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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o efeito de duas cadeiras de rodas esportivas diferentes na 

eficiência neuromuscular do músculo tríceps braquial e a velocidade de propulsão através 

do tempo de deslocamento. Métodos: Foram avaliados 26 atletas praticantes de 

basquetebol sobre cadeira de rodas, entre atletas 8 amadores e 18 profissionais, no qual 

foram distribuídos em dois grupos de acordo com sua classificação funcional. Cada atleta 

realizou a fase de impulsão, na qual a cadeira de rodas estava presa à célula de carga, cuja 

função era realizar uma contração voluntária máxima (CVM), dessa forma, foram 

avaliados a atividade muscular e a força muscular do tríceps braquial, e um teste de 

velocidade máxima de deslocamento de 20 metros, a fim de comparar a duração do 

percurso, com duas cadeiras de rodas esportivas diferentes, sendo estas, sua cadeira de 

rodas esportiva de uso individual e uma cadeira de rodas esportiva padronizada para a sua 

classificação. Resultados: Foram encontradas diferenças significativas entre as cadeiras 

de rodas para as variáveis: força muscular (p=0,018) e eficiência neuromuscular 

(p=0,015), no qual a cadeira de rodas padronizada apresentou maior valor nas avaliações, 

e na variável tempo de deslocamento (p=0,010), cuja cadeira de rodas individual 

apresentou menor tempo de deslocamento no teste de velocidade. Não foram encontradas 

diferenças significativas de recrutamento muscular, esforço subjetivo e angulação inicial 

do cotovelo entre as cadeiras de rodas, individual e padrão. Conclusão: A cadeira de 

rodas interfere na velocidade máxima do atleta, força muscular e eficiência 

neuromuscular do tríceps braquial, e desta forma, a análise de um ergômetro-padrão 

ajustado às diferentes deficiências não possibilita que os atletas atinjam sua melhor 

performance física.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

O basquetebol em cadeiras de rodas foi criado nos Estados Unidos em 1945, e neste mesmo 

período na Inglaterra, como prática esportiva terapêutica 
(1)

. O esporte ganhou notoriedade, não 

só pela melhora física, mas também por benefícios psicológicos, como a melhora da auto-

imagem, estímulo de independência e autonomia 
(2,3)

. Muitos fatores podem afetar a performance 

do atleta incluindo a força dos membros superiores, capacidade individual física, nível de lesão 

neurológica e interação entre o usuário e a cadeira de rodas 
(4)

. 

Durante a propulsão da cadeira de rodas, estruturas anatômicas na região do ombro 

experimentam relativamente grandes forças que proporcionam a estabilidade articular e 

produzem momentos essenciais no ombro durante a propulsão 
(5)

. O ciclo de propulsão é dividido 

em duas fases: fase de impulso e fase de recuperação. A fase de impulso é definida pelo tempo 

em que a mão exerce um torque positivo no aro, permanecendo em contato com este, sendo um 

movimento guiado com poucos graus de liberdade, e a fase de recuperação é o tempo entre o 

final da fase de impulso e o início da próxima fase de impulso, quando a mão não está mais em 

contato com o aro, no qual a mão pode escolher qualquer caminho para retornar à posição inicial 

do impulso 
(6,7)

. Uma consideração cuidadosa se torna ainda mais importante quando se percebe 

que 64% do tempo gasto em jogos de basquete em cadeiras de rodas é gasto em ações de 

propulsão 
(8)

. 

A propulsão da cadeira de rodas também requer sinergismos da musculatura proximal do 

ombro e co-contrações para estabilizar e ajustar o complexo da cintura escapular em relação ao 

tronco para gerar forças no aro durante a propulsão 
(9)

. Esse movimento é particularmente difícil 

para aqueles que apresentam fraqueza muscular de membros superiores, assim como dor ou 

lesão. Sendo assim, o gasto energético, a amplitude de movimento articular e a ativação muscular 

têm sido utilizados para avaliar as demandas durante o ciclo de propulsão 
(10)

.  

A avaliação da atividade muscular através da Eletromiografia (EMG) de superfície durante a 

propulsão da cadeira de rodas tem sido o objeto de muitos estudos, principalmente nas 

musculaturas de ombro e membros superiores. O registro da atividade muscular usando eletrodos 

de superfície pode permitir estudos detalhados de demanda de músculos específicos ou grupos 



musculares envolvendo a propulsão da cadeira de rodas. Em geral, o músculo deltóide anterior, 

bíceps braquial, tríceps braquial, flexor radial do carpo, extensor radial do carpo e peitoral maior 

são relatados por serem ativos na fase de impulso, enquanto o deltóide médio e posterior são 

identificados por serem os primeiros a ativar na fase de recuperação. Embora a ação desses 

músculos tenha sido estudada, a intensidade relativa de suas ações não foi quantificada 
(5,11,12)

.  

Mulroy et al. 
(12)

 analisaram as fases e a intensidade da atividade muscular, através da EMG, 

dos músculos superficiais e profundos do ombro sobre um rolímetro, não utilizando qualquer tipo 

de inclinação. Em relação ao tríceps braquial, encontrou que o padrão de EMG da cabeça longa 

do tríceps estende da metade da fase de impulso (16% do ciclo) para a metade da fase de 

recuperação (64% do ciclo) com pico de atividade no final da fase de impulso (29% do ciclo), no 

qual as cabeças longas do tríceps braquial respondeu às demandas da articulação do cotovelo 

mais do que as do ombro, permanecendo ativo quando a extensão de cotovelo poderia contribuir 

com a força de propulsão no aro. 

A justificativa do presente estudo é que estudos têm utilizado cadeiras de rodas padrões para 

avaliar as capacidades físicas dos atletas; contudo, não se sabe se essas cadeiras padrões 

interferem na performance do atleta, e que se de fato, o uso de suas cadeiras individuais não seria 

uma melhor forma de avaliar o comportamento muscular e velocidade em um teste de esforço. 

 A hipótese deste estudo é de que a cadeira de rodas padronizada irá interferir no sinal 

mioelétrico e na força muscular, portanto, na eficiência neuromuscular, assim como no tempo de 

deslocamento do atleta em um sprint máximo, durante o início do ciclo de propulsão (fase de 

impulso) e em um percurso de 20 metros respectivamente. 

  

1.1 Objetivo 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar o efeito de duas cadeiras de rodas esportivas 

diferentes na eficiência neuromuscular do músculo tríceps braquial e a velocidade de propulsão 

através do tempo de deslocamento, sendo uma dessas cadeiras de uso individual do atleta e a 

outra um ergômetro padrão para avaliações. Os objetivos específicos são avaliar e comparar o 

recrutamento muscular através da EMG de superfície, a força muscular do músculo tríceps 

braquial entre as duas cadeiras de rodas esportivas e, com isso, obter o valor da eficiência 
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neuromuscular, comparar o esforço subjetivo entre as duas cadeiras de rodas com a Escala 

Subjetiva de Esforço e comparar a angulação inicial do cotovelo do braço dominante de cada 

cadeira. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O Sistema de Classificação Funcional 

Nas competições esportivas, atletas com diferentes condições motoras são classificados de 

acordo com suas capacidades funcionais individuais para que possam competir de forma justa e 

equilibrada. Isto implica que atletas com capacidades semelhantes, e não necessariamente 

deficiências físicas similares, possam competir na mesma classe funcional 
(13)

. 

