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Carga de treinamento durante exercício resistido e aeróbio com 

intensidades autosselecionada e imposta 

Resumo 

A autosseleção da carga de treinamento não é uma tarefa simples para se alcançar um 

objetivo. A percepção do que é leve ou pesado, bem como o alcance da fadiga, é de difícil 

aprendizado. Portanto, é essencial que os profissionais do fitness acompanhem de perto a 

intensidade e o esforço percebido durante a fase de adoção de programas de exercícios. Com 

isso, o objetivo do presente estudo teve dois caminhos: realizar um levantamento da literatura 

sobre a intensidade autosselecionada e imposta no treinamento resistido (TR) e aeróbio (TA), 

assim como os fatores que as influencia; e comparar as respostas da carga de treinamento e de 

diferentes escalas de percepção subjetivo do esforço (PSE) durante o TR e TA com 

intensidade autosselecionada e imposta. Para tratar estes objetivos foi usada a seguinte 

sequência: i) revisão da literatura; ii) associação das escalas de OMNI-Walk/Run e Borg 

durante o TA com cargas autosselecionada e imposta; iii) as alterações da força muscular e 

carga autosselecionada durante o TR entre intivíduos sob supervisão de um Personal Trainer 

(PT) e aqueles que treinaram sem supervisão; e iv) comparar a carga de treinamento e a PSE 

no TR e TA com intensidades autosselecionada e imposta. Os resultados sugerem que: i) a 

carga de treinamento e as respostas da PSE são significativamente diferentes durante as 

sessões agudas de exercício aeróbio e resistido realizado com intensidades autosselecionada e 

imposta; ii) além de usar as repetições máximas, percentual de uma repetição máxima e a FC, 

como única variável para medir a intensidade do TA, o uso das escalas de PSE durante o 

treino deve ser incentivada, principalmente para controlar o nível de carga autoselecionada; 

iii) indivíduos que treinam sob a supervisão de um PT utilizam maiores cargas de TR, porém 

a porcentagem de carga deve ser aumentada de modo a satisfazer as recomendações mínimas; 

iv) Homens e mulheres autosselecionam uma intensidade do TR abaixo das recomendações 

para melhoria da aptidão muscular específica, na qual estas cargas são inferiores no TR 

comparados ao TA, que apresentou valores dentro das recomendações. 

 

Palavras-chave: auto-eficácia, auto-regulação, carga de exercício, força muscular, frequência 

cardíaca, intensidade de treinamento, PSE, treinamento personalizado.  
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Training load during resistance and aerobic exercise with self-

selected and imposed inyensities 

Abstract 

The self selection of the training load is not an easy task to achieve a goal. The perception of 

what is light or heavy, and the extent of fatigue, it is difficult to learn. Therefore, it is essential 

that professionals of fitness monitor closely the intensity and perceived exertion during the 

phase of adoption of exercise programs. Thus, the purpose of this study was two paths: to 

perform a survey of the literature on self-selected and imposed intensity in the resistance 

training (RT) and aerobic (AT), as well as the factors that influence; and compare the 

responses of the training load and different scales of rating perception of effort (RPE) during 

the RT and AT with self-selected and imposed intensity. To treat these purpose the following 

sequence was used: i) review of the literature; ii) association of OMNI Walk / Run and Borg 

scale during the AT with self-selected and imposed intensity; iii) changes in muscle strength 

and self-selected load during RT between subjects with and without supervision of a Personal 

Trainer (PT); and iv) compare the training load and the RPE in RT and AT with self-selected 

and imposed intensity. The results suggest that: i) the training load and RPE responses are 

significantly different during acute bouts of RT and AT performed with self-selected and 

imposed intensity; ii) in addition to using the maximum repetition, percentable of 1RM and 

heart rate as the only variable to measure the intensity of the AT, the use of RPE scales during 

training should be encouraged, especially to control the level of self-selected load; iii) 

subjects who train with supervision of a PT use larger loads on RT, but the percentage of load 

must be increased to meet the minimum recommendations; iv) subjects self-selected an 

exercise intensity during the RT below the recommended improvement to the specific 

muscular fitness, in which these laods are lower in RT than compared to AT, which presented 

values within the standard. 

 

Keyword: exercise load, heart rate, intensity training, personal training, RPE, self efficacy, 

self regulation, strength. 
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A prescrição do exercício dentro de uma faixa de intensidade específica gera 1 

benefícios para a saúde (Asztalos, De Bourdeaudhuij, & Cardon, 2010; Nybo et al., 2010). A 2 

intensidade do exercício está associada a melhorias da saúde mental, como resultado por 3 

exemplo de um efeito ansiolítico
1
 (Focht, 2002; Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz, & 4 

Salazar, 1991). Inicialmente, Thayer (1987) identificou que um exercício de caminhada 5 

rápida, por um período de 10 minutos, está associada a um aumento significativo da energia 6 

despendida e, consequentemente, a uma diminuição da tensão psicológica durante duas horas 7 

após o exercício. Mais adiante, Bartholomew & Miller (2002) observaram um aumento de 8 

estado positivo (calma, interesse, excitação, estado energético e de alerta) e uma diminuição 9 

do estado negativo (tensão, cansaço, culpa, estado nervoso e chateado), durante a recuperação 10 

após o exercício. Entretanto, estas respostas são dependentes de como o exercício é realizado 11 

(Focht et al., 2015; Portugal, Lattari, Santos, & Deslandes, 2015). 12 

Durante os exercícios, o estado psicológico está relacionado a percepção subjetiva do 13 

esforço (PSE). Alguns estudos mostraram que as respostas de PSE diferenciam conforme a 14 

graduação do exercício: aqueles que treinam em altas intensidades de exercício respondem 15 

com aumento da PSE, enquanto os que treinam em baixas intensidades não aumentam suas 16 

percepções (Ekkekakis & Petruzzello, 1999; McAuley, Talbot, & Martinez, 1999; 17 

Bartholomew, 2000; Portugal et al., 2015).  18 

A PSE, durante um exercício, influencia tanto na adoção quanto na manutenção do 19 

nível de atividade física regular, na qual intensidades relativas de exercício resultam em 20 

níveis excessivos ou insuficientes de esforço (Ekkekakis & Petruzzello, 1999). Neste sentido, 21 

a prescrição da intensidade do exercício gera uma PSE que um indivíduo escolhe para 22 

executar (isto é, a intensidade de exercício autosselecionada). Estudos sugerem que a carga 23 

de esforço percebido durante o treinamento com intensidade autosselecionada diferem 24 

                                                
1
 Diminuição da ansiedade e tensão de Mini Aurélio: O Dicionário da Língua Portuguesa (7ª ed.), por Ferreira, 

A. B. H., 2009, Ed. Positivo: Paraná, p. 124. 
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significativamente daqueles durante as sessões com uma intensidade imposta (Focht & 1 

Hausenblas, 2003; Glass & Chvala, 2001; Glass & Station, 2004). De fato, segundo Johnson 2 

& Phipps (2006), a autosseleção da carga do exercício parece ser o meio preferido de 3 

intensidade para a maioria dos praticantes não atletas. Neste sentido, um exercício com 4 

intensidade imposta diminui a sensação de prazer relacionada a atividade, que influencia 5 

negativamente no bem estar psicológico e na aderência de todo processo de treinamento 6 

(Ekkekakis, Parfitt, & Petruzzello, 2011; Focht et al., 2015). 7 

A autosseleção da carga de treinamento não é uma tarefa simples para se alcançar um 8 

objetivo. A percepção do que é pesado, bem como o alcance da fadiga, é de difícil 9 

aprendizado (Glass, 2008). Portanto, é essencial que os profissionais do fitness acompanhem 10 

de perto a intensidade e o esforço percebido durante a fase de adoção de programas de 11 

exercícios, principalmente em indivíduos não atletas (Focht, 2007).  12 

Mazzetti et al. (2000) verificaram que o treinamento supervisionado apresentam 13 

cargas de treino mais pesadas. Estes resultados mostraram um aumento maior na carga de 14 

exercício para os que tinham algum tipo de supervisão comparado ao grupo não 15 

supervisionado. Recentemente, Ratamess, Faigenbaum, Hoffman, & Kang (2008) mostraram 16 

que mulheres que treinavam sob a supervisão de um personal trainer (PT) utilizavam de 17 

maior intensidade autosselecionada durante o treinamento que as intensidades selecionadas 18 

por mulheres que não possuíam a supervisão. Desta forma, o incentivo para treinar em uma 19 

maior intensidade relativa e a supervisão direta de um profissional da área, pode expor os 20 

clientes a estímulos de treinamento mais favoráveis. 21 

Inicialmente, muitas pessoas possuem uma orientação quanto à forma adequada de 22 

treinamento e, em seguida, mantém uma carga de treinamento autosselecionada na 23 

continuidade do seu programa. É possível que as cargas de treinamento recomendadas em 24 

diretrizes tradicionais, como o American College Sports Medicine – ACSM (ACSM, 2011) e 25 
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National Strenght Conditional Association – NSCA (Sheppard & Triplett, 2016), induzem a 1 

uma PSE que não é representativa para a carga de trabalho com intensidade autosselecionada, 2 

principalmente com a continuidade dos treinamentos e o não acompanhamento próximo. 3 

Porém, poucos estudos têm investigado se esta intensidade atende às diretrizes recomendadas 4 

para melhorar a força muscular.  5 

Não está claro, se os indivíduos que recebem informações de aprendizagem 6 

simplesmente, sem o acompanhamento regular de um PT, mostram uma tendência para a 7 

seleção de carga mais pesada em diferentes tipos de exercícios (aeróbio e resistido) em 8 

comparação aos que possuem uma orientação direcionada. Além disso, as diferenças em 9 

homens e mulheres não são entendidas entre as atividades aeróbia e resistida relacionando-as 10 

com indivíduos que possuem algum tipo de acompanhamento próximo. Com isso, o objetivo 11 

do presente estudo foi investigar a carga de treinamento e a PSE durante exercícios aeróbio e 12 

resistido com intensidades autosselecionada e imposta. E ainda, foi interesse, investigar a 13 

relação destas intensidades com as características, objetivos e resultados de um programa de 14 

exercícios aeróbio e resistido, além da influência de um PT. 15 

Nos últimos quatro anos, os trabalhos da presente tese foram apresentados em 16 

simpósios e congressos científicos e outros foram publicados ou ainda submetidos a 17 

periódicos científicos internacionais. Com isso, esta tese está apresentada no modelo 18 

escandinavo, que além da introdução, os seguintes artigos: 19 

- Artigo de revisão - Apresenta um estudo de revisão sistemática com base em estudos 20 

anteriores sobre as respostas das intensidades autosselecionada e imposta nos TR e TA. 21 

