilizando-se de concêntricas explosivas. No presente estudo, no entanto, não 

foram encontradas diferenças entre os momentos para o protocolo de POT em 

ambos os saltos. Tal fato pode ser possivelmente explicado devido ao fenômeno da 

potencialização pós-ativação, visto que, especula-se que tal fenômeno é capaz de 

prevenir prejuízos no desempenho de saltos verticais imediatamente após a 

realização de exercícios de potência (CADORE et al. 2013). Quando analisado o 

desempenho nos saltos verticais (SCM e SA), a TDF apresentou maiores valores 

nos momentos 24, 48 e 72 h para o protocolo de POT em relação ao protocolo de 

HIP durante o SCM, contrariando os achados de Cadore et al. (2013) no qual os 

autores observaram reduções após 5 min e 24 h para protocolos de potência. No 

mesmo sentido, Conceição et al. (2014) encontraram reduções significativas após a 

realização de protocolos de força e potência. 

Com relação a membros superiores, foi possível observar menor redução de 

desempenho de FI de extensores do cotovelo 24 e 48 h após a realização do 

protocolo de HIP em comparação protocolo de POT (24h: -4,36% e -15,97%; 48h: -

6,69% e -17,88%). Ainda, foi possível observar menores valores imediatamente 

após para o protocolo de HIP em comparação aos seus valores basais (-20,61%). 
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Estes resultados parecem estar em concordância com observados para a FI de 

extensores do joelho, demonstrando assim, a existência de uma relação entre as 

análises. Ainda, Radaelli et al. (2012) observaram a relação entre membro 

dominante e não dominante durante a flexão de cotovelo (4x10 – 80%1RM) e 

observaram menores valores no pico de torque após a realização do protocolo no 

membro dominante, sendo que, tais valores se mantiveram alterados por até 72 h, 

enquanto, no membro não dominante, não foram observadas diferenças. Desse 

modo, podemos afirmar que a recuperação após protocolos de força depende da 

intensidade, volume e grupos musculares envolvidos (RADAELLI et al. 2012). 

Quando se trata do sinal EMG, o TRI-Lon apresentou alterações na amplitude do 

sinal EMG pré, imediatamente após e 48 h após para o protocolo de HIP (-25,60% e 

13,36%, respectivamente) em comparação ao protocolo de POT (-6,74% e 5,84%, 

respectivamente). Além disso, menores valores imediatamente após foram 

observados na mediana da frequência do TRI-Lon (HIP: -11,24%; POT: 2,92%) e 

maiores valores na mediana da frequência do TRI-Lat (HIP: -4,14% ;POT: -6,97%) 

48 h após. Também foram encontrados menores valores imediatamente após em 

relação aos valores basais na amplitude do sinal EMG para o TRI-Lon (-25,60%). Na 

literatura pesquisada, não foram encontrados estudos que investigassem alterações 

após a realização de protocolos de HIP ou POT nos membros superiores. Os 

resultados sugerem o desenvolvimento de fadiga, provavelmente através da redução 

na magnitude da ativação muscular, na velocidade de disparo das unidades motoras 

e uma redução na capacidade de recrutamento de unidades motoras. 

Quanto a utilização do AP, não foram observadas diferenças na TDF, e os 

resultados obtidos sugerem que a técnica utilizada durante o AP é semelhante à 

utilizada durante o SCM, através do armazenamento de energia potencial elástica. 

Todavia, de acordo com a literatura pesquisa, o presente estudo é pioneiro em 

avaliar as respostas a diferentes protocolos utilizando o AP como um parâmetro de 

desempenho neuromuscular dos membros superiores. No tempo de voo do AP, 

foram observados menores valores 48 h após a realização do protocolo de POT (-

16,48%) em comparação ao protocolo de HIP (-6,35%) e em comparação aos seus 

valores imediatamente após. Ainda, foi possível observar menores valores 

imediatamente após a realização do protocolo de HIP em comparação aos seus 
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valores basais (-16,41%). Os valores basais encontrados no presente estudo (0,31 s 

e 0,29 s, HIP e POT, respectivamente) são superiores aos encontrados na literatura, 

no qual Dhahbi et al. (2016) e Wang et al. (2017) avaliaram homens jovens 

fisicamente ativos e obtiveram tempo de voo de 0,21 s e 0,20 s, respectivamente. 

Cabe destacar a diferença no estado de treinamento dos participantes de ambos os 

estudos, uma vez que no presente estudo, os participantes foram indivíduos 

treinados em força (podes remeter a tabela de caracterização com as cargas). 