 A classificação inicialmente era baseada no nível da lesão medular, porém quando atletas 

com diferentes deficiências físicas começaram a praticar o esporte, o sistema de classificação 

passou a ser baseado na funcionalidade do movimento remanescente e não no nível de 

deficiência. O Sistema de Classificação Funcional tem como princípio o potencial de 

desempenho, baseado na relação entre o prejuízo motor e a possibilidade de movimentação 

dentro do esporte: minimiza a influência das incapacidades físicas durante a competição e 

classifica o potencial físico do atleta 
(14)

. 

A classificação no basquete de cadeira de rodas consiste na funcionalidade do atleta ao 

executar movimentos básicos do esporte, sendo uma avaliação da capacidade do jogador de 

completar uma tarefa. Este sistema divide os atletas em quatro classes, pontuados de 1,0 a 4,0, no 

entanto, como a variação entre as condições de funcionalidade haviam sido ampliadas, a 

Internacional Wheelchair Basketball Federation (IWBF) introduziu 0,5 ponto a cada classe para 

encaixar melhor o perfil do atleta em uma determinada classe 
(1,14)

. 

Os principais fatores que determinam a classe de um jogador são: função de tronco, função 

dos membros inferiores, função dos membros superiores e função das mãos. A amplitude, a força 

e a coordenação de todos os movimentos são levadas em consideração como componentes 

individuais de classificação e, então, as funções são relacionadas durante as situações de jogo até 

chegar-se à classificação do atleta 
(1)

. A Tabela 1 mostra a característica de cada classe em 

relação ao controle de tronco do jogador de basquete. 
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Tabela 1. Descrição das classes do basquetebol em cadeira de rodas no Sistema 

Classificação Internacional em relação ao movimento do tronco. 

Classe Descrição 

Classe I Sem controle de tronco quando sentado em uma cadeira sem encosto. O 

tronco não pode ser movido em qualquer plano sem pelo menos a ajuda 

de um membro superior. 

Classe II Controle de tronco quando sentado de regular a bom. Os jogadores 

podem girar o tronco para direita e para a esquerda, quando sentado, sem 

apoio do encosto 

Classe III Ótimo controle e movimento de tronco na horizontal e nos planos 

sagitais sem o uso dos membros superiores para segurar qualquer parte 

da cadeira de rodas 

Classe IV Ótimo controle e movimento de tronco em todos os planos 

FONTE: Gil-Agudo, 2010 

 Os níveis de lesão estão normalmente associados às classes, porém deve-se enfatizar que a 

classificação dos atletas é realizada pelo nível de função do atleta e capacidade de realizar os 

fundamentos do esporte (Tabela 2). Os atletas de basquete em cadeira de rodas são classificados 

em suas cadeiras, as quais são consideradas um prolongamento do seu corpo. 

 

Tabela 2 - Sistema de Classificação Funcional do Basquete sobre rodas 

 Nível da lesão Pontuação 

Classe I Acima de T7 1,0 – 1,5 ponto 

Classe II T8 – L1 2,0 – 2,5 pontos 

Classe III L2 – L5 3,0 – 3,5 pontos 

Classe IV S1 – S2 4,0 – 4,5 pontos 

FONTE: Teixeira, 2006 

 

2.2 Configurações das Cadeiras de Rodas 

 

As cadeiras de rodas são componentes integrais na reabilitação e na prática do basquetebol 

em cadeira de rodas. Com o desenvolvimento da modalidade, houve uma melhora na evolução 

tecnológica das cadeiras durante os anos, contribuindo com benefícios diretos no rendimento dos 

esportes 
(15)

. A configuração da cadeira de rodas é uma estratégia para maximizar a habilidade 

funcional dos atletas, proporcionando melhor independência funcional, enquanto 

simultaneamente minimiza o potencial de dor, lesão ou ambos 
(16)

. As cadeiras de rodas 
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esportivas devem ter uma estrutura rígida e feita com materiais muito fortes e leves, sendo as 

mais modernas de fibra de carbono. As estruturas leves são mais fáceis em termos de propulsão 

da cadeira, porém o preço pode ter prioridade em relação ao seu peso 
(17)

. 

A interação entre a assistência tecnológica e o comprometimento físico é complexa e exige 

uma investigação detalhada de uma combinação ergonômica e a perspectiva de reabilitação. Para 

estudar a tensão fisiológica e mecânica da propulsão de uma cadeira de rodas manual e o 

desempenho esportivo da cadeira de rodas, são necessárias tecnologias específicas para definição 

de detalhes individuais e precisão de medição das cadeiras de rodas 
(18)

. 

A cambagem da roda corresponde ao ângulo do pneu traseiro em relação à vertical. As 

cambagens mais utilizadas pelos jogadores de basquetebol em cadeira de rodas são de 9° a 20°, 

uma cambagem maior proporciona melhora da estabilidade lateral e da velocidade de rotação das 

cadeiras de rodas, facilita a propulsão e permite proteção para as mãos quando duas cadeiras de 

rodas se chocam durante o jogo de basquete 
(8)

. Pesquisas estão sendo relacionadas com o modelo 

da cadeira de rodas e os parâmetros fisiológicos durante a propulsão, especialmente sobre o 

consumo de energia 
(19,20)

. Huang et al. 
(20)

 relatam que a minimização do custo energético é o 

principal determinante para a seleção da cambagem da roda traseira. A cambagem tem efeitos 

diretos sobre vários parâmetros. Quando aumentada ligeiramente, reduz a altura do assento 

enquanto proporciona um aumento da base do pneu, do mesmo modo que, com uma cambagem 

negativa, o centro de gravidade da cadeira de rodas muda-se para trás, sendo que o aumento de 

sua angulação melhoraria a velocidade de jogadores de basquete 
(21)

. 

Além de uma maior estabilidade das cadeiras de rodas, a cambagem da roda traseira 

proporciona uma chegada mais fácil ao aro e com menos prejuízos nos movimentos de braço nas 

fases de impulso e recuperação, levando a uma técnica de propulsão menos árdua. Também é 

sugerido que o uso da cambagem seria mais eficaz, devido à aplicação efetiva de força e menores 

perdas, como os resultados de menor abdução do braço e estabilização 
(22)

. 

A alteração do modelo do assento e do encosto pode impor estabilidade ou expandir o volume 

de ação. A profundidade do assento proporciona máxima sustentação e controle postural, 

enquanto o encosto deve ter a menor altura possível, para liberar a parte superior do corpo para 

executar os movimentos 
(17)

. O modelo da cadeira de rodas é personalizado para cada jogador, 
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considerando alguns elementos da classificação, situação funcional e da posição do jogador no 

jogo 
(14)

. 

Jogadores de basquete em cadeira de rodas são mais rápidos durante a primeira impulsão e 

apresentam uma vantagem em rapidamente cobrir uma curta distância. Um largo diâmetro do aro 

nas cadeiras de basquete permite gerar uma força-tempo de impulso mais eficaz, com um 

consequente melhor aumento na velocidade e momento, quando a velocidade inicial da cadeira é 

zero ou perto de zero 
(23)

. 

 

 

2.3 Eletromiografia e Eficiência Neuromuscular 

 

Há um grande esforço na área desportiva e de reabilitação para determinar a força muscular, 

quantificando a performance muscular humana. O uso de equipamentos pode permitir a 

documentação objetiva de comprometimentos na resistência física, função muscular ou equilíbrio 

(24)
. A eletromiografia (EMG) tem sido a técnica eletrodiagnóstica mais utilizada e tem sido 

correlacionada com a força, o torque e as variáveis metabólicas assim como da capacidade de 

resistência muscular, na verificação da especificidade e eficiência de métodos de treinamento e 

reabilitação, na quantificação da taxa de disparo de unidades motoras e na identificação da fadiga 

muscular 
(25,26)

. O limiar de recrutamento das unidades motoras (UM) tem sido correlacionado 

com as suas características estruturais e funcionais, tais como o tamanho do motoneurônio, 

velocidade de condução nervosa, a velocidade de condução da unidade e a duração e amplitude 

do potencial de ação da UM 
(27)

. 