- Artigos originais - Inclui três estudos:  22 

Artigo original 1 – Respostas das intensidades autosselecionada e imposta nos 23 

treinamentos resistido e aeróbio;  24 
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Artigo original 2 – Influência do Personal Trainer na Carga Autosselecionada 1 

Durante o Treinamento Resistido;  2 

Artigo original 3 – Carga de treinamento e RPE durante Treinamento Resistido e 3 

Aeróbio com Intensidade Autosselecionada e Imposta. 4 

- Discussão e conclusão geral – Apresentam uma discussão geral dos resultados obtidos nos 5 

cinco estudos independentes e as conclusões da tese.  6 
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Artigo de revisão - Respostas das Intensidades Autosselecionada e Imposta 1 

nos Treinamentos Resistido e Aeróbio: uma Revisão Sistemática 2 

Resumo 3 

 4 

Um estímulo fisiológico adequado durante o exercício é necessário para obtenção de 5 

modificações orgânicas benéficas. A carga de treinamento deve gerar estímulos normalmente 6 

acima do limite que cada organismo está adaptado a suportar no dia a dia. Um dos 7 

pressupostos subjacentes é que doses mais baixas de intensidade são mais bem toleradas em 8 

indivíduos não atletas. Praticantes de caminhada / corrida e exercícios resistidos diferem em 9 

suas intensidades de exercício quando autosselecionam a carga. A maioria dos indivíduos 10 

usam qualquer forma de esforço percebido para monitorar a intensidade do exercício, ao 11 

invés de objetivamente controlar a intensidade através da frequência cardíaca no treinamento 12 

aeróbio e percentual de uma repetição máxima no treinamento resistido. As diferenças 13 

metodológicas, principalmente em relação à escolha das causas e efeitos na adaptação do 14 

exercício, não permite comparações diretas. Esta revisão indicou que carga de treinamento e 15 

as respostas da percepção do esforço são significativamente diferentes durante as sessões de 16 

exercício aeróbio e resistido realizados com intensidades autosselecionada e imposta. Os 17 

indivíduos não selecionam cargas de treinamento suficiente para induzir ganhos e benefícios 18 

ao músculo. A maior vantagem do exercício com intensidade autosselecionada é a facilidade 19 

de uso e as possíveis perspectivas para o aumento da adesão exercício. Muitas vezes, as 20 

respostas positivas são dependentes das exigências de cargas impostas. 21 

 22 

Palavras-chave: força muscular, intensidade de treinamento, prescrição do exercício, PSE.  23 
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Introdução 1 

A inatividade física representa um dos maiores problemas de saúde pública. O 2 

exercício resistido e a caminhada / corrida são formas de atividade física mais fácil e popular. 3 

Hoje, sabe-se da importância do estímulo fisiológico adequado durante o exercício para 4 

obtenção de modificações orgânicas benéficas (ACSM, 2011; Sheppard & Triplett, 2016). 5 

Estudos observaram que a maioria dos indivíduos engajados em programas de atividade física 6 

exercitam-se em intensidade autosselecionada em detrimento de uma intensidade 7 

previamente prescrita no treinamento resistido – RT (Focht, Garver, Cotter, & Devor, 2011) e 8 

no treinamento aeróbio – TA (Lind, Ekkekakis, & Vazou, 2008).  9 

Com o exercício, a intensidade de treinamento deve gerar estímulos normalmente 10 

acima do limite que cada organismo está adaptado a suportar no dia a dia. A intensidade é o 11 

componente chave da prescrição do exercício, pois de acordo com o American College of 12 

Sports Medicine (ACSM, 2011) é a variável mais importante na prescrição do exercício para 13 

manter as respostas cardiovascular e força muscular. Além disso, a intensidade pode ser 14 

caracterizada pela ''carga ou esforço". Segundo Steele (2013) e Vazou-Ekkekakis & 15 

Ekkekakis (2009), o termo intensidade deve ser usado para “esforço”, apesar de outros 16 

estudos não indicarem esta referencia para indivíduo não treinados. Parece que durante o 17 

treinamento, os indivíduos procuram para ajustar a carga usando a percepção subjetiva do 18 

esforço (PSE), ou seja, a carga que lhes é mais conveniente 19 

Do ponto de vista da intensidade do exercício, um dos pressupostos subjacentes é que 20 

doses mais baixas de intensidade são mais bem toleradas para indivíduos não atletas, levando 21 

a um maior envolvimento e taxa de adesão no RT (Focht et al., 2015) e AT (Lind, Joens- 22 

Matre, & Ekkekakis, 2005; Ekkekakis, Lind, & Joens-Matre, 2006). Portugal, Lattari, Santos, 23 

& Deslandes (2015) e Focht et al. (2015) verificaram que, durante o TR, os indivíduos 24 

utilizam de cargas autosselecionada que diferem das intensidades previamente recomendadas 25 
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pelos posicionamentos para o aumento da força e hipertrofia muscular. Da mesma forma, 1 

estudos no TA mostraram que o percentual da frenquência cardíaca máxima (% FCmax) 2 

permaneceram abaixo das recomendações para o aumento das respostas cardiovasculares 3 

(Pintar, Robertson, Kriska, Nagle, & Goss, 2006; Rose & Parfitt, 2007; Krinski et al., 2010). 4 

Ao contrário, outros estudos mostraram que as cargas autosselecionada durante o TA foram 5 

suficientes para aumentar as respostas cardiovasculares (Chu, Lu, & Lin, 2010). 6 

Lebvantadores de peso (Focht, 2007) e corredores (Ekkekakis, Lind, Hall, & 7 

Petruzzello, 2007) diferem da sua intensidade de exercício quando a carga do treinamento 8 

autosselecionado é comparada a carga prescrita por um treinador. No entanto, os praticantes 9 

de caminhada / corrida e exercícios resistidos diferem em suas intensidades de exercício 10 

quando autosselecionam a intensidade, que pode estar relacionado as influências situacionais 11 

e psicológicas (Ekkekakis, Lind, Hall, & Petruzzello, 2007; Focht, 2007). Para os indivíduos 12 

manterem uma rotina de treinamento, é necessário estabelecer alguns componentes básicos, 13 

tais como a intensidade do exercício ideal. A maioria dos indivíduos usam qualquer forma de 14 

esforço percebido para monitorar a intensidade do exercício, ao invés de objetivamente 15 

controlar a intensidade através da frequência cardíaca (FC) no TA, prepetições máxima (RM) 16 

e percentual de uma repetição máxima (1RM) no TR. Diferentes escalas de PSE tem tido uma 17 

ampla aplicabilidade, pois são fáceis de implementar, dispensam equipamentos específicos ou 18 

uma vasta experiência dos indivíduos. Estas escalas são usadas para quantificar os sinais dos 19 

sistemas neuromuscular (Robertson et al., 2003) e cardiorrespiratório durante o exercício 20 

(Utter et al., 2004).  21 

Durante o TR, Portugal et al. (2015) verificaram não haver diferenças na FC e PSE 22 

entre as sessões de treinamento com intensidade autosselecionada e diferentes intensidades 23 

prescreitas (40, 60 e 80% de 1RM) para homens universitários . Estudos compararam as 24 

diferentes escalas de PSE usadas durante o TA (Silva et al., 2011; Muyor, 2013; Dias et al., 25 
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2014), por exemplo, Dias et al. (2014) compararam a FC e a PSE durante o treinamento em 1 

esteira rolante com intensidades autosselecionada e imposta em homens treinados, e não 2 

encontraram diferenças significativas entre as intensidade de treinamento em ambos os 3 

parâmetros. 4 

Revisando a resposta da literatura, encontramos vários estudos com contribuições 5 

decisivas e importantes para entender melhor a questão de causa e efeito. Porém, diferentes 6 

níveis de intensidade do exercício têm sido raramente contrastada dentro dos estudos. As 7 

diferenças metodológicas, principalmente em relação à escolha das causas e efeitos na 8 

adaptação do exercício, não permite comparações diretas. Os objetivos da presente revisão 9 

foram: (i) resumir a literatura empírica relevante sobre as intensidades autosselecionada e 10 

imposta; (ii) criticar algumas hipóteses, atualmente populares, relativas à relação de causa e 11 

efeito; e talvez o mais importante, (iii) fazer recomendações para futuras pesquisas. Esta 12 

análise foi guiada pelo princípio de que a relação entre as variáveis do TR e TA é complexa. 13 

Métodos 14 

Procuramos sistematicamente através de jornais, artigos e trabalhos publicados nas 15 

seguintes bases de dados: PubMed, Web of Knowledge e Scopus, monitorando as tabelas de 16 

conteúdos de revistas em ciência do exercício, psicologia do exercício, psicologia da saúde e 17 

medicina esportiva. Os artigos foram localizados por uma combinação das seguintes palavras 18 

chave: “self-selected” ou “imposed” com “training”, “load”, “intensity”, “aerobic”, 19 

“resistance”, “personal trainer”, “supervision”, “perceived exertion” e “RPE”, na qual 20 

aparenciam no título, resumo e / ou palavras chave dos artigos. 21 

 22 

 23 

 24 
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 1 

Figura 0. 1. Fluxograma resumido do processo de seleção dos estudos para a revisão.  2 

* Foram excluídos estudos com datas inferior a 2005; # Foram excluídos os estudos que 3 

usaram uma amostra com indivíduos com alguma patologia. 4 

Resultados 5 

Vinte e quatro artigos publicados na última década foram selecionados. Destes, 7 6 

eram relacionados ao TR e 17 ao TA. Todos os trabalhos seguiram os seguintes critérios: (i) 7 

estudos experimentais; (ii) adultos jovens saudáveis e treinados; (iii) medidas de intensidade 8 

usando a carga de treinamento ou a PSE; (iv) realizar TA em esteira rolante ou o TR em 9 

máquinas ou em peso livre (Figura 1). Além disso, foram utilizados 5 estudos que validaram 10 

as escalas do PSE e 4 de posicionamento padrão da intensidade do exercício. 11 

As 24 publicações revisadas e selecionados para este estudo foram organizados em 12 

dois grupos: resistido e aeróbio, sendo (i) 12 publicações sobre intensidade autosselecionada 13 

(11 de TA e 1 de TR); (ii) 12 publicações sobre intensidades autosselecionada e imposta (6 de 14 

TA e 6 de TR) (ver Tabela 1 e 2).  15 

92 registros identificados em 

banco de dados 

61 registros selecionados 

24 registros incluídos 

25 registros excluídos 

(sem relação direta com intensidade 

autosselecionada e imposta) 

37 registros excluídos 

(ano*, tese, revisão e sujeito não 

incluídos#) 
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Tabela 0. 1 1 

Dados extraídos dos estudos selecionados sobre o treinamento resistido 2 

Estudo Amostra Intensidade / PSE Procedimentos Resultados 

Focht et al.  

