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Introducao: A Mobilização Neural (MN) é uma técnica que vem sendo utilizada para restaurar o movimento e a função do sistema
nervoso, ou ainda, potencializar sua atividade.

Objetivos: Determinar se um protocolo de mobilização neural para o nervo femoral, responsável pela inervação do grupo muscular
extensor do joelho é capaz alterar capacidade de geração de força muscular, interferir na capacidade de resistência à fadiga do músculo
quadríceps; Influenciar a eficiência neuromuscular dos extensores do joelho.

Método: O estudo atendeu todos os rigores éticos (CAAE: 274560147.000.0107), 28 sujeitos foram recrutados e divididos em 2 grupos,
Grupo Mobilização Neural (GMN) n=14 e Grupo Controle (GC) n=14. Foram realizadas três avaliações: pré-intervenção (AV1), após
uma sessão de MN (AV2) e após um protocolo de 5 sessões de MN (AV3), que consistiam na realização dos testes de Contração
Isométrica Voluntária Máxima (CIVM) e de resistência à fadiga do músculo quadríceps no membro inferior dominante, através de
manutenção da contração isométrica submáxima a 60% da CIVM pelo maior tempo tolerado pelo participante.

Resultados: Não foram encontradas diferenças entre AV1 e AV2. Na análise intragrupo, houve diferença significativa apenas no GMN,
que apresentou aumento de força muscular e resistência à fadiga e diminuição da razão I/Q entre AV1 e AV3. Já para a análise
intergrupo, houve apenas aumento da eficiência neuromuscular entre GC e GMN em AV3. Uma sessão de mobilização neural não é
capaz de promover alterações nas variáveis estudadas.

Conclusão: Protocolo 5 sessões foi capaz aumentar força e capacidade de resistência à fadiga extensores do joelho diminuir a razão I/Q.
A MN aumentou a eficiência neuromuscular em relação ao controle.Não houve diferenças entre os grupos em relação a força, a
resistência a fadiga e a razão I/Q."
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