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Os objetivos deste estudo de caso foram de verificar a produção de força isométrica 
com e sem o grito do kiai e verificar a ativação elétrica muscular, por meio da 
eletromiografia (EMG) de superfície em exercícios isométricos com e sem o grito do 
kiai, em um atleta de judô, com 6 anos de prática da modalidade, escolhido de forma 
voluntária. Um dinamômetro isométrico crown dorsal e um eletromiógrafo de 
superfície bipolar, posicionado na musculatura extensora lombar (íleo costal lombar) 
direito e esquerda, foram utilizados para coletar três movimentos com e três 
movimentos sem o grito do kiai, sendo coletados simultaneamente a força muscular 
isométrica e o sinal eletromiográfico gerado pelos extensores da coluna. Foi 
observado que na dinamometria isométrica, diferenças entre as contrações 
voluntárias isométricas máximas com e sem o grito do kiai, sendo que com o grito as 
respostas foram maiores, 130±8,5Kgf enquanto para as contrações sem o grito 
121±4,6Kgf. Para o sinal RMS da EMG a única diferença encontrada foi na 
musculatura extensora lombar esquerda, sendo que com o grito do kiai o sinal 
apresentou-se mais forte 0,83±0,23mV e nas contrações sem o grito 0,57±0,22mV. 
 
Palavras-chave: kiai; judô; eletromiografia; dinamometria. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A INFLUÊNCIA DO GRITO DO KIAI NA PRODUÇÃO DE FORÇA MUSCULAR E 
NO SINAL ELETROMIOGRÁFICO EM UM ATLETA DE JUDÔ 

 
1.1 JUSTIFICATIVA 
 
 Atletas de várias modalidades desportivas que utilizam da potência muscular 
gritam durante a execução do movimento, geralmente no momento de maior força. 
O judô como inúmeras artes marciais sugerem a utilização do grito durante a 
execução de força máxima, com o objetivo de otimizar a força e intimidar o 
adversário. 
  Atletas de judô, geralmente no ato de realização das técnicas gritam, este 
grito é conhecido no esporte como kiai, que significa: a existência de uma força. 
Segundo Deliberador (1996) o kiai é um importante fator de aumento de força, 
velocidade e precisão da aplicação do golpe. Para Tegner (1999), o princípio do kiai 
é o uso do controle da respiração, simultaneamente com a ação. Este grito torna os 
músculos abdominais tensos pelo esforço extra e concentra a força para o instante 
específico da ação de derrubar o adversário. Segundo Gama (1986), o kiai além de 
gerar um aumento na potência muscular, desconcentra e desequilibra o adversário, 
facilitando o ataque. O grito pode exercer um papel motivador, melhorando produção 
de força muscular, podendo explicar a utilização do grito do por atletas de artes 
marciais, halterofilismo, atletismo entre outros. Podendo também ter sua explicação 
na utilização como forma de intimidação, desconcentrando o adversário, 
favorecendo a realização da técnica (DELIBERADOR, 1996). 
 Lançadores de peso, halterofilistas e tenistas em geral gritam objetivando o 
aumento da força muscular, podendo ser definida por Foss e Keteyian (1998) como 
sendo a força ou tensão que um músculo ou grupo muscular consegue exercer 
contra uma resistência em esforço máximo. 
 Ainda não foram verificados na literatura estudos sistematizados que 
comprovem o aumento de força ou do sinal eletromiográfico durante o grito do kiai. 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
 O presente estudo tem por objetivo investigar a eficiência do grito do kiai na 
produção de força muscular e ativação eletromiográfica em contrações máximas de 
esforço voluntário. 
 
1.2.2 Objetivo Específico 
 
 Este trabalho tem como objetivos específicos: 
  

• Verificar a produção de força isométrica com e sem o grito do kiai. 
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• Verificar a ativação elétrica muscular por meio da eletromiografia de superfície 

em exercícios isométricos com e sem o grito do kiai. 