(2015) 

20 mulheres; treinadas 

(23 anos) 

AS e imposta 

(sem PSE) 

4 exercícios  

3 séries de 10 reps 

(AS, 40, e 70% 1RM) 

Respostas afetivas: NS 

 

Portugal, Lattari, Santos, & 

Deslandes  

(2015) 

16 homens; treinados 

(25,1 anos) 

AS e imposta  

(Borg 0-10) 

4 exercícios  

3 séries de 8 reps 

(controle, AS, 40, 60 e 80% 

1RM) 

Respostas afetivas, FC e PSE: NS 

 

Gram et al. 

(2014) 

133 homens; 218 mulheres;  

não treinados 

(25,4 anos) 

AS:  

Alta e baixa supervisão 

(sem PSE) 

4 exercícios 20RM a 8RM 

3 dias de supervisão 

3 dias supervisão mínima 

Grupo sem treinamento 

 dor de cabeça  

Entre os grupos: NS 

Focht, Garver, Cotter & Devor 

(2011) 

21 mulheres; treinadas 

(23 anos) 

AS e imposta 

(sem PSE) 

4 exercícios  

3 séries de 10 reps 

(AS, 40 e 70% 1RM) 

Ambos:  Feeling Scale 

Autosselecionada:  Auto eficácia 

Gentil e Bottaro 

(2010) 

124 homens; treinados 

(21,8 anos) 

AS: 

Alta e baixa supervisão 

(sem PSE) 

5 exercícios 

2 séries de 8 a 12 reps 

Alta supervisão:  força  

(15,9% vs 10,2%) 

Ratamess et al. 

(2008) 

46 mulheres; treinadas  

(26 anos) 

AS: com e sem PT 

(escala 0-10) 

4 exercícios 

1 série de 10 reps 

Com PT:  intensidades, 

 PSE e  %1RM força 

(51,4% vs 42,3%) 

Glass 

(2008) 

7 homens; 9 mulheres;  

inativos 

(21 anos) 

AS e imposta 

(Borg 0-20) 

6 exercícios - 2 séries 

(AS e 75% 1RM) 

Imposta: carga 21% maior 

PSE e reps: NS 

Focht  

(2007) 

19 mulheres; não treinadas 

(20,6 anos) 

AS e imposta 

(Borg 0-20) 

5 exercícios 

3 séries de 10 reps  

(AS e 75% 1RM) 

Ambos:  PSE entre as séries 

Imposta:  PSE / exercício;  reps 

Glass e Stanton 

(2004) 

13 homens; 17 mulheres; 

iniciantes 

(19,1 anos) 

AS 

(Borg 0-20) 

5 exercícios 

2 séries máximas 

Carga entre os gêneros: <60% 

PSE entre os gêneros: NS  

Nota: AS = autosselecionada; PSE = percepção subjetiva do esforço; RM = repetição máxima; reps = repetições; PT = personal trainer; NS: não significativo. 

 3 
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Tabela 0. 2 1 
Dados extraídos dos estudos selecionados sobre treinamento aeróbio. 2 

Nota: AS = autosselecionada; PSE = percepção subjetiva do esforço; %FCpico =  percentual da frequência cardíaca de pico; %VO2máx = percentual do consumo máximo de 3 
oxigênio; NS: não significativo.   4 

Estudo Amostra  Intensidade / PSE Procedimentos Resultados 

Willians & Raynor 

(2013) 

29 mulheres; sedentárias 

(39,7 anos) 

AS e Imposta  

(Borg 6-20) 
1,3 milha na esteira AS = preferida 

Rose & Parfitt 

(2012) 

22  mulheres; ativas e sedentárias 

(45 anos) 

AS e Imposta 

(Borg 6-20) 
30 min na esteira 

AS = ativos > %FCpico e sedentários  

respostas afetivas e motivacionais 

Da Silva et al. 

(2011) 

17 homens; 17 mulheres; sendentários 

(24 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min: na rua e esteira 

Na rua:  velocidade,  %VO2máx e 

%FCpico,  variável afetiva 

Da Silva et al. 

(2010) 

66  mulheres; sedentárias 

(33 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min na esteira 

%VO2máx entre as idades:  + idosos  

PSE entre as idades: NS 

Chu, Lu & Lin 

(2010) 

26 homens; sedentários e treinados 

(22,3 anos) 

AS: na rua e esteira 

(sem PSE) 
20 min Trainados e esteira:  %FCmáx  

Buzzachera et al. 

(2010) 

66 mulheres; sendentárias 

(33 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min na esteira 

%VO2máx entre as idades:  idosos  

RPE entre as idades: NS 

Krinski et al.  

(2010) 

17  homens; 17 mulheres; treinados 

(23,3 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min na esteira 

Homens:  velocidade 

%VO2máx e PSE  entre as idades: NS 

Krinski et al.  

(2009) 

17  homens; 17 mulheres; treinados 

(23,3 anos) 

AS 

(sem PSE) 
20 min na esteira 

Homens:  velocidade 

%VO2máx entre os gêneros: NS 

Da Silva et al.  

(2009) 

45 mulheres; sedentárias 

(29,8 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min de caminhada 

%VO2máx entre os tipos corporais:  

obese / entre a PSE ae o prazer: NS 

Elsangedy et al. 

(2009) 

66 mulheres; sendentárias 

(30,8 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min de caminhada %VO2máx e PSE entre o tipo corporal: NS 

Lind,  Ekkekakis & Vazou  

(2008) 

25 mulheres; sendentárias 

(43,9 anos) 

AS e Imposta  

(Borg 6-20) 
20 min na esteira 

Imposto:  %FCpico e PSE 

e  Feeling Scale 

Buzzachera, Elsangedy, 

Hallage & Da Silva (2007) 

41 mulheres; sendentárias 

(32,6 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min na esteira 

 condicionamento cardiorrespiratórios  

e o prazer 

Rose & Parfitt 

(2007) 

19  mulheres; sendentárias 

(19 anos) 

AS  e Imposta 

(Borg 6-20) 
20 min na esteira Prazer:  imposto 

Ekkekakis, Lind & Joens-

Matre (2006) 

50  mulheres; sendentárias 

(43,4 anos) 

AS 

(sem PSE) 
20 min na esteira 

 preferência (variação no %VO2 

associado ao limiar ventilatório e a PSE)  

Lind, Joens-Matre & 

Ekkekakis (2005) 

50 mulheres; sendentárias 

(43,4 anos) 

AS 

(Borg 6-20) 
20 min na esteira 

  eficácia fisiológica  

 sentir-se desagradável e PSE 
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De acordo com a Tabela 1, um estudo de TR mostrou que a amostra foi constituída de 1 

homens e mulheres, 3 somente com homens e 3 com mulheres. Em relação a experiência dos 2 

indivíduos, 5 estudos foram com indivíduos treinados e 2 com destreinados e inativos. 3 

Levando em consideração a intensidade estudada, a intensidade autosselecionada é 4 

encontrada em todos os estudos e a imposta em 6 estudos.  5 

Encontramos homogeneidade na distribuição da intensidade autosselecionado e 6 

imposta entre os estudos. Da mesma forma, vimos procedimentos semelhantes, tais como, 7 

número de exercícios, séries, repetições e percentual de 1RM para a intensidade imposta. 8 

Considerando todos exercícios dos estudos, aeróbico e resistido, menos da metade teve sua 9 

amostra de adultos jovens dos dois gêneros. 10 

Olhando para a Tabela 2, estudos com TA, verificamos que as mulheres constituem a 11 

maioria dos indivíduos das amostras selecionadas (13 estudos), todas com mulheres 12 

sedentárias e somente 2 com mulheres treinadas. Uma única publicação investigou uma 13 

amostra constituída por apenas homens e 4 utilizaram ambos gêneros, na qual 2 utilizaram 14 

homens treinados, 1 destreinado e 1 com ambas condições. Sobre intensidade e 15 

procedimentos, observamos que a intensidade autosselecionada é comumente estudada em 16 

todas as investigações, enquanto a intensidade imposta foi utilizada em, apenas, 4 estudos. 17 

Mais ainda, a maioria dos estudos analisados (13 estudos), usaram uma atividade de 20 18 

minutos em esteira rolante. Nenhum estudo utilizou a intensidade autosselecionada de livre 19 

escolha para a velocidade e o tempo. 20 

 21 

Discussão 22 

A percepção do esforço, em geral, inclui uma variedade de informações, incluindo 23 

sinais de atividade muscular e articular, respostas cardiovasculares e respiratórias, e do 24 
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sistema nervoso central (Borg, 1970). Com isso, Borg criou um Modelo Contínuo de Esforço 1 

em bicicleta ergométrica com validade (r = 0,8-0,9) em diversas variáveis fisiológicas 2 

(VO2max, QR, limiar de lactato e anaeróbio). Para medir a PSE, a escala de Borg é 3 

amplamente utilizada para este fim, mas outras escalas têm sido descritas e recomendadas 4 

com maior especificidade (ACSM, 2011). A escala de OMNI foi desenvolvida para vários 5 

exercícios físicos, incluindo caminhada / corrida - OMNI-Walk/Run (Utter et al., 2004) e 6 

treinamento resistido (TR) - OMNI-Res (Robertson et al., 2003). O uso da resposta linear 7 

