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4.1.3. Porção Esternal do Grande Peitoral 

Relativo à média total, foram verificadas diferenças significativas 

(p<0,05) entre o E4 (52% CVM) e restantes exercícios (43% a 47% CVM). 

Também foram visíveis diferenças significativas entre o E1 e o E2 

exercício.  

No que diz respeito a diferenças significativas entre os quatro 

exercícios, na fase concêntrica, foi verificado o seguinte: 

1. Existiram diferenças significativas entre o E1 e o E2 e E4 (p<0,05); 

2. Existiram diferenças significativas entre o E2 e os restantes 

exercícios (p<0,05); 

3. Existiram diferenças significativas entre o E3 e o E2 e E4 (p<0,05); 

4. Existiram diferenças significativas entre o E4 e os restantes 

(p<0,05).  

O E4 apresentou valores superiores (56% CVM) quando comparado com os 

restantes (39 a 46% CVM). Não foram verificadas diferenças significativas 

entre os quatro exercícios, para a fase excêntrica. 

 

Tabela 3. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o Grande Peitoral– Porção Esternal, nas fases excêntrica, concêntrica 

e valores médios totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / 

E2<E1) existiu diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 

 

 

 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 - E1<E2 E1<E2 

Exercício 2 - E2>E1,E3 E2>E1 

Exercício 3 - E3<E2,E4 - 

Exercício 4 - E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 
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4.1.4.  Grande Dentado 

Para a média total, foram verificadas diferenças significativas 

(p=0,000) entre o E4 (57% CVM) e os restantes exercícios (36% a 39% CVM). 

Para a fase concêntrica, verificou-se que existiu diferenças 

significativas (p<0,05) entre o E4 (61% CVM) e os restantes exercícios (34% 

a 36% CVM). 

Já para a fase excêntrica, no que diz respeito a diferenças 

significativas entre os quatro exercícios, foi verificado o seguinte: 

 

1. Não existiram diferenças significativas entre o E3 e os restantes 

(p<0,05); 

2. Existiram diferenças significativas entre o E4 e E1 E E2 (p<0,05).  

 

Tabela 4. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o Grande Dentado, nas fases excêntrica, concêntrica e valores médios 

totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / E2<E1) existiu 

diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 

 

 

4.1.5. Recto Abdominal 

Relativo a valores da média total, foram verificadas diferenças 

significativas (p=0,000) entre o E4 (53% CVM) e os restantes exercícios 

(35% a 42% CVM).  

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 E1<E4 - - 

Exercício 2 E2<E4 - - 

Exercício 3 - - - 

Exercício 4 E4>E1,2 E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 
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Para a fase concêntrica, foram verificadas diferenças significativas 

entre os quatro exercícios (p<0,05). Foi verificado o seguinte: 

a) Existiram diferenças significativas entre o E1 (32% CVM) e o E2 

(36% CVM); 

b) Existiram diferenças significativas entre o E2 e os restantes 

exercícios (p<0,05); 

c) Existiram diferenças significativas (p<0,05) entre o E3 (26% CVM) 

e o E2 (36% CVM) e E4 (57% CVM); 

d) Existiram diferenças significativas entre o E4 e os restantes 

(p<0,05). 

 

Já para a fase excêntrica, não foram registadas diferenças 

significativas entre os quatro exercícios. 

 

Tabela 5. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro 

exercícios, para o recto abdominal, nas fases excêntrica, concêntrica e 

valores médios totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / 

E2<E1) existiu diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 

 

4.1.6. Pequeno Oblíquo/Transverso Abdominal 

Foram verificadas diferenças significativas (p<0,05) entre o E4 e os 

restantes, para o valor médio total (57% CVM vs 45% a 47% CVM) e para a 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 - E1<E2 - 

Exercício 2 - 
E2>E1,E3 

E2<E4 
- 

Exercício 3 - E3<E2,4 - 

Exercício 4 - E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 
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fase concêntrica (61% CVM vs 42% a 47% CVM). Já para a fase excêntrica, não 

foram registadas diferenças significativas entre os quatro exercícios. 