Apesar de o método invasivo trazer maior qualidade metodológica no procedimento e 

maior segurança nas informações colhidas, eletrodos de agulha ou arame também trazem maior 

desconforto ao paciente e/ou atleta, além de um encarecimento e de uma maior complexidade do 

exame. Portanto, com o objetivo de contornar tais problemas, como as barreiras éticas, diferentes 

propostas são apresentadas para a estimativa da velocidade de condução de potenciais de ação de 

unidades motoras através da eletromiografia de superfície 
(25,24)

.  A EMG de superfície pode ser 

utilizada como instrumento cinesiológico para estudar a função neuromuscular. Envolve detecção 

e o registro de potenciais elétricos das fibras musculares esqueléticas 
(28)

.  
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O Sistema Nervoso Central (SNC) é organizado de modo hierárquico. As programações 

das tarefas motoras são localizadas no córtex pré-motor, área motora suplementar e outras áreas 

associadas ao córtex 
(29)

. Depois que o sistema nervoso central sinaliza a intenção de se 

movimentar, o sinal passa pela medula espinhal e as células do corno anterior se descarregam, o 

nervo motor se despolariza, conduzindo uma corrente elétrica para o músculo de 40 a 60m/s 
(30)

. 

 As unidades motoras são compostas de motoneurônios α do corno anterior da medula, um 

axônio, suas junções neuromusculares e as fibras musculares inervadas especificamente por 

aquele axônio, sendo que o motoneurônio α é o ponto final da somação para todas as entradas 

descendentes e reflexos.
 (28,31)

. 

Dessa forma, um único axônio conduz o pulso para todas as fibras de um determinado 

grupo muscular, fazendo com que elas despolarizem relativamente ao mesmo tempo. Essa 

despolarização produz atividade elétrica que se manifesta como um potencial de ação da UM, 

registrada graficamente como EMG 
(28)

. Portanto, após a descarga de todos os ramos terminais 

dos nervos motores, o potencial de ação incide sobre a junção neuromuscular. A extremidade 

mais distal do nervo contém acetilcolina, que se difunde na fenda sináptica. Os receptores de 

acetilcolina provocam a ocorrência de um segundo potencial de ação, agora no sarcolema, ao 

redor da fibra muscular. A despolarização do sarcolema tem uma condução mais lenta do que a 

propagação do potencial de ação do nervo 
(30,32)

.  

O dispositivo eletromiográfico registra essa despolarização do sarcolema, e não a tensão 

muscular. Depois que a excitação elétrica passa pelo músculo, o potencial de ação chega à área 

de armazenamento de íons de cálcio. O episódio mecânico, no caso, a contração muscular, só 

ocorre depois que a despolarização elétrica chega a essa área de armazenamento e provoca a 

liberação do cálcio. Normalmente, o potencial elétrico de ação muscular tem como resultado a 

produção de tensão (força) por parte do músculo. O sinal eletromiográfico surge antes da 

atividade muscular mecânica 
(30)

. 

De acordo com Portney et al. 
(28)

, o registro eletromiográfico requer um sistema de três 

fases: a primeira refere-se à fase de entrada que inclui os eletrodos para captar os potenciais 

elétricos; a segunda refere-se à fase de processamento, no qual um pequeno sinal elétrico é 

amplificado; e a terceira, nomeada como fase de saída, na qual o sinal elétrico é convertido em 

sinais visuais e/ou auditivos, de modo que possam ser captados e analisados. Há dois principais 

problemas quando se detecta o sinal da EMG. O primeiro é a relação sinal-ruído (o ruído é 
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definido como sinais elétricos que não são parte do sinal da EMG desejado); o segundo é a 

distorção do sinal (o que significa que a contribuição relativa de qualquer componente de 

frequência no sinal da EMG não deve ser alterada). Sinais utilizáveis são aqueles cuja energia 

está acima do nível de ruído elétrico 
(33)

. 

Um eletrodo é um transdutor, utilizado para converter o sinal bioelétrico resultante da 

despolarização do músculo ou nervo em um potencial elétrico capaz de ser processado por um 

amplificador. Os eletrodos de superfície são usados para testar a velocidade de condução nervosa 

de grandes músculos superficiais ou grupos musculares. Além do eletrodo de registro, um 

eletrodo de referência (terra) precisa ser aplicado para fornecer um mecanismo que cancele o 

efeito de interferências dos ruídos elétricos externos, como, por exemplo, luzes fluorescentes e 

aparelhos elétricos, é um eletrodo de superfície que é preso à pele perto dos eletrodos de registro, 

necessário para dar uma referência comum para o input diferencial do pré-amplificador no 

eletrodo 
(28,33)

. 

 Assim que um músculo é selecionado, seu tamanho e localização precisam ser 

considerados para a escolha e colocação ou inserção dos eletrodos. Para isso, devem ser feitas as 

seguintes determinações: tamanho do eletrodo, distância entre os eletrodos, localização dos 

eletrodos e preparo da pele 
(31)

.  

A distância deveria ser fixada de forma que comparações quantitativas entre registros 

possam ser feitas dentro e entre músculos, e entre indivíduos. O eletrodo deveria ser colocado 

entre um ponto motor e a inserção do tendão ou entre dois pontos motores, porém um ponto 

motor fornece a pior localização para detectar um sinal de EMG. Na região do ponto motor, os 

potenciais de ação viajam ao longo das fibras musculares, assim as fases positivas e negativas dos 

potenciais de ação somarão e subtrairão com menores diferenças entre de fases, causando um 

sinal de EMG resultante com componentes de frequências mais altas 
(33)

. 

Por não haver um consenso sobre a configuração e as dimensões preferíveis para um 

eletrodo de superfície, foi desenvolvido o projeto SENIAM (Surface Electromyography for the 

Non-invasive Assessment of Muscles) que teve como resultado recomendações europeias para 

procedimentos de colocação de eletrodos e métodos de processamento de sinal para EMG de 

superfície, a fim de resolver os principais itens que impedem um intercâmbio de dados e 

experiência clínica, assim como integrar a pesquisa básica e aplicada sobre a EMG de superfície 

(34)
. De acordo com Merletti et al. 

(31)
, os eletrodos de superfície devem ser posicionados na 
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direção das fibras musculares. A contração máxima pode ser superestimada ou pouco estimada 

pelo mau alinhamento dos eletrodos. 

Devido à variabilidade inerente ao sinal eletromiográfico e às diferenças inter-individuais 

na anatomia e no movimento, não é razoável comparar a atividade EMG de um músculo com a 

de outro ou com a de uma pessoa com a de outra. Portanto, alguma forma de normalização é 

necessária para validar essas comparações. Isso pode ser feito registrando a EMG a partir de uma 

contração voluntária máxima isométrica (CVMI) ou algum nível submáximo conhecido de 

contração, e dessa forma, expressam-se todos os valores da EMG como uma porcentagem dessa 

contração. Esse valor de controle serve de padrão para todas as comparações, portanto, pessoas e 

músculos podem ser comparados e a atividade em dias diferentes pode ser correlacionada 

repetindo-se a contração controle a cada sessão de teste 
(28)

. 