(positiva) da PSE, como critério de validação, é consistente com o princípio básico do 8 

Modelo Contínuo de Esforço (Borg, 1982). Este modelo indica que o aumento da 9 

performance de exercício é continuamente dependente do aumento da intensidade através três 10 

princípios do esforço: fisiológico, percepção e performance (Robertson, 2004). O uso da PSE 11 

para a saúde é basedo no modelo de Borg (Tabela 3). 12 

 13 

Tabela 0. 3 14 

Modelos da amplitude das escalas de percepção de esforço de Borg e OMNI (adaptado de 15 

Robertson, 2004).  16 

Estímulo no exercício Resposta da PSE de Borg Resposta da PSE de OMNI 

Baixo 

 

Alto 

Mínimo (PSE-6) 

 

Máximo (PSE -20) 

Mínimo (PSE -1) 

 

Máximo (PSE -10) 

Nota: PSE = percepção subjetiva do esforço. 17 

 18 

No TR, a escala de OMNI-Res foi avaliada usando as versões original (Borg’s 15) e 19 

modificado (CR-10) da escala de Borg em programas de treinamento para a prescrição da 20 

força, resistência e hipertrofia muscular, além do progresso de treino (Robertson et al., 2003). 21 
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A escala de PSE para o TR tem sido medida pelo percentual de uma repetição (Focht, 2007) e 1 

repetições máximas (Ratamess, Faigenbaum, Hoffman, & Kang, 2008). No TA, a escala de 2 

OMNI-Walk/Run têm uma correspondência direta com a escala de Borg e respostas 3 

cardiovasculares, ambos com testes de esforço máximo e pouco durante o treinamento, e 4 

ainda, uma grande referência para o treinamento de homens (R = 0,72) e mulheres (R = 0,74) 5 

não atletas com baixa  e alta capacidade física (Utter et al., 2004). 6 

Entretanto, Silva et al. (2011) encontraram diferenças significativas na relação das 7 

escalas de OMNI e Borg com a FC, para categorias mais baixas das escalas, ou seja, com 8 

menores cargas de treinamento. Neste caso, os autores sugeriram a corversão de algumas 9 

categorias das escalas. Recentemente, Dias et al. (2014) observaram uma alta correlação das 10 

escals de OMNI-Walk/Run e Borg com a intensidade imposta, mostrando que quanto maior a 11 

carga de treinamento, melhor a PSE. Isto mostra que a PSE pode ser melhor utilizada com 12 

cargas moderadas e altas que promovem estímulos suficientes para as alterações orgânicas.  13 

Para determinar a PSE através das escalas de OMNI-Walk/Run e OMNI-Res, os 14 

indivíduos recebem instruções explícitas por escrito e verbais sobre como definir o seu 15 

sentimento de esforço; estas instruções foram descritos anteriormente: (a) os números da 16 

escala serão usados para informar como sente o seu corpo durante o exercício; (b) que 17 

visualize a ilustração, na parte inferior da escala, na qual está indicando o ínicio do exercício; 18 

(c) se sentir conforme esta ilustração, o esforço está “Extremamente Fácil”, indicando o 19 

número 0 (zero); (d) depois que olhe para a ilustração na parte superior da escala, na qual está 20 

indicando um indivíduo exausto. Se sentir como esta ilustração, o esforço será 21 

“Extremamente Difícil", sua classificação deve ser um número 10 (dez); (e) se sentir entre 22 

“Extremamente Fácil” (0) e “Extremamente Difícil” (10), deve indicar um número entre 0 23 

(zero) e 10 (dez), gradativamente, conforme os indicativos ilustrativos e escritos, e (f) serão 24 

obtidos a cada série (PSE muscular) e no final da sessão de treino (PSE geral). 25 
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A PSE pode ser obtida de forma específica, ou seja, a cada série (PSE muscular) e ao 1 

final da sessão de treino (PSE geral). Tanto a PSE geral quanto a PSE muscular aumentam 2 

significativamente com o aumento da carga (Robertson et al., 2003; Utter et al., 2004), porém 3 

o músculo ativo demonstra valores médios de PSE significativamente mais elevadas que a 4 

intensidade final da sessão de TR (Robertson et al., 2003). Das 24 publicações incluídas nesta 5 

revisão, a escala de Borg (6-20) está presente em 19 destes estudos, a escala de OMNI-Res 6 

em um único estudo, 3 estudos não analisaram a PSE e 1 estudo com escala não validada. Na 7 

revisão dos estudos de TA, a escala de OMNI-Walk/Run não foi encontrada em nunhum 8 

estudo. 9 

Os treinamentos com carga imposta (resistido e aeróbio) apresentaram maiores 10 

valores da PSE quando comparado ao autosselecionado. No TR, a média do esforço 11 

percebido medido pela escala de Borg foi de 13 na intensidade autosselecionada e 14 na 12 

intensidade imposta que indicam esforço “um pouco intenso”. No TA, a intensidade 13 

autosselecionada apresentou valores de 11,9 enquanto com a intensidade imposta a média foi 14 

de 13,7, que indica “leve” a “um pouco intenso”. Parece que no TR as respostas da PSE são 15 

maiores que no TA com intensidade autosselecionada. Porém, mais estudos utilizando as 16 

escalas de OMNI são necessários para maiores conclusões sobre esta escala de PSE em 17 

diferentes intensidades, como visto previamente no estudos de Silva et al. (2011) e Dias et al. 18 

(2014). 19 

Respostas do treinamento resistido em diferentes intensidades 20 

A efetividade dos programas de treinamento resistido (TR) envolve a combinação da 21 

carga e o número de repetições. O American College of Sports Medicine (ACSM, 2011) 22 

indica que a carga adequada para aquisição de força varia em função dos indivíduos: (i) 23 

sedentários a carga deve ser de 40-50% de 1RM (muito leve para intensidade leve), (ii) 24 
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iniciantes a intermediários utilizam de 60-70% de 1RM (moderada a vigorosa); e (iii) 1 

indivíduos experientes em TR devem aplicar ≥ 80% de 1RM (pesada a muito pesada). O 2 

número de repetições indicada deve ser de 8 a 12 repetições para aumentos da força e 3 

potencia muscular, e de 15 a 20 repetições para os objetivos de resistência muscular. 4 

Iniciantes e idosos devem completar 10 a 15 repetições. Mais especificamente, para a 5 

melhora dos componentes musculares (força e potência), a National Strength and 6 

Conditioning Association (Sheppard & Triplett, 2016) indica 75-85% de 1RM para aquisição 7 

de força/potência; 67-85% de 1RM para hipertrofia muscular, e ≤ 67% de 1RM para 8 

endurance muscular. O numero de repetições deve ficar entre 3-5 para força/potência; 6-12 9 

repetições para hipertrofia, e ≥ 12 repetições para os objetivos de endurance muscular. 10 

Considerando as intensidades de exercício, os resultados poderiam ser percebidas 11 

como aversivo ou chato em ambos os níveis de esforço: excessivos ou insuficientes (Focht et 12 

al., 2015; Portugal et al., 2015). Para uma boa prescrição do treinamento, é muito importante 13 

o controle da intensidade dos exercícios resistidos. Nos ginásios de treinamento, os clientes 14 

normalmente realizam, em média, 10 repetições por séries, para aquisição de força e 15 

hipertrofia. Na maioria das vezes, a carga de treinamento não está claramente determinada 16 

(por exemplo, qual é o percentual de 1RM ou 10RM da carga utilizada em séries de 10 17 

repetições?), isto significa que o percentual de carga, em geral, pode ser subestimado e não 18 

conduzir à resposta esperada e adaptação muscular.  19 

Clientes não treinados e iniciantes, quando iniciam um programa de TR, devem ter a 20 

oportunidade de aprender como fazer corretamente todos os exercícios do TR. Poucos 21 

estudos documentaram a influência positiva de TR supervisionado e orientado (Glass, 2008; 22 

Ratamess et al., 2008; Storer, Dolezal, Berenc, Timmins, & Cooper, 2014). De acordo com 23 

Storer et al. (2014), o treinamento com um PT permite que as melhorias nas adaptações 24 

musculares ocorram em um tempo mais curto. Levando em consideração esta questão, será 25 
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assegurada a fidelidade, viabilidade e reprodutibilidade do teste de 1RM, e será reduzido 1 

consideravelmente o risco de lesão associada com a aplicação de cargas pesadas. 2 

Convencionalmente, é conhecido que o treinamento com um PT é mais eficaz e 3 

benéfico para a melhoria da força, potência e hipertrofia, como também para a saúde 4 

individual e condicionamento muscular. Para nós, parece que é necessário, para entender 5 

melhor como os indivíduos, que têm um PT e treinam sozinhos, regulam suas próprias cargas 6 

de treinamento, ou seja, se a carga autosselecionada dos indivíduos que treinam com a 7 

supervisão de um PT é suficiente? Indivíduos sem supervisão direta do TR usam cargas 8 

autosselecionadas que são insuficientes para induzir ganhos de força (Glass, 2008). O TR 9 

supervisionado com carga autosselecionada foi investigada por Ratamess et al. (2008), na 10 

qual observaram que o grupo supervisionado levantam cargas superiores e apresentam uma 11 

maior PSE. Nenhum estudo verificou resultados a longo prazo. 12 

Estas intensidades pode não ser representativa do nível de esforço que eles selecionam 13 

durante seu próprio exercício habitual, especialmente se não estiverem em conformidade com 14 

as principais recomendações e diretrizes, ou seja, com a intensidade imposta (Focht, 2007; 15 

Glass, 2008). Uma importante consideração na tentativa de promover a participação regular 16 

do TR, considera-se que os indivíduos deveriam optar pela PSE para escolher uma carga, ou 17 

seja, a intensidade autosselecionada (Focht et al., 2011; Focht et al., 2015). 18 

Comumente, homens e mulheres têm a tendência a subestimar a intensidade do 19 

exercício quando a autosselecionam, com o objetivo de induzir a hipertrofia (Glass, 2008). 20 