• Comparar os resultados obtidos por meio da EMG e pela dinamometria 

isométrica nos movimentos com e sem o grito do kiai. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1. FISIOLOGIA DA EXCITABILIDADE DAS MEMBRANAS 
 
 A atividade elétrica está relacionada com a vida das células. Qualquer célula 
para permanecer viva necessita de uma determinada atividade elétrica que 
regulamente suas relações com o meio na qual está inserida. Toda a atividade 
elétrica das células tem sua origem no fato de serem envolvidas por uma membrana 
bi-lipídica, (a membrana celular), que representa uma barreira evitando com que os 
fluidos dos espaços intra e extracelular se misturem. A membrana também possui 
estruturas que permitem o intercâmbio de substâncias específicas e informação 
entre os compartimentos. As proteínas que se encontram inseridas na membrana 
tem um papel importante no processo de comunicação entre os compartimentos. 
(KUMAR e MITAL, 1996; GUYTON, 1996). 
 O potencial de membrana para a maioria das células fica entre -60 e -90 mV. 
O interior da célula é negativo com relação ao meio externo. Ligeiras variações 
ocorrem como resultado das mudanças na composição iônica dos fluidos. Um 
comportamento complemente diferente está associado contudo à chamada 
excitabilidade de membrana encontrados nos nervos e nas células musculares. O 
potencial de membrana destas células, iniciando a partir do potencial de repouso,    
(-60 -90 mV) pode mudar em milisegundos para aproximadamente +20 ou +50 mV. 
Essa rápida mudança no potencial transmembrana é denominada potencial de ação. 
Os potenciais de ação são responsáveis por rápida transferência de informação e, 
nos músculos, eles têm a tarefa de iniciar a contração muscular. (KUMAR e MITAL, 
1996; GUYTON, 1996) 
 Os sinais elétricos observados na eletromiografia estão diretamente 
relacionados com os potenciais de ação do músculo. A composição do fluido 
intracelular caracteriza-se pela alta concentração dos cátions potássio (K+) a de 
ânions (A-), por outro lado o líquido intersticial, localizado entre as células é rico em 
cátions sódio (Na+) e anions cloro (Cl-). O gradiente de concentração de Na+ e K+ 
em ambos os lados da membrana, resulta na criação de um potencial elétrico. 
(GUYTON, 1996) 
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2.2 DINAMOMETRIA 
 

Os dinamômetros são aparelhos que englobam todos os tipos de medidas 

de força e pressão. As forças mensuráveis são as de reação, ou seja, as forças 

externas transmitidas entre o corpo e o ambiente (FERREIRA, 2002). São 

instrumentos utilizados para coleta de dados, possuem formas e tamanhos 

diferentes, dependendo de sua especificidade. Tendo o objetivo de mensurar a força 

isométrica do indivíduo, seja através de testes dinamométricos manuais, de tórax, 

lombar e de membros inferiores, podendo ser apresentados sob a forma mecânica, 

eletrônica, digital e computadorizada (SANTOS, 2002). 

Segundo Fenoll (2002), apud Santos (2002), estes aparelhos mensuram o 

comportamento de uma carga alargada ou tensão por deformação, de uma mola, 

deslocamento de ar, ou extensão de ligas metálicas, que englobará o coeficiente de 

fricção entre os materiais. 

 
2.3 ELETROMIOGRAFIA 
 
 A contração muscular e a produção de força são provocadas pela mudança 
relativa de posição de várias moléculas ou filamentos no interior do arranjo 
muscular. O deslizamento dos filamentos é provocado por um fenômeno elétrico 
conhecido como potencial de ação. O potencial de ação resulta da mudança no 
potencial de membrana que existe entre o interior e o exterior da célula muscular. O 
registro dos padrões de potenciais de ação é denominado eletromiografia (EMG). A 
EMG registra um fenômeno elétrico que está geralmente relacionado com a 
contração muscular (KUMAR e MITAL, 1996).  
 A técnica da EMG está baseada no fenômeno do acoplamento 
eletromecânico do músculo. Este acoplamento se dá a partir dos potenciais de ação 
que viajam pelos túbulos t. Esses túbulos são invaginações da membrana muscular, 
dentro das células musculares, permitindo o transporte de íons de cálcio pelo interior 
do músculo. Os íons de cálcio são os responsáveis pela facilitação da contração 
muscular. (KUMAR e MITAL, 1996). 
 O potencial de ação gera o impulso que libera íons de cálcio do retículo 
sarcoplasmático para dentro do citoplasma muscular. A EMG é o estudo da função 
muscular através da análise do sinal elétrico emitido durante a contração muscular, 
permitindo fazer interpretações em condições normais e patológicas (ARAUJO, 
1998). A utilização da EMG, primeiramente teve a finalidade exclusivamente clínica, 
como uma ferramenta de diagnóstico. Hoje, a EMG tem sido usada por diversas 
áreas como: Anatomia, Esportes, Biomecânica, Reabilitação, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Medicina Vocacional, Odontologia e Psicologia (ARAUJO, 1998). 
 