A relação entre EMG e tensão muscular tem sido estudada desde 1952. É geralmente 

aceito que existe uma relação direta entre EMG e esforço muscular. No entanto, essa relação não 

é constatada na totalidade do leque de forças, nem para todos os músculos. A EMG é uma média 

dos potenciais individuais das inúmeras fibras ativas no músculo, quanto maior for o número de 

fibras contribuindo para esse somatório, melhor será a representação do trabalho muscular 
(28-24)

.  

A força muscular é definida como capacidade do músculo em gerar tensão de forma ativa ou 

contra alguma forma de resistência, sendo proporcional ao número de fibras recrutadas durante a 

contração e este recrutamento é proporcional ao número de unidades motoras presentes no 

músculo 
(35,36)

. As células de carga e os dinamômetros analógicos, por sua vez, proporcionam 

avaliações objetivas da força muscular, e devido ao seu tamanho, praticidade e custo, podem ser 

utilizados com facilidade no ambiente clínico. Opera segundo o princípio da tração e compressão, 

no qual quando uma força externa é aplicada ao dinamômetro, sua mola é tensionada, 

movimentando assim, o ponteiro ou gerando dados ao computador 
(35)

.  

A contribuição central da força muscular quase sempre é estudada durante a contração 

voluntária máxima, mas raramente durante a contração submáxima. A eficiência neuromuscular 

(ENM) está diretamente relacionada à força, e é calculada como a razão entre a contração 

máxima voluntária e o valor médio correspondente da retificação do sinal de eletromiografia 

(coeficiente entre a relação de força muscular e a atividade muscular). A quantificação da 

eficiência neuromuscular dá a informação sobre a flutuação relativa entre força e atividade 
(36-38)

. 

De acordo com Smith et al. 
(39)

, a ENM é a mensuração entre a entrada do estímulo nervoso 
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voluntário e a saída do torque muscular, sendo expressa da seguinte maneira: Nm/mV, no qual 

tem sido usada para mensurar a eficiência contrátil e avaliar a incapacidade neuromuscular, como 

a fadiga. 

Estudos tem analisado a ação muscular do tríceps braquial durante o ciclo de propulsão da 

cadeira de rodas utilizando a EMG de superfície. Chow et al. 
(11)

 examinaram as mudanças dos 

padrões de ativação muscular durante a propulsão em cadeira de rodas em rampas em diferentes 

inclinações. Em relação ao tríceps braquial encontraram que sua atividade aumenta 

significantemente conforme se aumenta a inclinação e a velocidade. As análises post hoc 

revelaram diferenças significantes entre 0 e 6° de inclinação na atividade do tríceps braquial na 

fase de impulso e entre 0 e 12° de atividade do tríceps braquial na fase de recuperação. Em 

indivíduos com paraplegia, a atividade do tríceps braquial durante a fase de impulso é esperada 

devido a sua função de extensor do cotovelo.  

O tríceps braquial apresenta baixo nível de atividade durante a fase de recuperação. É 

possível que durante esta fase, a cabeça longa do tríceps braquial ajude o redondo maior e o 

latíssimo do dorso, levando o úmero para trás (extensão de ombro) e para dentro (adução de 

ombro). De acordo com Rodgers et al. 
(40)

, o tríceps braquial mostrou atividade na última parte da 

fase de impulso e parou de ativar antes da fase de recuperação, sugerindo que o tríceps braquial 

pode ser eficaz para o desenvolvimento da força na preparação da propulsão da cadeira de rodas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo tem caráter observacional transversal, no qual foram realizadas avaliações por 

meio do tempo de deslocamento em um sprint máximo e da EMG de superfície da cabeça longa 

do músculo tríceps braquial do membro superior dominante durante o início do ciclo de 

propulsão, associado ao uso do dinamômetro analógico fixado as cadeiras de rodas, e com isso, 

pode-se calcular a eficiência neuromuscular de cada cadeira de rodas esportiva. 

Este estudo foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP com o 

seguinte número de protocolo CEP 2059/09. Os testes foram realizados no Clube Saldanha da 

Gama em Santos, no Conjunto Desportivo Baby Barioni em São Paulo e na Unicamp em 

Campinas. 

 

3.1 Seleção dos voluntários 

Os voluntários do projeto foram atletas praticantes de basquete sobre rodas, sendo estes 

amadores e profissionais, conveniados com a ADEFISA em Santos, Equipe Águias de São Paulo 

e da Unicamp. Cada voluntário foi classificado de acordo com a classificação do Basquete sobre 

rodas segundo a IWBF. Realizou-se uma entrevista para obtenção de dados pessoais, 

esclarecimento do projeto de pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Foram incluídos no estudo atletas do gênero masculino, com idade entre 18 e 40 anos, ser 

praticante de basquete sobre rodas há pelo menos um ano e apresentar contração muscular de 

tríceps braquial e extensão de cotovelo contra uma resistência mínima. Os atletas que 

apresentavam indícios de lesão ou quadro álgico em ombro e/ou cotovelo e que não concordaram 

com os procedimentos foram excluídos da amostra, 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa 

 Foram avaliados 26 atletas praticantes de basquete em cadeira de rodas, sendo 8 atletas 

amadores e 18 profissionais, com média de idade de 32,15 anos (DP = 5,09 anos). Para selecionar 
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em qual cadeira cada indivíduo iria realizar o teste, foi realizada uma distribuição em dois grupos 

de acordo com sua classificação funcional e independentemente da experiência profissional. 

 O Grupo 1, composto por 18 atletas, englobou as classes I e II, no qual foram pontuados 

de 1,0 a 2,5 pontos. O Grupo 2, composto por 8 atletas, englobou as classes III e IV, no qual 

foram pontuados de 3,0 a 4,5 pontos. Em ambos os grupos, os sujeitos da pesquisa foram 

classificados de acordo com sua funcionalidade relacionada ao basquete sobre rodas, 

independente do nível de lesão medular e outras afecções que limite a funcionalidade do atleta. 

Na tabela 3 observa-se o nível de lesão, a idade e a classificação de cada atleta avaliado, já 

distribuídos em dois grupos de acordo com a sua pontuação. 

 

Tabela 3 – Nível de leão, idade, classificação dos atletas e o grupo que o atleta pertencia. 

N Nível de lesão Idade Classificação Grupo 

1 T9, T10 28 2,5 1 

2 EM 39 1 1 

3 C6, C7, T1 28 1 1 

4 Pólio 32 2,5 1 

5 T7 19 2,5 1 

6 T7 31 1 1 

7 T11-T12 34 2 1 

8 Pólio 27 2 1 

9 Pólio 39 2,5 1 

10 T3 32 1,5 1 

11 C5 35 2 1 

12 C6, C7 26 2,5 1 

13 C7 36 2,5 1 

14 C6, C7 39 2,5 1 

15 C5, C6 38 2 1 
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16 C6, C7 32 1,5 1 

17 C5 34 1 1 

18 C6 34 1 1 

19 Pólio 39 3 2 

20 T11-T12 29 3 2 

21 Pólio 28 4,5 2 

22 Pólio 30 3 2 

23 L1-L2 26 3,5 2 

24 Amputado  32 3,5 2 

25 Trauma 39 3,5 2 

26 L4 30 4 2 

 

3.3 Cadeira de rodas 

 Cada grupo utilizou dois tipos de cadeira de rodas, sendo que a primeira cadeira de rodas 

utilizada no teste foi a de uso individual (CADEIRA 1) do atleta para a prática do basquete sobre 

rodas, na qual ele se sentia mais confortável para a realização da tarefa, e a segunda cadeira 

(CADEIRA 2), é um cadeira esportiva padrão, no qual foi selecionada conforme sua classificação 

funcional e o grupo a que ele pertencia, esta cadeira é utilizada como um ergômetro padrão de 

avaliação, no qual é aplicado a todos indivíduos.  