No entanto, estes estudos confirmam que a intensidade do TR precisa ser enfatizado, pois os 21 

indivíduos geralmente não tem conhecimento sobre as baixas intensidades de treinamento 22 

que eles geralmente trabalham. Neste caso, é importante uma supervisão adequada seja de um 23 

treinador do local ou de um PT, especialmente para indivíduos que treinam em ginásios de 24 

treinamento. Os treinadores devem manter isso em mente quando querem incentivar seus 25 
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clientes a trabalharem com uma carga adequada, bem como para melhorar a fadiga 1 

voluntária. O aprimoramento da PSE na prescrição do TR pode facilitar e melhorar a 2 

progressão e adesão entre os indivíduos. 3 

Respostas do treinamento aeróbio em diferentes intensidades 4 

A caminhada e a corrida são meios de exercícios bastante tradicionais, que promovem 5 

condicionamento e uma vida saudável. A recomendação do American College Sports 6 

Medicine para atividade aeróbia é exercitar 30 minutos com intensidade moderada por 5 dias 7 

na semana, ou 20 minutos em alta intensidade por 3 dias na semana, ou ainda, a combinação 8 

de exercícios de intensidade moderada a alta (ACSM, 2011). Estas recomendações são 9 

direcionadas aos benefícios para a saúde de jovens adultos. A relação entre atividade física e 10 

saúde, considerando causa e efeito, para pessoas que desejam melhorar a seu 11 

condicionamento físico, podem se beneficiar por exceder uma quantidade mínima 12 

recomendada de atividade física. Para aumentar o condicionamento aerobio, em indivíduos 13 

treinados, é necessário moderada a alta intensidade (77-95% da frequência cardíaca máxima 14 

ou Borg 14-17). Estas recentes orientações de atividade física têm incentivado o exercício 15 

com carga autosselecionada como uma maneira de aumentar as respostas psicológicas 16 

positivas e futura adesão (Lind,  Ekkekakis, & Vazou , 2008; Chu, Lu, & Lin, 2010). 17 

Além disso, há poucos estudos sobre caminhar ou correr com intensidade 18 

autosselecionada e imposta que utilizaram indivíduos treinados (n = um estudo), diferentes 19 

idades (Buzzachera et al., 2010), tamanhos corporais (Elsangedy et al., 2009), bem como 20 

maiores níveis de condicionamento (Pintar, Robertson, Kriska, Nagle, & Goss, 2006; Krinski 21 

et al., 2009; Vazou-Ekkekakis & Ekkekakis, 2009; Krinski et al., 2010; Chu, Lu & Lin, 2010; 22 

Rose & Parfitt, 2012). Além disso, Da Silva et al. (2011) mostraram diferentes respostas no 23 

treinamento com carga autosselecionado na rua e na esteira. Quando o teste foi conduzido na 24 
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rua, velocidades mais elevada foram encontradas com valores menores de VO2 e FC, em 1 

comparação na esteira. Estes resultado corroboraram com os achados de Chu, Lu, & Lin 2 

(2010), que encontraram uma resposta da FC menor no grupo que correu na rua. 3 

A maioria dos estudos utilizados com intensidade autosselecionada não são 4 

conclusivos em seus achados, considerando a melhoria do componente cardiorrespiratório. 5 

Diversos estudos relatam que a intensidade autosseleccionada é suficiente para melhorar a 6 

capacidade cardiorrespiratória (Lind, Joens-Matre, & Ekkekakis, 2005; Ekkekakis, Lind, & 7 

Joens-Matre, 2006; Buzzachera et al., 2007), enquanto outros relatam ser insuficiente 8 

(Krinski et al., 2010; Da Silva et al., 2011). Como mostrado anteriormente, uma maior 9 

intensidade de treinamento está associada a um declínio do prazer associado a adaptação do 10 

TA (Lind et al., 2005; Buzzachera et al., 2007; Lind, Ekkekakis, & Vazou, 2008), o que pode 11 

diminuir a adesão e participação nos programas de atividade física regular, na qual  12 

recomendam de 15 a 20 minutos de caminha / corrida. As respostas afetivas do exercício 13 

agudo, realizado em uma intensidade autosselecionada, são relativamente desconhecidas. Um 14 

fato para entender melhor estas razões pode ser as diferentes sensações de prazer associadas 15 

ao local de prática (Da Silva et al., 2011). 16 

Os achados dos estudos apresentados nesta revisão devem ser analisados com cautela, 17 

visto que a extrapolação destes resultados pode demonstrar diferenças quando aplicados a 18 

outras populações e diferença entre elas. O conhecimento da relação entre parâmetros 19 

fisiológicos e perceptivos durante a caminhada ou corrida em diferentes populações, é 20 

fundamental para uma redução nas taxas de abandono em programas de atividade física.  21 

  22 
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Conclusões 1 

O principal achado deste estudo indica que carga de treinamento e as respostas da PSE 2 

são significativamente diferentes durante as sessões agudas de exercício aeróbio e resistido 3 

realizados com intensidades autosselecionada e imposta. Os indivíduos não selecionam 4 

cargas de treinamento suficiente para induzir ganhos e benefícios específicos do TR e TA. A 5 

maior vantagem do exercício com intensidade autosselecionada é a facilidade de uso e as 6 

possíveis perspectivas para o aumento da adesão exercício. Muitas vezes, as respostas 7 

positivas são dependentes das exigências das cargas impostas. Independentemente do tipo de 8 

treinamento, a supervisão pode causar uma maior motivação, o que leva os sujeitos a treinar 9 

mais perto de suas capacidades máximas.  10 
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Estudo Original 1. Relação de Diferentes Escalas de Percepção do Esforço 1 

Durante a Caminhada ou Corrida com Intensidades Autosselecionada e 2 

Imposta  3 

Resumo 4 

Os objetivos deste estudo foram: (1) comparar a frequência cardíaca (FC) e a percepção 5 

subjetiva do esforço (PSE) durante os treinamentos com cargas autosselecionada e imposta, e 6 

(2) associar as escalas de OMNI-Walk/Run e Borg com cargas autosselecionada e imposta, 7 

ambos em esteira rolante. Dez homens treinados (20,3 ± 2,0 anos; 75,6 ± 9,8 kg; 175,1 ± 5,1 8 

cm) participaram de um programa de treinamento com carga autosselecionada (tempo e 9 

velocidade preferidos individualmente) e carga imposta (mesmo tempo autosselecionado e 10 

velocidade 10% maior). A FC e a PSE, através da escala de OMNI-Walk/Run e Borg, foram 11 

medidas a cada minuto dos treinamentos. Não foram encontradas diferenças significativas da 12 

FC e PSE entre as sessões de treinamento. A correlação entre as escalas de OMNI-Walk/Run 13 

e Borg mostrou uma associação moderada (r = 0,55) no treino com carga autosselecionada e 14 

uma forte associação com carga imposta (r = 0,79). Neste estudo, a carga autosselecionada 15 

promoveu estímulos subestimados para provocar adaptações orgânicas favoráveis. Além 16 

disso, a alta correlação da escalas de OMNI-Walk/Run e Borg com carga imposta mostrou 17 

que quanto maior a carga de treinamento, melhor as respostas da PSE. 18 

 19 

Palavras-chave: auto-eficácia, auto-regulação, carga de exercício, PSE. 20 

  21 
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Introdução  1 

Com o exercício, a carga de treinamento deve gerar estímulos acima do limite que o 2 

corpo já usa durante o dia a dia. Andar e correr são tipos de exercícios tradicionais, que 3 

promovem condicionamento físico e uma vida saudável (ACSM, 2011). Tem havido um 4 

crescente número de pessoas em ginásios, cujo treinamento é composto de caminhada e/ou 5 

corrida. Portanto, devido à falta de monitoramento da intensidade do exercício, eles são 6 

muitas vezes incapazes de chegar aos seus objetivos. No entanto, praticantes de caminhadas 7 

ou corridas diferem em suas intensidades autosseleccionadas de esforço, que pode estar 8 

relacionada as dimensões psicológicas e influências situacionais (Pintar, Robertson, Kriska, 9 

Nagle, & Goss, 2006; Ekkekakis, Thome, Petruzzello, & Hall, 2008). Para os indivíduos 10 

manterem uma rotina de treinamento, é necessário estabelecer alguns componentes básicos, 11 

tais como a combinação adequada da carga (velocidade) e a duração do exercício. A maioria 12 

de profissionais (86%) utilizam algum tipo de percepção subjetiva do esforço (PSE) para 13 

monitorar a intensidade do exercício em vez de objetivamente controlar a intensidade por 14 

meio da monitorização da frequência cardíaca - FC (7%) (Johnson & Phipps, 2006).  15 

Do ponto de vista da intensidade do exercício, um dos pressupostos subjacentes é que 16 

menor doses de atividades são mais toleradas por indivíduos não atletas, promovendo um 17 

maior envolvimento e taxa de adesão (Ekkekakis, 2009). Um menor engajamento nos 18 

programas de atividade física e taxas mais elevadas de desistência foram associados a 19 

exercícios com cargas mais elevadas (Dishman, Farquhar, & Cureton, 1994; Lind, Joens- 20 

Matre, & Ekkekakis, 2005). Buzzachera, Elsangedy, Hallage, & Da Silva (2007) verificaram 21 

que os indivíduos que treinavam com carga moderada a alta, diferia das intensidades 22 

recomendadas. Neste sentido, Vazou-Ekkekakis & Ekkekakis (2009) observaram que quando 23 

o carga de treinamento foi imposta por um treinador, houve um aumento da FC e PSE em 24 

relação ao treinamento com carga autosselecionada. Portanto, diferentes escalas de PSE 25 
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foram utilizadas (Kilpatrick, Robertson, Powers, Mears, & Ferrer, 2009; Silva et al., 2011; 1 