 

Tabela 6. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o pequeno oblíquo/transverso, nas fases excêntrica, concêntrica e 

valores médios totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / 

E2<E1) existiu diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 

4.1.7.  Deltóide Posterior 

Para o valor médio total, não foram verificadas diferenças 

significativas entre os quatro exercícios. Os valores de ativação oscilaram 

entre 49% e 51% CVM. Também, não foram verificadas diferenças 

significativas entre os quatro exercícios, para a fase concêntrica (46% a 

52% CVM). Já para a fase excêntrica, apenas foram registadas diferenças 

significativas (p<0,05) entre o E3 (52% CVM) e o E4 (46% CVM). 

 

 Tabela 7. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o Deltóide Posterior, nas fases excêntrica, concêntrica e valores 

médios totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / E2<E1) 

existiu diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 - - - 

Exercício 2 - - - 

Exercício 3 - - - 

Exercício 4 - E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 - - - 

Exercício 2 - - - 

Exercício 3 E3>E4 - - 

Exercício 4 E4<E3 - - 
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4.1.8. Infraespinhoso 

Comparando o E4 com os restantes, para a média total (60% CVM vs 51% 

a 53% CVM) e fase concêntrica (64% CVM vs 48% a 52% CVM), foi verificado 

que existiram diferenças significativas (p=0,000). Não foram registadas 

diferenças significativas entre os quatro exercícios, para a fase 

excêntrica. 

 

Tabela 8. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o Infraespinhoso, nas fases excêntrica, concêntrica e valores médios 

totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / E2<E1) existiu 

diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 

 

4.1.9. Tricipíte Braquial, Longa Porção 

Comparando o E4 com os restantes, no que diz respeito à média total 

(63% CVM vs 46% a 47% CVM) e fase concêntrica (65% CVM vs 39% a 40%), foi 

verificado que existiram diferenças significativas (p=0,000 e p<0,05, 

respetivamente). Na fase excêntrica, apenas foram registadas diferenças 

significativas (p<0,05) entre o exercício 4 (60% CVM) e os exercícios 1 

(54% CVM) e 2 (53% CVM). 

 

 

 

 

 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 - - - 

Exercício 2 - - - 

Exercício 3 - - - 

Exercício 4 - E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 
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Tabela 9. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o longa Porção do Tricipíte Braquial, nas fases excêntrica, 

concêntrica e valores médios totais. (-) não existe diferenças 

significativas; (E1>E2 / E2<E1) existiu diferenças significativas entre o 

exercício E1 e o E2. 

 

4.1.10. Grande Dorsal 

Comparando o E4 com os restantes, para a média total (55% CVM vs 44% 

a 46% CVM) e fase concêntrica (55% CVM vs 42% a 44% CVM), foi verificado 

que existiram diferenças significativas (p<0,05). Não foram registadas 

diferenças significativas entre os quatro exercícios, para a fase 

excêntrica. 

 

Tabela 10. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o Grande Dorsal, nas fases excêntrica, concêntrica e valores médios 

totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / E2<E1) existiu 

diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 

 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 E1>E4 - - 

Exercício 2 E2>E4 - - 

Exercício 3 - - - 

Exercício 4 E4<E1,2 E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 - - - 

Exercício 2 - - - 

Exercício 3 - - - 

Exercício 4 - E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 
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4.2. Comparação Entre as Fases Concêntrica e Excêntrica Para Cada Músculo 

 

4.2.1. Exercício 1 

Para o DANT (38% vs 29% CVM), PC (44% vs 50% CVM), PE (48% vs 39% 

CVM), RAB (46% vs 32% CVM), DPO (52% vs 47% CVM), TRI (54% vs 39% CVM) e 

GDO (48% vs 40% CVM) existiram diferenças significativas entre as fases 

excêntrica e concêntrica (p=0,027), respectivamente. 

Para o GDENT (36% vs 36% CVM), PO/T (46% vs 43% CVM) e IE (54% vs 48% 

CVM), não foram verificadas diferenças significativas entre a fase 

excêntrica e concêntrica, respetivamente. 