Esta cadeira de rodas padrão é utilizada apenas para realizar testes nos atletas e não para 

classificá-los. O atleta não foi submetido a uma sessão de treinamento antes da realização do 

teste. 

 O grupo 1 utilizou uma cadeira de rodas de ponto baixo, caracterizada por apresentar o 

encosto alto e o assento baixo, e o grupo 2 utilizou uma cadeira de rodas de ponto alto, 

caracterizada por apresentar encosto baixo e o assento alto. A escolha da ordem de utilização das 

cadeiras de rodas durante o teste de avaliação da EMG e torque foi realizada de forma aleatória, e 

no teste de velocidade máxima foi respeitada a ordem de avaliação do teste anterior. 
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Tabela 4 – Medidas das cadeiras de rodas 

 Cambagem Altura do 

Assento 

Altura do 

Encosto 

Calibragem 

do Pneu 

Inclinação 

do Assento 

Cadeira Ponto 

Baixo 

9° 59 cm 25 cm 110 PSI 10° 

Cadeira Ponto 

Alto 

9° 54 cm 47 cm 110 PSI 10° 

 

3.4 Análise Eletromiográfica 

Para a avaliação eletromiográfica utilizou-se um Eletromiógrafo de superfície Miotool da 

marca Miotec®, um equipamento portátil, com 14,0 x 5,0 x 13,5 cm de dimensão, com 14 bits de 

precisão na aquisição dos sinais eletromiográficos, com 2 (dois) canais analógicos de entrada e 

com sistema de comunicação USB 2.0 (Figura 1) 

 

Figura 1 – Eletromiógrafo Miotec® 

O software utilizado para a análise dos sinais eletromiográficos foi o Miograph USB da 

Miotec®, que possibilita a avaliação da função motora ou tarefa, como ativação de músculos 

fracos, relaxamento de músculos tensos e a modificação de padrões entre agonistas e 

antagonistas, bem como solucionador de problemas com fadiga. 

Os eletrodos utilizados foram os eletrodos Meditrace® 100 infantil, Ag/AgCl, com Gel 

sólido (hidrogel) adesivo e condutor. É um eletrodo universal para a monitorização de adultos, o 

gel sólido adesivo-condutor consegue máxima adesão e contato elétrico e está de acordo com a 

Associação para o Avanço de Instrumentos Médicos (AAIM).  
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Para localizar o ponto da cabeça longa do tríceps braquial foi solicitado que o paciente 

realizasse uma abdução de 90° de ombro, com 90° de flexão de cotovelo. Foram encontradas as 

proeminências ósseas do olécrano da ulna e acrômio, traçada uma linha imaginária e marcado o 

centro dessa linha, sendo que dois centímetros abaixo do centro da linha é o posicionamento 

correto, ilustrado na Figura 2
 (34)

.  

Após este procedimento, foi solicitado ao paciente que realizasse uma extensão de 

cotovelo contra uma resistência mínima. Os eletrodos foram posicionados segundo a técnica de 

ventre muscular a uma distância inter-eletrodos de 1,5 cm. Realizou-se a assepsia do local antes 

do posicionamento dos eletrodos, no qual foi utilizado um aparelho de barbear para realização da 

tricotomia e álcool para a limpeza do local. 

   

Figura 2: Posicionamento do paciente para localizar o ponto da cabeça longa do tríceps 

braquial, segundo SENIAM 

 

 

A coleta do sinal ocorreu pela onda RAW, modificada para uma onda RMS (medida em 

mV) em função do tempo. O filtro utilizado foi o Butterworth, ordem 4 de filtragem digital passa 

banda de 20 a 500Hz e foi normalizado pela contração voluntária máxima (CVM), para que seja 

avaliado o pico de ativação muscular do músculo de escolha. A coleta foi realizada nos ginásios 

do Clube Saldanha da Gama em Santos, Baby Barione em São Paulo e Unicamp-SP 
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Pontos de referência para localizar o local exato para posicionar os eletrodos 

Localização exata da posição dos eletrodos 

 



3.5  Dinamômetro analógico (célula de carga) 

 A avaliação da força muscular foi realizada mediante a célula de força da marca Miotec
®

 

(Figura 3), acoplada à cadeira de rodas. As células de carga têm sido utilizadas para relacionar 

força muscular x atividade muscular, sendo a força medida em Kgf. São utilizadas para tração e 

compressão, com excelente desempenho a baixo custo e de material de alumínio adonizado. A 

força da cabeça longa do tríceps braquial também foi normalizada a fim de calcular a 

porcentagem da eficiência neuromuscular. 

 

Figura 3: Célula de carga Miotec
® 

 

3.6 Eficiência Neuromuscular 

 A ENM é uma relação entre o pico de força muscular sobre o pico de ativação muscular, 

sendo representada pela seguinte equação: 

      ENM = Pico F/Pico EMG 

No qual, ENM é eficiência neuromuscular, Pico F é representado pelo pico de força 

obtido por meio de uma CMV e Pico EMG o qual representa o pico de recrutamento muscular 

obtido por uma CMV. Portanto, um músculo é considerado eficiente quando apresenta uma maior 

força para um menor recrutamento muscular para executar uma tarefa 
(36,38)

. 

 

3.7 Métodos de avaliação 

A avaliação foi dividida em dois testes: no primeiro, avaliou-se a atuação muscular, força 

muscular e ENM do tríceps braquial durante o início da propulsão da cadeira de rodas (fase de 
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impulso), no qual o atleta realizou uma contração voluntária máxima (CVM) durante 3 (três) 

segundos. Este teste tem como objetivo observar a influência da cadeira de rodas na atividade 

muscular e força, assim como verificar em qual cadeira de rodas o músculo tríceps braquial foi 

mais eficiente.   

O segundo teste foi o de velocidade máxima, no qual o atleta foi instruído a realizar um 

deslocamento máximo em um percurso de 20 metros em menor tempo possível, com o objetivo 

de avaliar se a cadeira de rodas interfere na velocidade máxima. 

Durante o teste da ENM, a cadeira de rodas foi posicionada em uma superfície plana de 

madeira, padronizada para todas as avaliações, a fim de evitar diferentes atritos em relação à roda 

com o solo. Esta superfície de madeira apresentava uma contenção de madeira, no qual a roda 

traseira era posicionada na parte de trás, a fim de evitar o movimento da cadeira durante a 

propulsão (figura 4).  

A cadeira de rodas estava presa ao dinamômetro através de uma base fixa (figura 5) e 

célula de carga foi presa a cadeira de rodas através de uma cinta, feita com um material 

inelástico, similar a cinto de segurança. A cadeira de rodas não se movia durante o movimento de 

propulsão, apenas as rodas giravam em falso. 

 

 Figura 4: Cadeira posicionada em superfície de madeira para padronização do solo 

durante a avaliação 
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Figura 5: Cadeira de rodas presa à célula de carga por uma base fixa 

O atleta estava devidamente preso à cadeira através de faixas e cintos pélvicos, a partir 

disso, realizou o movimento inicial de propulsão da cadeira de rodas (fase de impulso) a partir do 

start inicial, de maneira que atinja sua CVM durante os três segundos de realização do teste 

(Figura 6).  

Foram realizados 4 (quatro) repetições em cada cadeira, sendo a primeira de 

aprendizagem do teste e as outras 3 repetições foram validadas para o teste, a partir disso, foi 

retirado a média das três avaliações. Os testes com as diferentes cadeiras de rodas foram 

realizados no mesmo dia, com um intervala de um minuto entre cada teste, a fim de evitar a 

fadiga muscular.  