Wardwell, Focht, Courtney, O'Connell, & Buckworth, 2013). Assim, testar a aplicabilidade 2 

da prescrição da intensidade dos exercícios através das escalas da PSE e a relação entre elas 3 

em diferentes intensidades de caminhada / corrida torna-se necessário. 4 

Para medir a PSE, comumente, a escala de Borg é amplamente utilizada para este 5 

efeito (Borg, 1970; Johnson & Phipps, 2006), mas outras escalas têm sido descrito e 6 

recomendado com maior especificidade (ACSM, 2011). A escala de OMNI foi desenvolvida 7 

para vários exercícios físicos, incluindo a escala de OMNI-Walk/Run para caminhada / 8 

corrida (Utter et al., 2004). A validação por constructo e concorrente demonstraram que a 9 

escala de OMNI-Walk/Run tem alta correlação com a escala de Borg, apontando como uma 10 

alternativa para controlar a intensidade do treinamento na esteira. 11 

As escalas de OMNI-Walk/Run e de Borg tem uma correspondência direta maior com 12 

os testes de esforço máximo e menor com o treinamento, e uma grande referência para o 13 

treinamento de não atletas com baixa e alta capacidade física. No entanto, Silva et al. (2011) 14 

verificaram que não foram significativas as diferenças da FC, no exercício realizado em 15 

bicicleta ergométrica, para algumas categorias das escalas de OMNI e Borg. No entanto, 16 

poucos estudos têm investigaram a relação entre a intensidade preferida, respostas afetivas e 17 

perceptuais em intensidade autosselecionada e imposta. Nenhum estudo analisou diferente 18 

cargas de treinamento e PSE com intensidade autosselecionada e imposta em indivíduos não 19 

atletas saudáveis. Nesso sentido, pouco tem sido estudado sobre a relação das escalas de PSE 20 

durante em praticantes de caminhada ou corrida com cargas autosselecionada e imposta. Com 21 

isso, os objetivos deste estudo foram: (1) comparar a FC e a PSE em treinamento com cargas 22 

autosselecionada e imposta, e (2) relacionar as escalas de OMNI-Walk/Run e Borg durante 23 

treinamento com carga autosselecionada e imposta, ambos na esteira rolante. 24 

 25 
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Métodos 1 

Abordagem Experimental do Problema 2 

Os indivíduos foram submetidos a duas sessões de treinamento de caminhar ou correr: 3 

uma com intensidade autosselecionada (tempo e velocidade de preferência) e outra com carga 4 

imposta (mesmo tempo da intensidade autosselecionada e velocidade 10% mais elevada). A 5 

FC e a PSE foram medidas através das escalas de OMNI-Walk/Run e Borg, a cada minuto de 6 

treinamento para cada sessão. 7 

Amostra 8 

Dez homens treinados (20,3 ± 2,0 anos; 75,6 ± 9,8 kg; 175,1 ± 5,1 cm) foram 9 

selecionados, aleatoriamente, a partir de um amostra por conveniência de praticantes de 10 

caminhada e / ou corrida de dois ginásios de treinamento. Os indivíduos deveriam estar 11 

inseridos na prática de caminhada e / ou corrida com regularidade de, pelo menos, três dias 12 

por semana por seis meses anteriores ao estudo. Aqueles que tiveram alguma limitação 13 

muscular ou articular, que pudesse afetar o desempenho durante os treinos, foram excluídos 14 

da amostra. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. 15 

O desenho do estudo foi elaboradas em conformidade com a Declaração de Helsinque, de 16 

1964, revisada em 2008. A procedimentos foram revistos e aceito por um comitê de ética em 17 

pesquisa local. 18 

Procedimentos 19 

Os indivíduos foram submetidos a três sessões de treinamento de caminhar ou correr 20 

em uma esteira rolante (Movement®, LX160, Brasil), em dias diferentes, com um intervalo 21 

de 24 a 48 horas. Todas as sessões foram realizadas no período da manhã. Na primeira 22 
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sessão, para a familiarização dos procedimentos e escalas de PSE, todos os indivíduos 1 

realizaram 10 minutos de esteira com velocidade preferida, na qual a cada minuto foram 2 

apresentadas as escalas de PSE (OMNI ou Borg), alternadamente. Na sessão seguinte, o 3 

treinamento foi realizado com carga autosseleccionada, em que cada indivíduo escolheu um 4 

tempo e velocidade que eles normalmente realizam em suas sessões de treino. Nesta sessão, 5 

eles poderiam ajustar a velocidade a qualquer momento. Na terceira sessão, os indivíduos 6 

realizaram um treinamento com carga imposta, usando o mesmo tempo, mas com velocidade 7 

imposta, ou seja, 10% mais elevada que na sessão autosseleccionada. Neste caso, não podiam 8 

ajustar a velocidade da esteira, exceto em situação de fadiga voluntária. 9 

Frequência Cardíaca - FC 10 

A FC foi medida continuamente, por meio de um monitor cardíaco (Polar®, RS400, 11 

Finlândia) a cada minuto, durante a realização de ambas sessões de treinamento (carga 12 

autosselecionada e imposta) na esteira. A FC máxima (FCmax) foi calculada utilizando a 13 

equação sugerida por Tanaka, Monahan, & Seals (2001): 208 - (0,7 x idade). A FC mais alta 14 

atingida durante o treinamento foi considerado como FC de pico (FCpico), além da FC média 15 

de todo o treinamento (FCmédia). 16 

Percepção Subjetiva do Esforço - PSE 17 

A PSE foi medida através das escalas de OMMI-Walk/Run de 0-10 (Utter et al., 2004) 18 

e Borg de 6-20 (Borg, 1970) a cada minuto. Ambas escalas foram previamente validadas por 19 

constructo e validação concorrente para caminhada/corrida. 20 

A escala de OMNI-Walk/Run foi usada com uma escala de resposta de 0 21 

(extremamente fácil) a 10 pontos (Extremamente difícil). Esta escala tem, para além 22 

indicações numéricas, imagens de esforço, que representam um indivíduo caminhando ou 23 
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correndo, cuja postura muda à medida que aumenta a categoria, transmitindo impressão de 1 

maior esforço. Já a escala de Borg mede o nível de percepção esforço usando um único 2 

indicardor numérico e descritivo do esforço do exercício, variando de 6 (sem esforço) a 20 3 

pontos (esforço máximo). 4 

Análise Estatística 5 

Inicialmente, o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) verificou a consistência 6 

interna das variáveis quantitativas (FCpico e FCmédia) e o Alpha de Chronbach testou as escalas 7 

de PSE. Para verificar a distribuição dos dados, um teste de Shapiro-Wilk foi realizado, que 8 

revelou que as variáveis apresentaram distribuição normal. Neste caso, a média e o desvio 9 

padrão para todas as variáveis foram calculadas.  10 

Um teste-t pareado para verificar as diferenças intra e entre as variáveis (FCpico e 11 

FCmáx) e entre as sessões de treinamento (velocidade, distância, FCpico, FCmédia e escalas de 12 

PSE) foram realizadas. A relação entre a FC e as escalas de PSE com carga autosselecionada 13 

e imposta foi examinada usando a correlação de Pearson.  14 

O nível de significância adotado foi de p < 0,05 usando o software estatístico SPSS 15 

20.0 para Mac (SPSS, Inc., Chicago, IL). 16 

Resultados 17 

O CCI foi alto (r > 0,90) confirmando a consistência interna da FCpico (r = 0,93) e 18 

FCmédia (r = 0,97), enquanto o Alfa de Chronbach de 0,63 para a escala de OMNI-Walk/Run e 19 

0,64 para escala de Borg mostrou fraca consistência (0,6-0,7). 20 

A média ± desvio padrão da velocidade, distância, FCpico, FCmédia e escalas de PSE 21 

estão apresentados na Tabela 1. No treinamento com carga imposta, a velocidade de 22 
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caminhada / corrida e a distância foi maior que com carga autosselecionada (p < 0,001). No 1 

entanto, não foram observadas diferenças significativas na FCpico (p = 0,542), FCmédia (p = 2 

0,352), escalas de OMNI-Walk/Run (p = 0,204) e Borg (p = 0,497) entre os treinamentos com 3 

carga autosselecionada e imposta. 4 

 5 

Tabela 1. 1 6 

Valores médios ± desvio padrão da velocidade, distância, FCpico, FCmédia e escalas de PSE 7 

nos treinamentos com carga autosselecionada e imposta 8 

 Autosselecionada Imposta 

Velocidade 7,7 ± 1,7 km/h 8,5 ± 1,9 km/h* 

Distância 3,6 ± 1,0 km 4,0 ± 1,1 km* 

FCpico 177,7 ±17,1 bpm** 180,6 ± 18,5 bpm*** 

FCmédia 157,8 ± 17,4 bpm
#
 159,1 ± 19,7 bpm

# 

PSE (OMNI-Walk/Run 0-10) 5,2 ± 0,9 5,7 ± 1,1 

PSE (Borg 6-20) 12,2 ± 2,0 12,5 ± 1,8 

Nota: FCpico = frequência cardiaca de pico do trainamento; FCmedia = frequência cardiaca média de 9 

trainamento; PSE = percepção subjetiva do esforço; 
#
 Diferença significativa em relação a FCmax (p < 10 

0,001); * Diferença significativa comparado a carga autosselecionada (p < 0,001); ** Diferença 11 

significativa em relação a FCmax (p = 0,013); *** Diferença significativa em relação a FCmax (p = 12 

0,046). 13 

 14 

A FCmáx estimada foi de 193,8 ± 1,4 bpm. A FCpico  durante o treinamento representou 15 

uma média de 91,7 ± 8,6% e 93,2 ± 9,3% da FCmáx no treinamento com carga 16 

autosselecionada e imposta, respectivamente. A FCmédia representou 81,4 ± 8,8% 17 

(autoselecionada) e 82,1 ± 10,0% (imposta) da FCmáx. A FCpico (p < 0,001) e FCmédia (p < 18 

0,05) mostraram-se significativamente menores que a FCmáx em ambas as cargas de 19 

treinamento. 20 
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As escalas de OMNI-Walk/Run e Borg foram correlacionados significativamente (p < 1 

0,05) na condição de carga imposta (p = 0,007; r = 0,79) quando comparado com a carga 2 

autoseleccionada (p < 0,049; r = 0,55). O correlação entre as escalas é representado pelos 3 

gráficos de dispersão (Figuras 1 e 2). 4 

As escalas de OMNI-Walk/Run e Borg não se correlacionaram com a FC durante 5 

ambos treinamentos (autosselecionada: p = 0,183; imposta: p = 0,104). As Figuras 3, 4 e 5 6 

mostram a relação entre a velocidade de caminhada / corrida com a FC e as escalas de 7 