2.3.1 Técnica e instrumentação 
 
 A EMG é um método utilizado para a investigação da atividade elétrica de um 
determinado músculo. A EMG pode ser dividida em dois tipos, seguindo a 
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classificação de acordo com Correia e colaboradores (1993): (1) EMG de 
profundidade: os eletrodos são colocados no interior do músculo, em contato direto 
com as fibras musculares. Este tipo de registro não é representativo quando o 
objetivo é estudar a atividade global de um músculo, é pouco utilizado por ser um 
método invasivo. (2) EMG de superfície: os eletrodos são colocados sob a pele, 
captando a soma da atividade elétrica de todas as fibras musculares ativas. 
Caracteriza-se por ser um método não invasivo e de fácil execução, este método é 
amplamente utilizado em áreas como o estudo cinesiológico e neurofisiológico dos 
músculos superficiais. 
 
2.3.2 Configuração dos eletrodos de superfície 
 
 (1) Mono polar: onde um eletrodo é colocado sobre o feixe muscular de 
interesse e o outro eletrodo é colocado num ponto não afetado pela atividade do 
feixe muscular de interesse, mede-se então a diferença de potencial entre estes dois 
pontos.  
 (2) Bipolar ou diferencial: consiste em colocar dois eletrodos sobre a região 
que se deseja estudar e o terceiro eletrodo colocado num local não afetado pela 
atividade da região de interesse. Mede-se agora a diferença de potencial elétrico 
entre os dois eletrodos que estão sobre a região de interesse, tomando-se como 
referência o terceiro eletrodo. Desta forma é possível a utilização de amplificadores 
diferenciais de alto ganho, o que em última análise melhoram significativamente a 
relação sinal-ruído (THOMAS et al. 1999). 
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2.4 EMG APLICADA 
 
 Merton (1954) Tinha como um dos objetivos de seu trabalho verificar se a 

fadiga muscular era decorrente do sistema nervoso central ou do sistema nervoso 

periférico. Para isso, comparou os valores de força muscular obtidos por contração 

voluntária e por estimulação elétrica. Os resultados obtidos foram: (1) os valores de 

força muscular voluntária e de estimulação elétrica no músculo antes do protocolo 

de fadiga (músculo fresco) eram similares, e (2) os valores de força no músculo pós-

protocolo de fadiga, tanto voluntária, quanto estimulada eletricamente diminuíram 

paralelamente, não apresentando diferença estatística entre eles. Tendo em vista 

que o impulso central permaneceu máximo durante as tarefas, o autor sugeriu que a 

fadiga se originaria no sistema nervoso periférico. 

 Linnamo e colaboradores (2000) estudaram o comportamento da mediana da 

mediana da freqüência (MDF) do sinal EMG em contrações concêntricas e 

excêntricas dos músculos flexores do cotovelo durante a fadiga. Em um 

dinamômetro isocinético. Os objetivos dos autores foram: (1) verificar o 

comportamento da MDF após exercícios concêntricos e excêntricos em contrações 

voluntárias máximas (CVM) e (2) verificar o nível de dano muscular gerado por 

exercícios concêntricos e excêntricos, através do método de concentração de 

creatino kinase (CK) no sangue. Ambos os protocolos consistiam de cem repetições 

de CVM. A MDF diminuiu nos dois protocolos de exercícios. Esses resultados estão 

de acordo com o encontrado por Masuda e colaboradores (1999) que realizou 

contrações submáximas concêntricas e excêntricas do quadríceps em um mesmo 

protocolo. Os autores atribuíram a diminuição da MDF na contração excêntrica como 

um indicativo do dano muscular nas fibras rápidas do músculo bíceps braquial. 