 

4.2.2. Exercício 2 

Para o DANT ((38% vs 34% CVM), PE (48% vs 46% CVM), GDENT (41% vs 36% 

CVM), PO/T (47% vs 47% CVM), DPO (52% vs 50% CVM), IE (54% vs 52% CVM) não 

foram verificadas diferenças significativas entre a sua fase excêntrica e 

concêntrica, respectivamente. 

Para o Pc (42% vs 50% CVM), RAB (48% vs 36% CVM), TRI (53% vs 40% 

CVM), GDO (48% vs 40% CVM) existiram diferenças significativas entre as 

fases excêntrica e concêntrica, respectivamente. 

 

4.2.3.  Exercício 3 

Para o DANT (43% vs 30% CVM), PE (49% vs 40% CVM), RAB (44% vs 26% 

CVM), DPO (52% vs 46% CVM), TRI (54% vs 39% CVM) e GDO (50% vs 42% CVM) 

existiram diferenças significativas (p=0,008) entre as fases excêntrica e 

concêntrica, respectivamente. 

Para o PC (46% vs 51% CVM), GDENT (43% vs 34% CVM), PO/T (46,7% vs 

42% CVM) e IE (55% vs 50% CVM) não foram verificadas diferenças 

significativas entre a fase excêntrica e concêntrica, respectivamente. 

 

4.2.4.  Exercício 4 

Para o DANT (53% vs 60% CVM), PE (49% vs 56% CVM), GDENT (53% vs 60% 

CVM), RAB (49% vs 57% CVM), PO/T (52% vs 61% CVM), DPO (46% vs 52% CVM), IE 
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(57% vs 64% CVM) e TRI (60% vs 65% CVM) existiram diferenças significativas 

entre as fases excêntrica e concêntrica, respectivamente. 

Para o PC (46% CVM e 48% CVM) e GDO (55% vs 55% CVM) não foram 

verificadas diferenças significativas entre a fase excêntrica e 

concêntrica, respectivamente. 

 

4.3. Comparação Entre Músculos Para o Mesmo Exercício 

Para verificar se existiam diferenças significativas entre os 

músculos, nas suas fases excêntricas, concêntricas e média total nos quatro 

exercícios, foi verificado, para cada exercício e respectiva fase, o 

pressuposto de esfericidade, uma vez verificado, foi aplicado o teste Anova 

de Medições Repetidas, visto compararmos dez músculos. Foram verificados em 

todos os exercícios e respectivas fases diferenças significativas. Estas 

serão apresentadas de seguida. 

 Foi possível constatar que, para os valores médios totais, nos três 

primeiros exercícios, o Deltóide Posterior e o Infraespinhoso foram os 

músculos mais solicitados, apresentando diferenças significativas relativo 

aos restantes músculos. Para os mesmos exercícios, o Deltoide Anterior, 

Grande Dentado e Reto Abdominal forma os musculos menos solicitados. No E4, 

os músculos mais solicitados foram o Infraespinhoso e a longa Porção do 

Tricipite braquial, os menos solicitados foram o Deltóide Posterior e a 

Porção clavicular do Grande Peitoral. 

 No que diz respeito à análise da fase concêntrica, para o E1, E2 e 

E3 a Porção Clavicular do Grande Peitoral e o Infraespinhoso, foram os 

músculos que apresentaram diferenças significativas superiores, enquanto 

que o Deltóide Anterior e Reto Abdominal apresentaram diferenças 

significativas inferiores. 

 

 

 

 

 



 63 

Tabela 11. Diferenças significativas (p<0.05) entre os dez músculos para 

cada exercício (E1, E2, E3 and E4) para valores de media total. (-) não 

existiu diferenças significativas; (>) existiu diferenças significativas 

positivas; (<) existiu diferenças significativas negativas. 

 

 

 

 

  



 64 

Tabela 12. Diferenças significativas (p<0.05) entre os dez músculos para 

cada exercício (E1, E2, E3 and E4) para valores na fase concêntrica. (-) 

não existiu diferenças significativas; (>) existiu diferenças 

significativas positivas; (<) existiu diferenças significativas negativas. 