Foi mensurado a amplitude articular do cotovelo em sua posição inicial em cada cadeira, 

através de um goniômetro manual, antes de ser realizado o teste. Após a coleta dos dados, foi 

solicitado para o voluntário especificar o seu esforço durante o teste, através da Escala Subjetiva 

de Esforço segundo Borg e Noble (1974). 

Célula de Carga 

Miotec
®
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Figura 6: Posicionamento do atleta na cadeira 

Em seguida, foi realizado o teste de velocidade, a fim de observar o desempenho da 

cadeira de rodas na sua finalidade, com um descanso de 5 (cinco) minutos entre o teste de força e 

o de velocidade. O teste ocorreu em um percurso de 20 metros, limitado por dois cones, cujo 

atleta foi orientado a realizar um sprint em menor tempo durante todo o percurso, sendo que um 

avaliador ficava ao lado do primeiro cone para dar o start inicial, e outro no segundo cone, a fim 

de controlar o cronômetro. Foram realizados três sprints máximos em cada atleta para verificar o 

tempo, através de um cronômetro da marca Timex
®
, com descanso de 1 minuto, e com isso, 

obteve-se a média dos três tempos. 

3.8 Análise Estatística 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados coletados e para comparar o 

comportamento dos grupos entre as cadeiras, considerando a correlação existente entre as 

medidas feitas em um mesmo indivíduo, empregou-se o modelo de análise de variância com 

medidas repetidas (ANOVA). Foi feita uma adequação da cadeira de rodas de acordo com a 

funcionalidade em questão e foi verificada e comparada a ativação muscular, força muscular, 

eficiência neuromuscular, tempo de deslocamento, angulação de cotovelo e esforço subjetivo 

entre a cadeira individual e a padrão, por meio do software SPSS 15.0 (SPSS, INC). O nível de 

significância utilizado foi de 5% (p<0,05).  

Posicionamento dos eletrodos 

Angulação Inicial 

do cotovelo 
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RESULTADOS 

As medidas descritivas são apresentadas nas tabelas 5 e 6, sendo os dados obtidos das 

análises da eletromiografia, força muscular e eficiência neuromuscular para o grupo 1 e 2. Já, na 

tabela 7 e 8, encontram-se as análises descritivas dos dados obtidos das análises de velocidade 

máxima, angulação de partida do cotovelo e Escala de esforço subjetivo segundo Borg e Noble 

(1974) do grupo 1 e 2 respectivamente.  

 

Tabela 5: Medidas descritivas da variável “EMG”, “Força” e “Eficiência” em cada cadeira 

de rodas referente ao Grupo 1, sendo que a cadeira 1 representa a de uso individual do 

atleta e a cadeira 2 é a padronizada de acordo com a funcionalidade do grupo. 

 EMG 

cadeira 1 

(%) 

EMG 

cadeira 2 

(%) 

Força 

cadeira 1 

(%) 

Força 

cadeira 2 

(%) 

Eficiência 

cadeira 1  

Eficiência 

cadeira 2  

Média 41,35 39,84 39,64* 44,74* 1,02* 1,22* 

DP 11,69 10,12 15,13
 

16,64
 

0,43
 

0,61
 

Mínimo 19,00 25,40 19,20 10,60 0,39 0,35 

Máximo  60,20 62,30 72,80 79,00 1,96 2,64 

 (*) Diferença estatística significativa (p<0,05). 

De acordo com as médias das análises eletromiográficas, não houve diferença 

significativa entre estas análises das duas cadeiras, com p=0,348 (Tabelas 5 e 6). Observou-se 

que os valores obtidos na avaliação da força muscular foram maiores na cadeira padrão 

comparadas com a cadeira individual. Os atletas avaliados realizaram maior produção de força ao 

desenvolver o início da propulsão com a cadeira padrão do que com a cadeira individual, 

apresentando um p=0,018. 

A eficiência neuromuscular é a relação entre a força muscular e a atividade elétrica 

muscular 
(37-38)

. Observa-se que as médias da ENM da cabeça longa do tríceps braquial, foi maior 

na cadeira padrão, portanto, o músculo tríceps braquial foi mais eficiente, obteve maior força para 

um menor recrutamento muscular, na realização da fase de impulso na cadeira  de rodas-padrão 

comparado com a cadeira individual, apresentando diferença significativa deste valor entre as 

cadeiras de rodas 1 e 2 (p=0,015). 
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Tabela 6: Medidas descritivas da variável “EMG”, “Força” e “Eficiência” em cada cadeira 

de rodas referente ao Grupo 2, sendo que a cadeira 1 representa a de uso individual do 

atleta e a cadeira 2 é a padronizada de acordo com a funcionalidade do grupo. 

 EMG 

cadeira 1  

(%) 

EMG 

cadeira 2  

(%) 

Força 

cadeira 1  

(%) 

Força 

cadeira 2  

(%) 

Eficiência 

cadeira 1 

Eficiência 

cadeira 2 

Média 36,24 34,64 43,60* 55,49* 1,30* 1,71* 

DP 10,75 9,81 13,22 20,05 0,58 0,78 

Mínimo 20,50 25,40 22,90 17,30 0,63 0,48 

Máximo 58,60 56,30 64,70 75,10 2,27 2,96 

 (*) Diferença estatística significativa (p<0,05). 

 

Os atletas avaliados apresentaram melhor tempo no teste de velocidade de 20 metros na 

cadeira individual, portanto, realizaram o deslocamento em menor tempo na cadeira de uso 

individual comparado com a cadeira padrão, isso em ambos os grupos (Tabela 7 e 8). Houve 

diferença significativa dos tempos entre as cadeiras individual e padrão (p=0,010). Também 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 1 e 2, com p=0,040, no qual o grupo 

2 realizou o teste de velocidade em menor tempo comparado com o grupo 1. 

 

Tabela 7: Medidas descritivas da variável “Tempo”, “Angulação” e “Esforço” em cada 

cadeira de rodas referente ao Grupo 1, sendo que a cadeira 1 representa a de uso individual 

do atleta e a cadeira 2 é a padronizada de acordo com a funcionalidade do grupo. 

 Tempo 

cadeira 1 

(s) 

Tempo 

cadeira 2 

(s) 

Angulação 

cadeira 1 

(°) 

Angulação 

2 cadeira 

(°) 

Esforço 

cadeira 1 

Esforço 

cadeira 2 

Média 7,63* 8,21* 106,17 115,83 10,06 9,44 

DP 2,13 2,44 21,14 18,41 3,04 3,24 

Mínimo 5,70 6,19 75,00 85,00 6,00 6,00 

Máximo  14,35 14,69 150,00 145,00 17,00 15,00 

(*) Diferença estatística significativa (p<0,05). 
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Quanto aos dados referentes à angulação inicial de flexão de cotovelo, não houve 

diferença significativa no valor da angulação inicial entre as cadeiras para os dois grupos 

(p=0,113). Encontrou-se diferenças significativas referente à angulação inicial do cotovelo entre 

os grupos 1 e 2 com p=0,001. 

Quanto aos valores referentes ao esforço subjetivo, segundo a Escala Subjetiva de Esforço 

de Borg e Noble (1974) não foram encontradas diferenças significativa entre as duas cadeiras 

(p=0,316). 