Tendo em vista que o movimento articular altera a localização do eletrodo em 

relação a placa motora, os autores argumentaram que a variação da velocidade de 

movimento foram as mesmas para exercícios concêntricos e excêntricos e dessa 

forma, o possível efeito do movimento dos eletrodos seria similar para os dois tipos 

de contração, não sendo, portanto, responsável pelas diferenças encontradas para a 

MDF. 

 Em 2004, Garcia e colaboradores compararam dois diferentes parâmetros 

temporais e espectrais, processados a partir do sinal EMG, sugeridos como 

detectores no controle da fadiga muscular. Entre esses parâmetros eles 
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compararam a velocidade de condução de potenciais de ação de unidades motoras 

(VCPAUM), por ser considerada uma importante variável que interfere no conteúdo 

espectral do sinal EMG, mas sendo questionada por alguns autores e a MDF, um 

parâmetro espectral típico, sob diferentes níveis de contração muscular até a fadiga. 

Vinte voluntários realizaram esses testes de contração isométrica  em três diferentes 

níveis de intensidade, enquanto os sinais de EMG eram colhidos do músculo bíceps 

braquial através de eletrodos de superfície. VCPAUM e a MDF apresentaram um 

comportamento decrescente com a instalação da fadiga, principalmente nos finais 

de cada teste para as cargas de 50% e 70% da carga máxima (CM). Entretanto, este 

comportamento decrescente apresentou um baixo coeficiente de correlação entre as 

variáveis analisadas (r=0,056 e r=0,487, para 50% e 75%, respectivamente) 

sugerindo que a VCPAUM não seja a única a interferir nas componentes de 

freqüência dos sinais EMG. 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 TIPO DE PESQUISA 
 
 Este estudo caracterizou-se por ser do tipo estudo de caso, sendo técnica de 
estudo, onde se faz uma pesquisa sobre um caso particular, para tirar conclusões 
sobre princípios gerais daquele caso específico (THOMAS & NELSON, 1996). 
 
3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 
3.2.1 População 
 
 A população constitui-se de atletas de Judô. 
 
3.2.2 Amostra 
 
 A amostra constitui-se de um atleta de Judô de 16 anos com 6 anos de 
prática desta modalidade, escolhido de forma voluntária. 
 
3.3 LOCAL 
 
 As coletas de dados e as análises dos resultados foram feitas no laboratório 
de desempenho humano do campus Schaffer da Universidade Tuiuti do Paraná. 
 
3.4 MATERIAL 
  
3.4.1 Eletromiógrafo 
  
 Para a obtenção dos sinais EMG, foi utilizado um sistema de oito canais EMG 
System do Brasil. Os eletrodos de superfície passivos, em configuração bipolar, 
foram fixados à pele com distância de 2 cm, sobre os músculos eretores da espinha 
na região lombar. Os eletrodos foram posicionados no terço distal dos músculos 
eretores da espinha, inferior direita e esquerda, na posição aproximada das fibras 
musculares semelhante à configuração proposta por (BASMAJIAN e DE 
LUCA,1976). 
 Os sinais EMG passaram por um pré-amplificador, localizado a não mais de 
10 cm dos eletrodos, e conectado por um cabo de aproximadamente 1m a uma 
unidade de paciente. A seguir, passaram por meio de um único cabo a um 
amplificador principal. Os sinais amplificados passaram por um conversor análogo-
digital, sendo que o sistema SAD 32 foi utilizado para a aquisição dos dados. Os 
sinais foram armazenados em um computador tipo Pentium (233 MHz) para 
posterior análise.  
 Para posicionar os eletrodos foi estabelecido como critério, 2 cm em cada 
lado do o processo espinhoso da segunda e da quarta vértebra lombar. 
 
3.4.2 Dinamômetro  
  



Referência: 
ALFIERI NETO, A. A influência do grito do kiai na produção de força muscular e no 
sinal eletromiográfico em um atleta de judô. Monografia de graduação - Universidade 
Tuiuti do Paraná (UTP), Curitiba, 2005 

 

 Para a mensuração da força foi utilizado um dinamômetro Crown Dorsal 
Oswaldo Filizola com capacidade máxima de 200 kg com escala de 500g, com 
precisão de 1% da capacidade total e graduação em escala de quilograma-força. 
(AZEVEDO, 2005) A figura 1 ilustra o equipamento. 
 