Quanto as variáveis de dano muscular induzido pela sessão de exercícios, a 

concentração de CK resultou em aumentos marginalmente significativos para o 

protocolo de HIP nos momentos 24 (p = 0,075), 48 (p = 0,064) e 72 h (p = 0,062), 

em relação ao protocolo de POT. Ainda, para o protocolo de HIP foram observados 

maiores valores 24 h em relação ao momento pré-protocolo (79,94%) e, para o 

protocolo de POT, foram observados valores marginalmente significativos 24 h em 

relação ao pré-protocolo (p = 0,062). Os resultados do presente estudo apresentam 

semelhança com estudos da literatura (DOMA et al., 2015; JOHNSTON et al., 2016), 

todavia, alguns estudos apresentam como resultados maiores intervalos de tempo 

para retorno dos valores basais (RAASTARD et al., 2003; PASCHALIS et al., 2005; 

PAREJA-BLANCO et al., 2016). Visto os resultados obtidos no presente estudo, 

tanto nas variáveis neuromusculares, quanto no IEP e DMIT, é possível sugerir que 

as maiores concentrações de CK observadas após a realização do protocolo de HIP 

caracterizam maior dano muscular gerado pelo protocolo. Podemos observar valores 

maiores na DMIT após 24 h foram encontrados no protocolo de HIP em relação ao 

protocolo de POT (3,25 e 1,13, respectivamente). Ainda, HIP apresentou maiores 

valores 24 h quando comparado a 48 e 72 h, enquanto que, para o protocolo de 

POT, não foram observadas diferenças entre os momentos. Os presentes resultados 

são semelhantes aos da literatura. Johnston et al. (2016) apresentaram valores de 

3,8 e 3,67 24 h após o protocolo, valores semelhantes aos encontrados no presente 

estudo para o protocolo de HIP (3,25), e superiores aos encontrados no protocolo de 

POT (1,13). Adicionalmente, os resultados do presente estudo, demonstram que a 

DMIT concorda com os achados na concentração sérica de CK e FI, variáveis estas, 

relacionadas com o dano muscular gerado pelo exercício.  
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No presente estudo, foi possível observar maiores valores no IEP após a 

realização do protocolo de HIP em comparação ao protocolo de POT (7,88 ± 1,25 

versus 4 ± 1,51, respectivamente). No mesmo sentido, May et al. (2004) 

apresentaram maiores valores de IEP quando utilizados exercícios mais intensos 

(90% de 1RM, 1x4-5REP) em comparação a protocolos de menor intensidade (70%, 

1x10REP e 50% de 1RM, 1x15REP). Com os resultados obtidos no presente estudo, 

é possível afirmar que o protocolo de HIP gerou maior dano muscular, quando 

comparado ao protocolo de POT, sugerindo assim, que a utilização de protocolos 

com RM apresentam maior impacto a nível celular, mesmo quando volume total é 

menor (GOROASTIAGA et al. 2012). 

Ainda, independente dos protocolos, poucos resultados foram observados nos 

momentos 24, 48 e 72 h em relação as variáveis neuromusculares. Tais fatos podem 

estar relacionados ao nível de treinamento dos participantes do presente estudo, 

que eram experientes em treinamento de força, com média de 6,1 anos de prática e 

frequência de 3 à 5 vezes por semana. Visto isto, provavelmente, o volume total aos 

quais os sujeitos estariam habituados a utilizar em seus programas de treino são 

maiores em relação ao utilizado no presente estudo, com intensidade relativamente 

semelhante. Portanto, especula-se que, um maior volume utilizado (e.g., número de 

séries e/ou exercícios), acarretaria em maior semelhança com suas rotinas 

habituais.  

Como limitação do estudo, pode-se sugerir que n amostral foi um 

interveniente, visto que, o público alvo tem maior dificuldade em adesão do desenho 

experimental no qual são necessárias 10 sessões e a impossibilidade de realizar 

suas rotinas habituais durante o período de coleta de dados.  
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6. Conclusão 

 Em suma, as maiores diferenças observadas entre os protocolos ocorreram 

imediatamente após sua realização, visto que houve maiores quedas de 

desempenho no protocolo de HIP em comparação ao protocolo de POT. O protocolo 

de HIP apresentou maiores reduções na FI de extensores do joelho e extensores do 

cotovelo, mediana da frequência do VL, amplitude máxima do sinal EMG do TRI-Lat, 

tempo de voo nos saltos analisados imediatamente após e maiores concentrações 

séricas de CK 24 h a realização do protocolo. Em contrapartida, o protocolo de POT, 

apenas apresentou menores valores na mediana da frequência do sinal EMG do VL, 

em 24 h e menor tempo de voo no AP, em 48 h. Tais resultados sugerem que, 

independente do protocolo, sendo realizados com homens jovens com experiência 

em treinamento de força, estes estariam aptos para realização de uma nova sessão 

após 24 h.  
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Anexo 1: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisador responsável: Cristine Lima Alberton 

Instituição: Escola Superior de Educação Física 

Endereço: Rua Luis de Camões, 625 

Telefone: 32732752 / 81543265 

__________________________________________________________________________  

Concordo em participar do estudo “Respostas agudas neuromusculares durante protocolos de força e 

potência em homens jovens”. Estou ciente de que estou sendo convidado a participar 

voluntariamente do mesmo.  