Tabela 8: Medidas descritivas da variável “Velocidade”, “Angulação” e “Esforço” em cada 

cadeira de rodas referente ao Grupo 2, sendo que a cadeira 1 representa a de uso individual 

do atleta e a cadeira 2 é a padronizada de acordo com a funcionalidade do grupo. 

 

 Velocidade  

cadeira 1 

(s) 

Velocidade 

cadeira 2 

(s) 

Angulação 

cadeira 1 (°) 

Angulação 

cadeira 2 (°) 

Esforço 

cadeira 1 

Esforço 

cadeira 2 

Média 5,91* 6,51* 138,88 135,88 10,00 9,50 

DP 0,38 0,32 22,22 12,88 2,14 3,51 

Mínimo 5,37 6,10 95,00 111,00 9,00 6,00 

Máximo  6,58 7,12 169,00 150,00 15,00 17,00 

(*) Diferença estatística significativa (p<0,05). 
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4. DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo comparar o efeito de duas cadeiras de rodas esportivas 

diferentes sobre a ENM do tríceps braquial, através da EMG de superfície e força muscular, e 

através de um sprint máximo em um percurso de 20 metros a fim de avaliar a duração do 

percurso. Apesar de haver muitos estudos analisando o comportamento da atividade 

eletromiográfica em cadeirantes 
(11,12,16,40)

, não foram encontrados estudos que comparassem esse 

comportamento entre uma cadeira e outra. 

A fase de impulso da propulsão da cadeira de rodas envolve vários músculos, como deltoide 

anterior, peitoral maior, bíceps braquial, tríceps braquial, flexor radial do carpo e extensor radial 

do carpo 
(11)

. A partir disso, nesta presente pesquisa, apenas avaliou-se a ativação muscular e a 

força da cabeça longa do tríceps braquial na primeira fase de propulsão, a fase de impulso, no 

qual o atleta parte de uma flexão de cotovelo, extensão, abdução, rotação lateral de ombro e 

retração escapular e termina em uma extensão de cotovelo, flexão de ombro e protração escapular 

(12)
. Também pelo tríceps braquial apresentar fácil localização, no qual facilita a coleta de dados 

da EMG de superfície, sua participação na fase de impulso do ciclo de propulsão 
(4,11,12,40)

 e a 

limitação do eletromiógrafo, que apresentava apenas dois canais de comunicação. 

Para se medir a força muscular do tríceps braquial, foi necessário prender a cadeira de rodas a 

célula de carga, no qual a cadeira ficava restrita ao movimento de propulsão e só era possível 

realizar a fase de impulso. Metodologias análogas foram empregadas nos estudos de Niemeyer et 

al.
(41) 

e Rodgers et al. 
(40)

, nos quais utilizaram um peso para promover uma força estática na 

cadeira de rodas, mediante a um sistema de polia, usada para transferir a força do peso para cada 

pneu de modo que uma resistência de atrito fosse criada. Porém, nesses dois estudos, essas cargas 

aplicadas tiveram como objetivo avaliar a fadiga muscular pela força muscular submáxima de 

cada indivíduo. 

Os atletas avaliados incluídos neste estudo deveriam apresentar resquícios de contração 

muscular do tríceps braquial e movimentos de extensão de cotovelo contra uma resistência 

pequena. Isso é representado nos valores encontrados de EMG, no qual não se encontraram 

diferenças significativas no padrão de recrutamento muscular entre as cadeiras de rodas 
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(p=0,348), porém foram encontradas diferenças significativas nos valores de força entre as 

cadeiras de rodas esportivas, individual e padrão (p= 0,018).  

Não foram encontrados estudos comparativos entre dois tipos diferentes de cadeiras de rodas 

esportivas com as variáveis EMG, força e ENM do tríceps braquial. Pelo fato das cadeiras de 

rodas-padrão apresentarem peso e medidas diferentes das cadeiras de rodas esportivas de uso 

individual dos atletas, e por eles não estarem habituados com a cadeira padrão, acredita-se que 

este fato tenha sido o causador do aumento da força. Por apresentar médias de atividade muscular 

do tríceps braquial sem diferenças significativas e médias de forças significativamente diferentes 

entre as cadeiras 1 (individual) e 2 (padrão), ao aplicar a equação da ENM (ENM=F/EMG), 

sendo a força diretamente proporcional a ENM, encontrou-se um aumento da ENM na cadeira 2 

(padrão) em comparação com a cadeira 1 (individual), com p=0,015. 

Devido ao atleta já apresentar uma habilidade motora para a propulsão da cadeira, pois a 

repetição contínua leva à aprendizagem processual, o atleta realiza o movimento de forma 

automática. Ele já possui esquemas para a execução do movimento, independentemente do tipo 

de cadeira. Com a repetição, o movimento se torna uma atividade automática, no qual não exige 

atenção consciente e monitorização 
(42)

. Portanto, acredita-se que isto tenha sido o fator causador 

da não alteração nos padrões de recrutamento muscular nas duas cadeiras de rodas, pois a fase de 

impulso já é uma tarefa automática para o atleta.  

Com isso, também se conseguiu explicar o porquê do aumento da força na cadeira-padrão. 

Devido ao atleta já estar habituado com o peso e as medidas de sua cadeira de rodas, ao utilizar a 

cadeira de rodas-padrão, o atleta produziu mais força para executar um movimento automático.  

Mas isso não quer dizer que o aumento da força muscular do tríceps braquial tenha sido um fator 

benéfico, pois o atleta utilizou um ergômetro que não está adequado as suas características 

funcionais, e por causa dessa não adequação, a produção de força foi maior e assim, aumentando 

a eficiência do tríceps braquial. 

Com uma sessão de prática com a cadeira-padrão, o atleta teria uma melhora no seu 

desempenho, porém a aprendizagem não teria se concretizado. Alterações a curto prazo não são 

consideradas aprendizagem, pois o atleta apenas iria apresentar uma alteração temporária do 

comportamento motor 
(42,43)

. Estudos que realizaram sessões de prática referente à propulsão da 
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cadeira de rodas, observaram que após o treinamento ocorreu uma redução de força, diminuição 

da frequência de impulso e aumento da eficiência mecânica 
(44,45)

. Porém são estudos que 

utilizaram indivíduos não cadeirantes, sem deficiência e sem experiência quanto ao movimento 

de propulsão da cadeira de rodas.  

A evolução da performance é determinada unicamente pelo número de repetições da tarefa, 

no qual mais treinos resultam em mais ganhos específicos 
(46)

. Talvez em nosso estudo, se 

utilizássemos uma familiarização com a cadeira-padrão, os resultados poderiam ter sido outros, 

mas não há garantias que a cadeira de rodas-padrão seria melhor que a cadeira de uso individual 

do atleta. Tanto que, muitos estudos que visam apenas avaliar as capacidades físicas dos atletas 

ou de pessoas com deficiência, não enfatizam o treinamento ou familiarização da cadeira de 

rodas-padrão utilizada
 (11,12,19,20)

. 

A cambagem é um parâmetro importante para levar em conta quando se tenta aperfeiçoar o 

ajuste ergonômico da cadeira de rodas esportiva. A cambagem corresponde ao ângulo da roda 

traseira em relação à vertical, variando de 9° a 20° 
(8)

. Para a seleção da cambagem na cadeira de 

rodas-padrão (cadeira 2) utilizaram-se como parâmetros os estudos de Tsai et al. 
(19)

 e Huang et 

al. 
(20)

, no qual observaram que cambagens maiores (15°) proporcionam um maior esforço 

durante a propulsão e um maior custo e perda de energia. Apesar de haver estudos que relatam 

que cambagens maiores têm inúmeras vantagens e que não parecem influenciar negativamente a 

velocidade de propulsão e que podem aumentar significativamente a produção de torque 

residual
(8-21)

, selecionamos uma cambagem menor (9°) para evitar qualquer tipo de esforço 

adicional devido a uma angulação maior. 