 

 

Para o E4 os músculos mais solicitados foram o Infraespinhoso e a 

Longa Porção do Tricipíte braquial, os menos solicitados foram a Porção 

Clavicular do grande Peitoral e o deltóide Posterior. 
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Tabela 13. Diferenças significativas (p<0.05) entre os dez músculos para 

cada exercício (E1, E2, E3 and E4) para valores na fase excêntrica. (-) não 

existiu diferenças significativas; (>) existiu diferenças significativas 

positivas; (<) existiu diferenças significativas negativas. 

 

Analisando a fase excêntrica, a Longa Porção do Tricipíte Braquial e 

o Infraespinhoso foram os músculos mais solicitados nos quatro exercícios. 

Para o E1, E2 e E3 o Deltóide Anterior foi o menos solicitado, enquanto que 

no E4 os músculos menos solicitados foram a Porção Clavicular e Esternal do 

Grande Peitoral e o Deltóide Posterior. 
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CAPÍTULO V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

“Durante muito tempo acreditou-se que o Sol girava em torno da Terra. 

Mas Galileu resolveu lançar a teoria de que a Terra girava em torno do Sol. 

Na época, a ousadia de discordar das teorias correntes era resolvida de 

maneira sumária: queimava-se o defensor das ideias esdrúxulas na fogueira. 

Galileu só não foi queimado vivo porque já estava velho e era de família 

importante, mas foi obrigado a negar a sua teoria, ajoelhado sobre ossos 

sagrados.” 

 

  

5.1. Análise Do Nível De Solicitação Dos Diferentes Músculos  

 

Relativamente aos valores mais altos, no que diz respeito ao trabalho 

total, o Deltóide Posterior e Infraespinhoso foram os músculos com maior 

ativação nos primeiros três exercícios.  

No E3, outro músculo que apresentou grande ativação foi a Porção 

Clavicular do Grande Peitoral. Já para o E4, o Infraespinhoso e a longa 

Porção do Tricipíte Braquial foram os que registaram maior ativação. 

 

O Infraespinhoso foi o músculo que apresentou valores mais elevados 

de ativação em todas as fases de movimento de todos os exercícios. O facto 

de o Infraespinhoso ser um dos músculos da coifa dos rotadores, poderá 

justificar a sua elevada ativação nos quatro exercícios. Oyama et al (2010) 

corroboram a afirmação, afirmando que o Infraespinhoso apresenta um papel 

fundamental na compressão da articulação gleno-humeral e puxa a cabeça do 

úmero para baixo de modo a evitar uma migração superior desta. Além disso, 

o Infraespinhoso funciona como um desacelerador de lançamentos acima da 

cabeça, resistindo aos movimentos de rotação interna e adução horizontal do 

ombro. Kinakin (2009), também afirma que o Infraespinhoso assiste na 

estabilização da omoplata, mantendo a cabeça do úmero na cavidade glenóide, 

principalmente quando o braço se encontra elevado relativamente ao tronco. 
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Para além da sua função de estabilizador, o Infraespinhoso também assiste o 

movimento de extensão do braço (Lippert, 2006). 

 

A longa Porção do Tricipíte Braquial, registou para os quatro 

exercícios, na fase excêntrica, valores muito elevados a par do 

Infraespinhoso. 

 

Na fase concêntrica, a Porção Clavicular do Grande Peitoral e o 

Infraespinhoso, foram os músculos com maior ativação nos primeiros três 

exercícios. Já para o E4, além do Infraespinhoso, a longa Porção do 

Tricipíte Braquial, Grande Dentado e Deltóide Anterior apresentaram os 

valores mais elevados. 

 

Para os primeiros três exercícios, o músculo que evidenciou menor 

actividade, em ambas as fases e trabalho total, foi o Deltóide Anterior. O 

Grande Dentado e Recto Abdominal juntaram-se ao Deltóide Anterior, como os 

músculos com menor atividade, relativamente ao trabalho total. Já para o 

E4, os músculos com menor actividade foram o Deltóide Posterior e a Porção 

Clavicular do Grande Peitoral. 