FIGURA 1 – DINAMÔMETRO CROWN DORSAL OSWALDO FILIZOLA 

 
 

Fonte: Azevedo, 2005 
   
3.5 PROTOCOLO 
 
 Mediante a explicação dos objetivos e procedimentos envolvidos no estudo ao 
participante e recebendo seu consentimento verbal, os procedimentos de 
preparação para o experimento foram iniciados. Primeiramente, foram verificadas a 
massa e a estatura do participante. Em seguida foi realizada a preparação da pele 
nos locais pré-determinados da região posterior lombar. Após esses procedimentos, 
o participante foi orientado a realizar alongamento do grupo muscular estudado. 
Onde a impedância da pele foi reduzida pela limpeza, com álcool, a fim de remover 
as células mortas e a oleosidade, no local do posicionamento dos eletrodos. Após o 
participante ter se posicionado no dinamômetro os eletrodos foram fixados e uma 
leve pressão foi aplicada sobre eles para aumentar o contato entre o gel do eletrodo 
e a pele. Um eletrodo de referencia foi colocado na pele que recobre a face anterior 
da tíbia direita. 
 Foram realizados movimentos suaves simulando o movimento no 
dinamômetro, com o objetivo de familiarizar o participante com o equipamento e 
promover o aquecimento da musculatura recrutada no movimento. 
 O participante realizou 6 movimentos de contração voluntária isométrica 
máxima de extensão da coluna sobre o dinamômetro isométrico, sendo 3 com o grito 
e 3 sem o grito, realizados de forma aleatória ordenada através de sorteio. A fim de 
minimizar os efeitos da fadiga, um intervalo de 2 minutos foi dado entre cada 
contração (HERZOG e TER KEURS, 1988). 
 O sinal EMG foi processado através do programa SAD 32 (versão 2.59b). A 
análise do sinal EMG foi realizada no domínio do tempo e no domínio da freqüência 
(Anexo 1). Dois índices foram obtidos para a análise do sinal EMG. Os valores Root 
mean square (RMS) foram calculados do sinal bruto após a filtragem, enquanto a 
mediana da freqüência (MDF) foi obtida por meio de um algoritmo da transformada 
rápida de Fourier (FFT). Os passos usados para a análise foram os seguintes: (a) foi 
retirado o ganho utilizado pelo amplificador durante a coleta (Anexo 2); (b) a linha de 
base de cada sinal foi posicionada na escala zero (remover o off-set) (Anexo 3); (c) 
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utilizou-se um filtro via FFT com corte nas freqüências abaixo de 10 Hz e a cima de 
1000 Hz; (d) um filtro via FFT que remove picos automático foi utilizado para eliminar 
a interferência da rede elétrica e seus harmônicos (Anexo 4); Esses procedimentos 
foram realizados para ao músculos eretores da espinha inferior direito e esquerdo, 
de cada contração. 
 Os valores RMS dos sinais EMG foram obtidos da seguinte maneira: 
Contrações voluntárias isométricas máximas (CVIM) – das contrações que tiveram 
um tempo de aproximadamente 1,5 segundos, foi recortado uma janela de 1 
segundo correspondente o platô da curva de torque muscular, correspondente a 3 
vezes o valor de repouso (Anexo 5 e 6), contendo o traçado EMG dos dois grupos 
analisados, com e sem o grito do kiai.     
 
3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 
 As principais limitações na execução da pesquisa foram em primeiro lugar o 
número reduzido da amostra, ou seja, um sujeito, e em segundo lugar a forma de 
escolha da amostra, que foi de forma voluntária, quando o ideal seria de forma 
aleatória. Diante disto pode-se concluir que os achados são verdadeiros apenas 
para o atleta analisado, não podendo ser generalizado para toda a população. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Na Tabela 1 é possível verificar os valores de CVIM em Kgf das contrações 

com e sem o grito do kiai, podendo ser observados que o maior valor das CVIM com 

o grito foi de 139Kgf e sem o grito 125Kgf. 

  

TABELA 1 - Média e desvio padrão de todas as respostas de força para contrações 

isométricas com e sem o grito do kiai. 

