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Resumo: A eletromiografia (EMG) tern sido utilizada como um recurso relacionado a intervenly6es clinicas, bem como no controle das adaptac;:oes 
decorrentes do treino fisico, sobretudo da forc;:a muscular. A atividade eletrica muscular permite a investigac;:ao de quais musculos sao utilizados em 

• determinado movimento, o nivel de ativac;ao muscular durante a evoluyao do movimento, a intensidade e durayao da solicitaCBo muscular. Devido a
grande utilidade do estudo do sinal eletrico muscular e sua complexa relac;:ao com a produc;:ao de forc;:a, tanto em relac;:ao aos aspectos fisiol6gicos
e nao fisiol6gicos quanto aos procedimentos necessarios para coleta do sinal EMG em atividade dinamica e isometrica realizou-se esta revisao.
Portanto, o sinal EMG apresenta relac;:ao com a produc;:ao de forc;:a dos musculos extensores do joelho. Esta relac;:ao esta melhor referida em avalia
ly6es isometricas do que em condily6es dinamicas, o que estimula a uma maior produc;:ao cientifica nessa area a fim de melhor entender e explicar
a relac;:ao da contrac;:ao dinamica, a produc;:ao de forc;:a e alterac;:oes no sinal EMG e ainda aperfeic;:oar sua aplicabilidade nao apenas em ambito
cientifico, mas tambem clinico, uma vez que as alividades dinamicas assemelham-se com os gestos esportivos e nas atividades da vida diaria.
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Abstract: The electromyography (EMG) has been used as a resource related to clinical interventions, as well as control of the adjustments resulting 
from physical training, especially the muscular strength. The muscular electrical activity allows the investigation of which muscles are used in a 
motion, the level of muscle activation during the course of movement, intensity and duration of muscular demand. Due to the great usefulness of 
the study of muscle electrical signal and its complex relationship with the force production, both the relation to physiological and non physiological 
aspects as well as the procedures needed for the collection of EMG signal in isometric and dynamic activity took place this review. Therefore, 
the EMG signal presents relation with the strength production of the knee extensor muscles. This relationship has been better demonstrated in 
isometric assessments than in dynamic conditions, what stimulates further scientific production in this area to better understand and explain the 
relationship of the contraction dynamics, the production of force and changes in EMG signal and improve their applicability not only in the scientific 
scope, but in clinical tool, since the dynamic activities are similar to the sports gestures and activities of daily living. 
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INTRODU<;AO 

A eletromiografia (EMG) pode ser defini
da como um metodo de registro dos potenciais 
eletricos gerados nas fibras musculares durante 
suas contrac;oes, podendo oferecer informac;oes 
a respeito do comportamento do sistema neuro
muscular '1· 
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A EMG tern sido utilizada como um recurse 
relacionado a intervenc;oes clf nicas, bem como no 
controle das adapta96es decorrentes do treino ff
sico, sobretudo de forc;a muscular. 0 aumento da 
ativac;ao muscular ocorrido ap6s a realizac;ao de 
um programa de treino de forc;a parece ter sido 
avaliado pela primeira vez em 1957, pelos inves-
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tigadores Friedebold e colaboradores. Posterior
mente, varies estudos da mesma natureza foram 
realizados por outros investigadores, sobretudo 
a partir das decadas de 70 e 80. A EMG, enquan
to tecnica, consiste na coleta, processamento e 
posterior quantificac;ao da atividade eletrica de
senvolvida num musculo a partir da estimulac;ao 
voluntaria ou involuntaria de um conjunto de uni
dades motoras (UMs) especfficas ,4.
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Na biomecanica, o registro da atividade ele
tromiografica permite a investigac;ao de quais 
musculos sao utilizados em determinado movi
mento, o nivel de ativac;ao muscular durante a 
evoluc;ao do movimento, a intensidade e durac;ao 
da solicitac;ao muscular e tambem fornece indi-
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