Como foi possível verificar, para os três primeiros exercícios, o 

Deltóide Anterior apresentou-se sempre como um dos músculos com menor 

actividade, por outro lado, o Deltóide Posterior apresentou sempre valores 

mais elevados (algo que não foi registado no estudo de Takara et al 

(2007)), a par do Infraespinhoso. Segundo Wickham & Brown (cit. Por Brown 

et al, 2007), o músculo deltoid não se divide em três porções, mas sim em 

sete porções, apresentando a capacidade de serem controladas de forma 

independente pelo sistema nervoso central. Os mesmos autores referem que 

dependendo da linha de ação do movimento, as sete porções podem adquirir 

funções de agonista, sinergista ou antagonista. Observando os primeiros 

três exercícios, a linha de ação do movimento e os valores de EMG, é 

possível constatar que enquanto o Deltoide Posterior apresenta um papel de 

agonista do movimento, o Deltóide Anterior apresenta um papel contrário, ou 
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seja, antagonista, sendo portanto natural a sua fraca ativação durante o 

movimento. 

Foi verificado um maior trabalho da Porção Esternal do Grande 

Peitoral no E4, relativo aos restantes. Este dado pode ser explicado pelo 

facto de ser mais solicitado dos 180º até aos 120º, partindo da posição de 

flexão máxima do braço (Lippert, 2006). 

Para a fase concêntrica e valores médios totais, foram registadas 

diferenças significativas entre o E4 e os restantes exercícios. Os valores 

elevados verificados na fase concêntrica e valores totais, no E4, podem ser 

explicados pelo facto de a longa Porção do Tricipíte Braquial ter uma ação 

preponderante quando é necessário efetuar uma extensão contra resistências 

elevadas (Kinakin, 2009), o que foi verificado na fase concêntrica. Nesta, 

o braço de resistência apresenta muito poucas variações o que resulta numa 

constante tensão e por sua vez elevados valores de força pelos músculos 

envolvidos, durante todo o movimento sem grandes variações. 

 

 

5.2. Fase Excêntrica vs. Fase Concêntrica 

Relativamente à comparação entre a fase excêntrica e concêntrica, 

para cada músculo, foi possível registar, para os três primeiros 

exercícios, na maioria dos músculos investigados, valores excêntricos 

superiores a valores concêntricos.  

 

É possível constatar que, durante ações concêntricas ou isométricas, 

a amplitude do sinal electromiográfico (EMG), apresenta uma relação linear 

ou curvilínea com a força muscular (De Luca, 1997 in Barroso et al, 2005). 