Neste estudo, utilizou-se a Escala Subjetiva de Esforço de acordo com Borg e Noble (1974) 

para se avaliar o nível de esforço realizado pelo atleta durante a avaliação, e encontrou-se que não 

houve diferença estatística significativa entre as cadeiras de rodas, evidenciando que a cadeira de 

rodas e o nível de lesão não interferiram no esforço subjetivo do atleta para a tarefa realizada. 

O teste de velocidade utilizado na presente pesquisa foi baseada segundo os estudos de 

Vanlandewijck et al. 
(47)

, no qual neste estudo, o tempo foi mensurado ao longo de todo o 

percurso de 20 metros durante o sprint máximo. 
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Observou-se que o grupo 2 (lesões baixas) foi significativamente mais rápido que o grupo 1 

(p=0,040), mas isso já era esperado, pois os grupos apresentavam características funcionais 

diferentes, cujo grupo 2 apresenta maiores habilidades de tronco e mais musculaturas 

preservadas, por terem lesões mais baixas 
(14)

. Também foi encontrada diferença significativa em 

relação ao tempo de deslocamento, no teste de velocidade, entre as cadeiras de rodas, no qual a 

cadeira 1 (cadeira esportiva de uso do atleta) apresentou melhor tempo no sprint de 20 metros 

comparada com a cadeira 2 (cadeira padrão), com p=0,010.  

Nesta pesquisa, um fato possível para que se explicassem os resultados da cadeira 

individual, com melhor resultado no teste de velocidade, é que o atleta já está habituado com a 

cadeira de rodas, por ser sua cadeira de treino e jogo, e por apresentar as medidas exatas do atleta. 

Portanto, por meio da prática é possível desenvolver uma sequência adequada de componentes de 

movimento com tempo melhor, menos esforço e menor concentração 
(43)

. Vanlandewijck et al. 
(48)

 

referiram que o uso de uma cadeira de rodas-padrão deve ser desencorajado pela falta de ajustes, 

como tamanho do assento e a inclinação da cambagem, que ao indivíduo pode prejudicar seu 

desempenho. 

Massê et al. 
(4)

 observaram que um assento com altura média ou mais para trás 

apresentaram uma atividade eletromiográfica global mais baixa, no qual reflete em uma alta 

eficiência. Como não se aferiu a altura do assento e do encosto das cadeiras esportivas 

individuais, não se pode confirmar que, neste estudo, o aumento da eficiência foi devido a este 

fato. Também de acordo com este estudo 
(4)

, ocorre uma variação na localização e orientação da 

mão em contato com o aro quando se move o assento de posição. Isso resulta em uma mudança 

na frequência de impulso, sendo que a posição e a orientação de cada mão podem afetar a 

velocidade de propulsão, variando o ângulo de cada força que foi aplicada no aro, e com isso, 

uma menor atividade eletromiográfica nos assentos mais baixos, o que poder ser causado pelo 

aumento dos graus de contato com o aro. 

 Nesta pesquisa, não foram encontradas diferenças significativas da angulação inicial do 

cotovelo entre as cadeiras de rodas (p= 0,113). Sendo assim, não houve relação entre a angulação 

inicial do cotovelo com o aumento da força aplicada no aro. Foram encontradas diferenças 

significativas dessas angulações entre os grupos 1 e 2, com p= 0,001. 
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 Este resultado também era esperado pelo fato dos grupos apresentarem um comportamento 

muscular diferente, devido aos seus níveis funcionalidade e que as cadeiras de rodas do grupo 1 

são diferentes das do grupo 2, no qual apresentam medições diferentes, sendo que indivíduos com 

lesões altas (grupo 1) não conseguem propulsionar  uma cadeira de ponto alto, utilizada por 

indivíduos com lesões baixas (grupo 2). 

Devido a esse estudo ser preliminar, um número de questões não pode ser respondido e 

considerações metodológicas precisam ser endereçadas a uma próxima pesquisa como, por 

exemplo, a aferição do peso e das medidas de altura do encosto e do assento na cadeira 

individual, assim como aumentar o número de sujeitos da amostra e avaliá-los separadamente, de 

acordo com suas classes funcionais.  

É importante salientar que estudos sobre a propulsão das cadeiras de rodas devem ser 

realizados em indivíduos com deficiências físicas, no qual necessitam da cadeira para locomoção, 

e que essas cadeiras sejam específicas para a modalidade, caso o objetivo do estudo for o esporte 

adaptado. Serão necessários outros estudos comparativos para aprimorar o conhecimento e a 

interferência de cada cadeira de rodas na ação muscular durante a propulsão, não só a do tríceps 

braquial, mas também de outros músculos que tenham ações mais efetivas na propulsão da 

cadeira de rodas, e também investigar a interferência das cadeiras de rodas em outras capacidades 

físicas de atletas com diferentes classes funcionais. 

Esta pesquisa tem como propósito encorajar o uso da cadeira de rodas individual do atleta nos 

estudos futuros. Pois a mesma proporciona ao atleta um melhor desempenho com menor esforço, 

por já estar adequada aos padrões funcionais do mesmo, e assim, impedir que resultados como o 

aumento da força sejam produzidos por uma falta adaptações funcionais de um ergômetro padrão 

e não por uma melhor eficiência da cadeira utilizada. 
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CONCLUSÕES 

1. Conclui-se que a cadeira de rodas interferiu na eficiência neuromuscular do tríceps 

braquial e na velocidade máxima dos atletas avaliados. 

2. A análise de ergômetro-padrão ajustado às diferentes deficiências não possibilitou que os 

atletas atingissem sua melhor performance física no teste de velocidade. 

3. A análise eletromiográfica do tríceps braquial não foi alterada durante o teste, 

independente da cadeira de rodas de escolha. Assim como, a cadeira de rodas também não 

alterou o esforço subjetivo do atleta e nem a angulação inicial do cotovelo. 

4. A cabeça longa da tríceps braquial foi mais eficiente na cadeira de rodas-padrão na 

primeira fase do ciclo de propulsão. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to evaluate the effect of two efficient sport wheelchairs in the neuromuscular 

efficiency of the triceps brachial muscle and the maximum speed of displacement. Methods: 26 

athletes practicing wheelchair basketball were evaluated, among amateur and professional 

athletes, divided into two groups, according to their functional classification. Each athlete 

performed the impulsion phase, in which the wheelchair was attached to the load cell, in order to 

achieve a maximal voluntary contraction (MVC) and a maximum displacement speed test of 20 

meters, with two different sport wheelchairs, being their usual sport wheelchair of individual use 

and a sport wheelchair standardized for their classification. Results: Significant differences have 

been found between the wheelchairs for the variables muscular strength (p=0,018), 

neuromuscular efficiency (p=0,015), wich the wheelchair standardized showed greater results 

than the individual chair, but the maximum displacement speed (p=0,010) showed better results 

than the standard chair. Significant differences have also been found between groups 1 and 2 for 

the variables maximum speed and initial angulation of the elbow, with p<0,05. No significant   

difference has been found about muscular recruitment between the wheelchairs. Conclusion: The 

wheelchair interferes on the physical fitness of the basketball athlete, as well as the maximum 

speed of the athlete, muscular strength and neuromuscular efficiency of the brachial triceps and 

the analysis of a standard ergometer adjusted to the different deficiencies do not enable the 

athletes to hit their best physical performance.  
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