PROCEDIMENTOS: Fui informado de que o objetivo do estudo é comparar as respostas 

neuromusculares de protocolos de força e potência em homens jovens treinados, cujos resultados 

serão mantidos em sigilo e somente serão usados para fins de pesquisa. Estou ciente de que a minha 

participação contará com coletas de informações através de questionários e testes para avaliar as 

respostas neuromusculares antes, após, 24 h, 48 h e 72 h em dois protocolos agudos. Salientamos 

que será mensurada a atividade muscular através de eletromiografia de superfície. Para tanto, cada 

sujeito será submetido a uma preparação da pele (raspagem dos pelos na superfície muscular de 

interesse, e logo em seguida a pele será lavada e esfregada através de algodão embebido em álcool) 

para o posicionamento dos eletrodos nos músculos extensores do joelho e do cotovelo. Nesse 

procedimento de raspagem dos pelos serão utilizadas lâminas descartáveis para cada sujeito e toda 

essa preparação da pele e posicionamento dos eletrodos será realizada no local de coleta de dados 

por um avaliador experiente com tais procedimentos. Ainda, que será mensurada a concentração da 

enzima creatina quinase através da coleta do sangue na veia antecubital, sendo realizado por um 

técnico em enfermagem, utilizando seringas e agulhas descartáveis durante todo processo. Além 

disso, para caracterizar a amostra, será realizada uma avaliação antropométrica (em uma sala 

reservada), com medidas de estatura, massa e dobras cutâneas (triciptal, subescapular, peitoral, 

axilar média, supra-ilíaca, abdominal e coxa) dos indivíduos.  

RISCOS E POSSÍVEIS REAÇÕES: Fui informado que os riscos são mínimos. Todavia, os testes que 

serão realizados podem envolver sintomas temporários, tais como: dor, cansaço muscular e alergia 

na pele. Na ocorrência de qualquer imprevisto, a SAMU (192) será imediatamente comunicada para 

proceder às devidas providências.  

BENEFÍCIOS: O benefício de participar da pesquisa relaciona-se ao fato de que os resultados 

poderão apresentar as estratégias a serem utilizadas quando ao treinamento de força e potência e 

suas recuperações.  

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, minha participação neste estudo será voluntária 

e poderei interrompê-la a qualquer momento.  

DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos, exceto o deslocamento até a 

instituição onde será realizada a intervenção; nem receberei compensações financeiras.  

CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente que a minha identidade e meus dados coletados permanecerão 

confidenciais durante todas as etapas do estudo.  

CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste formulário de 

consentimento. Os investigadores do estudo responderam e responderão, em qualquer etapa do 

estudo, a todas as minhas perguntas, até a minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo em 

participar do estudo. Este Formulário de Consentimento Pré-Informado será assinado por mim e 

arquivado na instituição responsável pela pesquisa.  
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Nome do participante/representante legal:_________________________________________  

 

Identidade:_________________  

 

ASSINATURA:________________________________ DATA: ____ / ____ / ______  

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a natureza, objetivos, 

riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para perguntas e as respondi em sua 

totalidade. O participante compreendeu minha explicação e aceitou, sem imposições, assinar este 

consentimento. Tenho como compromisso utilizar os dados e o material coletado para a publicação 

de relatórios e artigos científicos referentes a essa pesquisa. Se o participante tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da ESEF/UFPel – Rua Luís de Camões, 625 – CEP: 96055-630 - Pelotas/RS; Telefone: 

(53) 3273-2752.  

 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL_______________________________ 
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Apêndice 
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Apêndice 1: 

FICHA DE ANAMNESE 

Nome: _______________________________________ Idade: ____________ 

Telefone: __________________ e-mail: _______________________________ 

 

1. Há quanto tempo pratica treinamento de força? _______________________ 

2. Frequência semanal? ___________________________________________ 

3. Apresenta algum tipo de doença cardíaca? __________________________ 

Se sim. Qual? ___________________________________________________ 

4. Apresenta algum tipo de doença neuromuscular? _____________________ 

Se sim. Qual? _____________________ Tempo? _______________________ 
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Apêndice 2 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome: _____________________________________ Data nasc: ___/___/___ 

 

Avaliação Física 

Massa corporal: __________kg  Estatura: _________ cm 

 1ª 2ª 3ª OK 

Tricipital     

Subescapular     

Peitoral     

Axilar-média     

Supra-ilíaca     

Abdominal     

Coxa     

 

 

Testes de 1RM: 

Exercícios 
Repetições Carga Carga 

final 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Leg Press            

Supino Reto            

Ext. Joelhos            

Ext. Cotovelos            
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Apêndice 3 

 

FICHA DE TREINO 

 

Protocolo de força: 

 

Exercícios 75%1RM Séries Repetições Intervalo 

Leg Press     

Supino Reto     

Ext. Joelho     

Ext. Cotovelo     

 

 

 

Protocolo de potência: 

 

Exercícios 54%1RM Séries Repetições Intervalo 

Leg Press     

Supino Reto     

Ext. Joelho     

Ext. Cotovelo     

 

 