Normalmente, a EMG de ações excêntricas é menor, para os mesmos níveis de 

força absoluta e relativa, quando comparada com as ações concêntricas e 

isométricas, sendo esta uma indicação de menor atividade eléctrica do 

músculo em questão (Enoka, 1996).  No entanto, num estudo de Amiridis et al 

(1996), foi constatado que realmente a Emg de uma ação excêntrica é menor 

do que a EMG de uma ação concêntrica, mas só em caso de indivíduos 



 69 

sedentários. Este autor concluiu  que, indivíduos muito treinados, como foi 

o caso do presente estudo, têm a capacidade de controlar conscientemente 

uma ação excêntrica, podendo apresentar valores excêntricos superiores aos 

apresentados na fase concêntrica, como forma de controlar o desacelerar dos 

segmentos envolvidos. Esta pode ser uma explicação para os resultados 

verificados. Outro fator é apresentado por Grabiner et al (1995;2003). Este 

e os seus colaboradores, utilizando um dinamómetro isocine ́tico, pediram 

para que os sujeitos realizassem ações concêntricas e excêntricas máximas 

(ações esperadas). Após explicação do estudo, era pedido aos sujeitos que 

realizassem uma ação concêntrica máxima, porém o dinamómetro era programado 

para provocar uma ação excêntrica (ação inesperada). Durante a realização 

destas ações foram obtidos os dados de torque e EMG. Os resultados 

encontrados foram que, durante as ações excêntricas esperadas o valor da 

EMG foi 84% CVM do obtido nas ações concêntricas, por outro lado, na ação 

excêntrica inesperada a EMG foi 104% do observado na concêntrica. O valor 

do torque foi semelhante ao obtido nas ações excêntricas esperadas. Foi 

concluído que os diferentes tipos de ações são, na sua maioria, programados 

antes da sua execução. O facto de, no presente estudo, a fase excêntrica 

ter sido executada de forma rápida (2 segundos, para uma amplitude angular 

elevada) e, apesar dos 60% da CVM, foi notório para todos os elementos 

participantes, uma elevada dificuldade em travar o movimento à medida que a 

fase excêntrica decorria, principalmente no desacelerar na fase final do 

movimento excêntrico e início da fase concêntrica. Enoka (1996) refere que 

para movimentos rápidos, que envolvam segmentos na sua totalidade, o que 

aconteceu neste estudo, é necessário uma significativa ativação da 

musculatura participante nas contrações excêntricas, de modo a controlar a 

dinâmica intersegmentar. Por esta razão, os comandos neurais para 

contrações excêntricas, segundo Enoka (1996) são únicos, porque parecem 

especificar que unidades motoras devem ser ativadas, o quanto são ativadas, 

quando são ativadas e como esta atividade deve ser distribuída num grupo de 

músculos. 
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O E4 foi de todos, e de um modo geral, o que apresentou valores de 

ativação musculares mais elevados. Do mesmo modo, e contrariamente aos 

restantes, foi o que apresentou valores de ativação da fase concêntrica 

superiores quando comparados com a fase excêntrica.  

 

 

5.3. Comparação Entre Grupos Musculares No Mesmo Exercício 

 

 Neste ponto de discussão foram comparados alguns grupos musculares 

que, pela sua utilização nos ginásios e respetiva indefinição da forma como 

podem ser potenciados através de exercícios pullover, merecem uma atenção 

especial. 

 

5.3.1. Porção Esternal do Grande Peitoral vs. Grande Dorsal 

Apenas no E4, fase excêntrica, se verificou um maior trabalho do 

Grande Dorsal. 

 

5.3.2. Porção Clavicular do Grande Peitoral vs. Grande Dorsal 

Nos três primeiros exercícios, a Porção Clavicular apresentou valores 

significativamente superiores, para fase concêntrica. Já na fase excêntrica 

do E2 e nas duas fases do movimento e trabalho total, para o E4, o Grande 

Dorsal apresentou sempre maior ativação. 

 

5.3.3. Porção Esternal do Grande Peitoral vs. Porção Clavicular do Grande 

Peitoral 

De salientar apenas o maior trabalho total da Porção Clavicular do 

Grande Peitoral no E3. 

 

5.3.4. Recto Abdominal vs. Pequeno Oblíquo/Transverso Abdominal 

A actividade do Pequeno Oblíquo/Transverso Abdominal foi 

significativamente superior ao Recto Abdominal, o que pode ser justificado 

pela sua função estabilizadora do tronco, evidenciada pela necessidade de 
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manter a coluna numa posição estável durante todo o movimento, visto que 

existe uma tendência para um aumento da lordose lombar à medida que os 

braços se afastam do tronco (McGill, 2007). 

Marshall et al (2006), afirmam que não existem evidências científicas 

que possam suportar o aumento do trabalho da musculatura abdominal, quando 

efetuado um exercício de musculação sobre uma fitball. O mesmo é suportado 

por Andersen & Behm (2004), quando verificaram que não existiram diferenças 

significativas, tanto na musculatura agonista e sinergista, como na 

musculatura estabilizadora do tronco, entre exercícios efectuados em 

superfícies estáveis e instáveis. No presente estudo, não foram registadas 

diferenças significativas entre os três primeiros exercícios para o Pequeno 

Oblíquo/Transverso Abdominal. Para o Recto Abdominal, este exercício 

apresentou valores significativamente mais baixos quando comparado o E3 com 

os restantes.  

 