      

  Força em Kgf Média 
Com 122 139 130 130 (± 8,5) 
Sem 125 116 122 121 (± 4,6) 

 

 

 Analisando as respostas de força para todas as contrações isométricas com e 

sem o grito do kiai (TABELA 1) pode-se verificar que o menor valor obtido com o 

grito do kiai foi apenas 2,4% menor que o maior valor obtido pelas contrações com o 

grito do kiai. 

 Na Figura 2 podemos observar a média e desvio padrão da resposta de força 

para contrações isométricas com e sem o grito do kiai. 

 De acordo com os resultados de força (FIGURA 2) obtidos através de 

contrações isométricas com e sem o grito do kiai é possível observar que as 

contrações isométricas que foram realizadas com o grito, tiveram maiores respostas 

de força do que as contrações isométricas sem o grito do kiai. 
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FIGURA 2 – Média e desvio padrão da resposta de força para contrações 

isométricas com e sem o grito do kiai. 

 

 Os valores RMS obtidos pela EMG (TABELA 2), da musculatura extensora 

lombar esquerda com a utilização do grito do kiai apresentaram a média de 

0,83±0,26, enquanto a respostas sem o grito foram de 0,57±0,22. Portanto o sinal 

obtido com o grito do kiai foi maior (FIGURA 3). Os valores RMS, da musculatura 

extensora lombar direita, foram: 1,00±0,39 com o grito e 0,99±0,53 sem o grito 

(FIGURA 4). Demonstrando uma variação entre os valores, sugerindo que não 

houve variação no valor RMS. 

 

TABELA 2 - Média e desvio padrão de todas as respostas do sinal RMS para 

contrações isométricas com e sem o grito do kiai. 

      

  RMS em mV Média 
Com 0,97 1,00 0,53 0,83 (± 0,26) 
Sem 0,53 0,38 0,81 0,57 (± 0,22) 

 

 

 O valor do sinal RMS está associado com o recrutamento de unidades 

motoras, sugere-se que o aumento do sinal RMS foi devido a um aumento do 

recrutamento de unidades motoras. 
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FIGURA 3 – Média e desvio padrão dos valores RMS para o lado esquerdo dos 

extensores de coluna para contrações com e sem o grito do kiai. 

 

 

 

FIGURA 4 - Média e desvio padrão dos valores RMS para o lado direito do dos 

extensores de coluna para contrações com e sem o grito do kiai. 
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5 CONCLUSÕES 
 
 Diante dos dados e levando-se em consideração as limitações da pesquisa 
pode-se concluir que: 

• Na dinamometria isométrica encontraram-se diferenças entre as contrações 

voluntárias isométricas máximas com e sem o grito do kiai, sendo que com o 

grito as respostas foram maiores. 

• No sinal RMS a única diferença encontrada foram na musculatura extensora 

lombar esquerda, mostrando que com o grito do kiai o sinal apresentou-se 

mais forte. 
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6 SUGESTÕES 
 
 Sugere-se que se realizem estudos com amostras maiores, escolhidas de 
forma aleatória, e a inclusão de mais grupamentos musculares.  
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APÊNDICES 
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Apêndice 1 – Figura representativa de uma contração com o grito do kiai com o sinal 
EMG bruto. 
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Apêndice 2 – Figura representativa de uma contração com o grito do kiai com o sinal 
EMG após a retirada do ganho do amplificador. 
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Apêndice 3 – Figura representativa de uma contração com o grito do kiai com o sinal 
EMG posicionado na escala zero. 
 
 
 
 
 
  



Referência: 
ALFIERI NETO, A. A influência do grito do kiai na produção de força muscular e no 
sinal eletromiográfico em um atleta de judô. Monografia de graduação - Universidade 
Tuiuti do Paraná (UTP), Curitiba, 2005 

 

 
Apêndice 4 – A figura (A) ilustra o spectro de potencia bruto e a figura (B) representa 
o spectro após a filtragem via FFT remove picos automático. 
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Apêndice 5 – Janela de 1 segundo correspondente o platô da curva de torque 
muscular, correspondente a 3 vezes o valor de repouso (A). Janela de 1 segundo 
recortada (B). 
 

 
 