OMNI-Walk/Run e Borg. 8 

 
Figura 1. 1. Relação entre as escalas de OMNI-Walk/Run e Borg durante o treinamento com 9 

carga autosselecionada. 10 

 11 

 
Figura 1. 2. Relação entre as escalas de OMNI-Walk/Run e Borg durante o treinamento com 12 

carga imposta. 13 
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Figura 1. 3. Comportamento da FC relativa a velocidade de caminhada / corrida com cargas autosselecionada e 1 
imposta sobre o tempo de exercício. ◼ Velocidade de caminhada / corrida; ○ Treinamento com carga 2 
autosselecionada; ▲ Treinamento com carga imposta. 3 
 4 

 

Figura 1. 4. Comportamento da escala de OMNI-Walk/Run relativa a velocidade de caminhada / corrida com 5 
cargas autosselecionada e imposta sobre o tempo de exercício. PSE: Percepção Subjetiva do Esforço; ◼ 6 
Velocidade de caminhada / corrida; ○ Treinamento com carga autosselecionada; ▲ Treinamento com carga 7 
imposta. 8 

 9 

 

Figura 1. 5. Comportamento da escala de Borg relativa a velocidade de caminhada / corrida com cargas 10 
autosselecionada e imposta sobre o tempo de exercício. PSE: Percepção Subjetiva do Esforço; ◼ Velocidade de 11 
caminhada / corrida; ○ Treinamento com carga autosselecionada; ▲ Treinamento com carga imposta. 12 
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Discussão 1 

O presente estudo indicou que a FCpico, FCmédia e PSE (OMNI-Walk/Run e Borg) não 2 

foram diferentes entre os treinamentos com cargas autosselecionada e imposta. 3 

Possivelmente, a velocidade de caminhada / corrida é um importante componente nesse 4 

entendimento. Como a velocidade de caminhada / corrida com carga imposta foi 10% maior 5 

que na sessão com carga autosselecionada, tornou-se claro que a distância total foi 6 

significativamente com maior a carga imposta (Tabela 1). De acordo com Lind, Ekkekakis, & 7 

Vazou (2008), uma carga 10% maior que a autosselecionada foi suficiente para induzir 8 

respostas adaptativas significativas. Por outro lado, no presente estudo, mesmo com carga 9 

10% mais elevada que a autosselecionada, os indivíduos foram capazes de manter a atividade 10 

sem interrupção ou fadiga voluntária, mas a FC e a PSE não foram diferentes entre os 11 

treinamentos. Assim, a carga autosselecionada parece permanecer abaixo que os indivíduos 12 

podem realmente tolerar. Para Dishman et al. (1994), os indivíduos devem selecionar 13 

exercícios com intensidades maiores, perto de seu limiar ventilatório, ou seja, ponto que 14 

existe uma alteração súbita no padrões de troca de gás (consumo de oxigênio e liberação de 15 

dióxido de carbono) durante o exercício. 16 

Wardwell et al. (2013) constataram que a PSE tem uma boa relação com as cargas 17 

autosselecionada e imposta (10% abaixo e acima da autosselecionada), como um bom 18 

parâmetro para medir a intensidade. Além disso, outra explicação deve ser considerada. O 19 

CCI considerou que as medidas de FCpico e FCmédia durante o treinamento teve alta 20 

consistência interna. Da mesma forma, o Alpha de Chronbach mostrou que as escalas de PSE 21 

apresentou fraca consistência interna, indicando que as respostas da sessão de treinamento 22 

com carga autoselecionada não tinha muita consistência com a sessão com carga imposta. 23 

Siegel & Johnson (1992) identificaram que muitos indivíduos tendem a minimizar ou 24 

exagerar seus sintomas físicos de fadiga através da PSE. Neste caso, a exatidão da PSE pode 25 
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ser afectada pela intensidade do exercício. Acreditamos que as baixas cargas dificultam a 1 

compreensão do esforço percebido. Conforme Kilpatrick et al. (2009), as escalas de PSE 2 

estão também relacionadas com duração do exercício, por conseguinte, no presente estudo, a 3 

duração também foi uma variável autosselecionada. 4 

A FC não se correlacionou com PSE durante o treinamento, que por sua vez mostrou 5 

características de intensidade submáxima. O ACSM (2011) indicam que, os adultos devem 6 

treinar 5 dias por semana, durante 30 a 60 minutos de atividade aeróbia moderada (64-76% 7 

da FCmáx ou categoria 12-13 na escala de Borg) ou 3 dias durante 20 a 30 minutos de 8 

atividade de alta intensidade (77-95% de FCmáx ou categoria 14-17 na escala de Borg), mas a 9 

interpretação da intensidade pode variar consideravelmente entre os indivíduos. De acordo 10 

com Dishman et al. (1994), as medidas da FC tem um erro de ± 11 bpm para cerca de 30% da 11 

população. Com o possibilidade da carga autosselecionada durante o exercício, a PSE torna- 12 

se uma variável importante que influencia a respostas do exercício. 13 

No presente estudo, a relação entre as escalas da PSE foi elevada (r = 0,79), portanto, 14 

apenas para o treinamento com uma carga imposta (Figuras 1 e 2). Durante as sessões de 15 

treinamento com carga autosselecionada, as mudanças da PSE permanecem inferiores ao 16 

treinamento com carga imposta. O treinamento composta de atividade com alta intensidade 17 

permite uma melhor compreensão do esforço e a aplicação das escalas de PSE é mais 18 

transparente (Glass & Chvala, 2001; Kilpatrick et al, 2009). Segundo Silva et al. (2011), é 19 

difícil para as pessoas atribuir valores exatos para as categorias mais baixas das escalas de 20 

PSE. A última categoria, de maior intensidade do esforço, se relacionou entre as escalas. Nas 21 

últimas fases, com aumentos da FC, fadiga central e periférica, ventilação e fadiga geral 22 

permite o indivíduo identificar alterações na PSE igualmente em ambas as escalas. 23 

Os indivíduos toleraram o treinamento com carga imposta sem alcançar a fadiga 24 

voluntária máxima, caracterizando a intensidade autosselecionada com um baixo estímulo de 25 
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de exercício. Lind et al. (2008) verificaram que o treinamento com uma carga imposta 1 

resultou em maior melhorias na aptidão cardiorrespiratória. No entanto, a literatura apresenta 2 

vários estudos controversos sobre como a carga autosselecionada na caminhada / corrida 3 

pode gerar estímulos adequados para a melhoria ou manutenção da aptidão 4 

cardiorrespiratória (Glass & Chvala, 2001; Pintar et al., 2006; Buzzachera et al., 2007; 5 

Ekkekakis, 2009). Alguns resultados indicam que os indivíduos que praticam caminhada ou 6 

corrida em esteira com carga autosselecionada, mantém as taxas de trabalho moderada dentro 7 

de um intervalo de acordo com a diretrizes do American College of Sports Medicine (Glass & 8 

Chvala, 2001; Ekkekakis, 2009). Outros estudos consideram a carga autosselecionada 9 

benéfica apenas para indivíduos com baixa aptidão física (Pintar et al., 2006; Vazou- 10 

Ekkekakis & Ekkekakis, 2009). 11 

Analisando a velocidade de caminhada / corrida, houve um decréscimo de 26,5% na 12 

velocidade a partir do 1º para o 2º quartil do tempo de exercício, porém houve uma 13 

manutenção do 2º para o 3º quartil, e novamente, uma queda de 17,3% do 3º para o 4º quartil. 14 

Estas diminuições parecem ocorrer devido a um início mais forte e a dificuldade de manter o 15 

esforço físico a uma dada intensidade por indivíduos não atletas. A FC mostrou um aumento 16 

significativo do 1º para o 2º quartil e uma diminuição, somente, após o 3º quartil (Figura 3). 17 

Foi estimado que, mesmo após a diminuição da velocidade da caminhada / corrida, o sistema 18 

cardiovascular continua elevado devido a um alta estímulo no início (Ekkekakis, 2009). 19 

Embora os resultados do presente estudo contribuam para uma melhor compreensão 20 

da relação de diferentes escalas de PSE no treinamento com cargas autosselecionada e 21 

impostas (Figura 4 e 5), existem algumas limitações do estudo que devem ser consideradas na 22 

interpretação do resultados. A primeira limitação está associada a amostra, que foi pequena e 23 

estreita em termos de representatividade (incluindo somente homens). Em segundo lugar, o 24 

desenho experimental não foi randomizado entre os treinos, porém foi necessário para 25 
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monitorar as cargas, ou seja, foi realizada uma primeira sessão com uma carga 1 

autosselecionada e, em seguida, realizou uma sessão com carga imposta. Além disso, uma 2 

falta de medição do consumo de oxigênio durante o treinamento deixa uma lacuna para mais 3 

discussões sobre a intensidade do exercício, considerando que esta medida não afetaria os 4 

resultados e tomando uma decisão no que diz respeito as escalas de PSE. 5 

Levando em consideração que não houve diferença da FC e PSE entre os treinamentos 6 

com uma carga autosselecionada e imposta, concluiu-se que o treinamento com carga 7 

autosselecionada (ou seja, percentual da FC máxima) possuiu um estímulo dentro da faixa 8 

recomendada para causar adaptações favoráveis, porém a PSE ficou abaixo das 9 

recomendações para esforço. Além disso, a alta correlação da escala de OMNI-Walk/Run e 10 

Borg com carga imposta mostraram que quanto maior foi a carga de treino, melhor foram as 11 

respostas da PSE. 12 

Aplicações Práticas 13 

Os resultados deste estudo podem ser de grande importância para os gestores e 14 

profissionais do fitness, no que diz respeito a prescrição de uma melhor intensidade de 15 

treinamento relativa a uma faixa da FC e PSE. Neste caso, além de usar a FC, como única 16 

variável para medir a intensidade de um treino, o uso das escalas de PSE durante o treino 17 

deve ser incentivada, principalmente para controlar o nível de carga autoselecionada. 18 
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Estudo original 2. Influência do Personal Trainer na Carga 1 

