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Introdução: A pré-ativação muscular antagonista é uma estratégia que tem sido bastante utilizada durante o exer-
cício resistido (ER), com evidências que demonstram uma potencialização dos efeitos do ER na musculatura agonista. 
A eficiência neuromuscular (ENM) mensura a capacidade de responsividade e a excitabilidade neuronal, no entanto, 
apesar de sua aplicabilidade, há uma carência de estudos abordando a ENM no ER. Objetivo: Comparar os efeitos 
de duas modalidades de ER (com e sem pré-ativação) na ENM da musculatura agonista, em indivíduos sadios. Mé-
todo: Quarenta e oito homens (20,9 ± 2,2 anos, 1,80 ± 0,1 m e 75,0 ± 8,2 kg) participaram. Todos foram alocados 
aleatoriamente para dois grupos: (1) Grupo com pré-ativação (GCPA): 3x10 repetições máximas de flexão seguida 
imediatamente pela extensão do joelho; (2) Grupo sem pré-ativação (GSPA): 3x10 repetições máximas dos músculos 
extensores do joelho. A intervenção durou seis semanas, frequencia de 2x/semana. A avaliação foi composta por 2x5 
repetições máximas de flexo-extensão do joelho, 60°.s-1, em dinamômetro isocinético. Utilizou-se um eletromiógrafo 
de superfície para mensurar a ativação do vasto medial (VM), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF). Aplicou-se uma 
ANOVA mista 2x2 com medidas repetidas para verificar diferenças entre grupos e condição pré e pós-ER. Foram calcu-
lados o tamanho do efeito pelo d de Cohen (≤ 0,35 - trivial; 0,35 a 0,80 pequeno; 0,80 a 1,50 moderado; > 1,50 grande), 
diferença média (DM) e intervalo de confiança (IC 95%), com significância de 5% (P<0,05). Os desfechos primários 
foram pico de torque (PT, em N.m) e ENM (PT/RMS em μV) e. O estudo foi aprovado pelo CEP institucional (n.112/12). 
Resultados: Não houve diferença significante entre os grupos na pré-avaliação em todos os desfechos. No pós-
ER, foi encontrada diferença entre grupos apenas na ENM do BF, com maior índice para o GCPA (Pós GCPA 3,89; 
Pós GSPA 2,77; P=0,031, DM (1,12), IC [0,11; 2,13]). Apenas o GCPA apresentou ENM significantemente maior no RF 
após 12 sessões (Pré 0,67; Pós 0,80; P<0,040, DM (0,07), IC [-0,30; 0,92]), com tamanho do efeito de 0,31. No GSPA 
não houve diferença significante pré e pós-ER nos três músculos analisados. Conclusão: O uso da pré-ativação da 
musculatura antagonista do joelho propiciou uma melhor ENM quando comparado a um modelo sem pré-ativação, após 
6 semanas de ER. Com base nos achados, a prescrição dessa estratégia pode ser recomendada quando comparada a 
modelos tradicionais de ER para estimular a responsividade e eficiência da contração muscular.
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