Autosselecionada Durante o Treinamento Resistido  2 

Resumo 3 

O objetivo deste estudo foi comparar as alterações da força muscular e carga autosselecionada durante 4 

o treinamento resistido (TR) entre intivíduos sob supervisão de um Personal Trainer (PT) e aqueles 5 

que treinaram sem PT (SemPT). Vinte e um indivíduos, sendo homens (n = 12) e mulheres (n = 9) 6 

completaram três sessões de treinamento (separadas por 72 horas), na seguinte ordem: (1) a sessão 7 

com intensidade autosselcionada consistiu em realizar três séries de 10 repetições no leg press 45º, 8 

supino na barra, cadeira extensora e bíceps na barra “W” com carga de treino habitual; (2) teste de 9 

uma repetição máxima (1RM)  para determinar a força máxima nos quatro exercícios; e (3) teste de 10 

dez repetições máximas (10RM) para verificar a carga máxima suportada em 10 repetições para cada 11 

exercício. A carga de treinamento autosselecionada foi significativamente maior no grupo PT quando 12 

comprado ao SemPT para o leg press (by 15,6%), supino na barra (by 26,6%), cadeira extensora (by 13 

12,1%) e bíceps na barra “W” (by 22,2%). A carga de treinamento relativa a 1RM e 10RM foram 14 

significativamente maior no grupo PT (49% a 59,5% de 1RM; 62,7% a 77,3% de 10RM) que o grupo 15 

SemPT (41% a 58,7% de 1RM; 58,7% a 76,2% de 10RM), com maior diferença observado nos 16 

membros inferiores. Os valores de percepção do esforço foram maiores no grupo PT comparado ao 17 

SemPT. Os resultados do presente estudo indicaram que o TR supervisionado por um PT parece ser 18 

vantajoso em relação ao desempenho da força, tanto para os homens quanto para as mulheres, embora 19 

a carga autosselecionada ter sido considerada baixa para valores de 10RM. 20 

 21 

Palavras-chave: percepção do esforço, supervisão, treinamento, treinamento de força. 22 

  23 
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Introdução 1 

Personal Trainers (PT) oferecem importantes serviços de atividade física para seus 2 

clientes. Eles projetam programas de treinamento resistido – TR (ou seja, estrutura dos 3 

treinos, sequência e seleção dos exercícios, frequência, intensidade, volume, velocidade e 4 

intervalos de descanso) baseado nas recomendações (Ratamess et al., 2009), instruem e 5 

corrigem as técnicas dos exercícios e fornecem motivação e reforço psicológico para a 6 

progressão do alcance dos objetivos (Ratamess, Faigenbaum, Hoffman, & Kang, 2008). O 7 

incentivo para treinar em uma intensidade relativamente maior e a supervisão direta de um 8 

PT pode expor os clientes a um estímulo de treinamento mais favorável (Baker, 2001; 9 

Ratamess et al., 2008). No entanto, o treinamento supervisionado sob a orientação de um PT 10 

pode ser caro e um recurso que nem sempre está disponível em alguns ginásios. Estima-se 11 

que, aproximadamente, 13% dos clientes utilizam os serviços de um PT (IHRSA, 2012). 12 

Assim, os benefícios devem ser pesados contra os custos para os clientes decidirem sobre o 13 

uso de um PT. 14 

O conhecimento convencional sugere que o treinamento com um PT é mais benéfico 15 

para melhora da forma física relacionada à saúde e técnica, relacionados ao condicionamento 16 

físico quando comparados aos que não treinam sob a supervisão de um PT. No entanto, 17 

apenas alguns estudos têm documentado a influência positiva do TR supervisionado por um 18 

PT (Mazzetti et al., 2000;. Coutts, Murphy, & Dascombe, 2004; Glass & Stanton, 2004; 19 

Ratamess et al., 2008; Gentil & Bottaro, 2010). Mazzetti et al. (2000) foram os primeiros a 20 

reportarem que os resultados no leg press e supino na barra foram superiores no grupo 21 

supervisionado por um PT quando comparados ao grupo de treinamento não supervisionado. 22 

Em seguida, outros estudos confirmaram o benefício do treinamento supervisionado (Coutts, 23 

Murphy, & Dascombe, 2004; Ratamess et al., 2008; Storer et al., 2013). Por exemplo, Glass 24 

& Stanton (2004) verificaram que a intensidade autosselecionada em mulheres alcançaram 25 
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valores de ~40 a 52% de 1RM para os exercícios supino na barra, leg press, pulldown, 1 

military press e bíceps, que foram significativamente menor que os valores recomendados 2 

para a faixa de repetição investigada (Ratamess et al., 2009). Focht (2007) reportaram que 3 

mulheres autosselecionam cargas de, em média, 56% de 1RM durante a realização dos 4 

exercícios cadeira extensora, supino na barra, pull-down e overhead press. Da mesma forma, 5 

Ratamess et al. (2008) verificaram que a média da intensidade autosselecionada para todos 6 

exercícios analisados (supino na barra, leg press, seated row e cadeira extensora) foi ~51,4% 7 

de 1RM para o grupo supervisionado por um PT versus ~42,3% de 1RM no grupo não 8 

superviosionado. Outros estudos mostraram que os grupos de treinamento supervisionado 9 

possuem maior aderência ao treinamento (Coutts, Murphy, & Dascombe, 2004) e maior 10 

percepção subjetivo do esforço (PSE) durante TR (Ratamess et al., 2008). 11 

Atualmente, poucos dados publicados (Mazzetti et al., 2000; Coutts, Murphy, & 12 

Dascombe, 2004; Ratamess et al., 2008) tem investigado os benefícios do treinamento 13 

supervisionado por um PT comparando aos não supervisionados. Devido à escassez de dados 14 

e diferenças no desenho do estudo existentes, é difícil tirar conclusões definitivas sobre a 15 

influência do treinamento supervisionado de um PT no desempenho dos exercícios resistidos 16 

para indivíduos treinados. Com isso, o objetivo principal do presente estudo foi comparar as 17 

alterações da força muscular e carga autosselecionada durante o TR entre intivíduos sob 18 

supervisão de um PT e aqueles que treinaram SemPT. Um segundo objetivo foi comparar as 19 

intensidades relativas de ambos grupos em relação a recomendações das organizações de 20 

treinamento de força e condicionamento (Sheppard & Triplett, 2016). Testamos a hipótese de 21 

que os indivíduos que treinam com um PT teria uma força muscular significativamente maior 22 

que aqueles que treinam SemPT, porém estes valores permaneceram abaixo das 23 

recomendações da literatura (Sheppard & Triplett, 2016). 24 
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Métodos 1 

Abordagem experimental do problema 2 

A fim de examinar potenciais diferenças na força muscular e cargas de treinamento 3 

autosselecionadas entre os indivíduos que treinam com (PT) ou sem um personal trainer 4 

(SemPT), os indivíduos completaram três sessões (separadas por 72 horas) na seguinte 5 

sequência: (1) treinamento com intensidade autosselecionada que consistiu em três séries de 6 

10 repetições para o leg press, supino na barra, cadeira extensora e bíceps na barra “W”; (2) 7 

um teste de uma repetição máxima (1RM) para determinar a força máxima nos quatro 8 

exercícios; e (3) um teste de 10 repetições máxima (10RM) para determinar a carga máxima 9 

para 10 repetições em cada exercício. A carga autosselecionada, os valores dos testes de 1RM 10 

e 10RM, e a PSE foram registrados a cada exercício. Este desenho de estudo nos permitiu 11 

comparar com precisão as características de indivíduos que treinam sob uma supervisão 12 

direta versus os que treinam por conta própria.  13 

Amostra 14 

Vinte e um estudantes universitários (idade = 24,0 ± 2,3 anos), entre os homens (n = 15 

12) e mulheres (n = 9) treinados, foram voluntários a participarem deste estudo. Os 16 

indivíduos foram designados para o grupo PT (n = 8) ou para o grupo SemPT (n = 13). 17 

Devido Glass & Stanton (2004) não observarem diferenças na seleção de carga entre os 18 

gêneros, com isso decidimos reunir homens e mulheres em um grupo heterogêneo. O grupo 19 

PT foi composto por indivíduos cujas sessões de treinamento foram acompanhados por um 20 

PT (ou seja, por no mínimo dois dias por semana a, pelo menos, seis meses). Os indivíduos 21 

do grupo SemPT treinavam por conta própria a pelo meno 6 meses antes de iniciar este 22 

estudo. Potenciais indivíduos foram recrutados aleatoriamente a partir de instalações de TR 23 
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na universidade, por meio de anúncios e através de propagandas  "boca a boca". Além disso, 1 

os indivíduos não tinham problemas médicos, musculatres ou ortopédicos que 2 

comprometessem a sua participação e desempenho neste estudo. Todos leram e assinaram um 3 

termo de consentimento informado que foi aprovado pelo comitê de ética da universidade, em 4 

conformidade com a Declaração de Helsinki. As características individuais dos grupos estão 5 

apresentados na Tabela 1, na qual não foram observadas diferenças significativas entre os 6 

grupos para essas variáveis. 7 

 8 

Tabela 2. 1 9 

Características individuais dos grupos com e sem supervisão de um  personal trainer 10 

 
PT SemPT 

Teste t 

(p-valor) 

Levene 

(p-valor) 

Idade (anos) 24,1 ± 2,9 23,9 ± 2,4 0,813 0,382 

Estatura (cm) 167,5 ± 8,7 170,3 ± 5,5 0,377 0,152 

Massa corporal (kg) 65,8 ± 10,3 66,7 ± 8,8 0,828 0,812 

IMC (kg/m
2
) 23,3 ± 1,7 22,9 ± 2,6 0,740 0,302 

Gordura (%) 17,1 ± 6,3 15,0 ± 5,8 0,461 0,952 

Dias / treinamento 4,1 ± 0,9 4,1 ± 0,8 0,946 0,572 

Nota: PT =  com Personal Trainer; SemPT = sem Personal Trainer; IMC = Índice de Massa 

Corporal. 

Avaliação da Carga Autosselecionada 11 

Após um aquecimento, cada indivíduo foi cuidadosamente instruído a selecionar uma 12 

carga que normalmente usa em seu próprio treinamento para executar 10 repetições (ou até 13 

atingir a fadiga voluntária). Foram dadas aos indivíduos várias oportunidades para selecionar 14 

a carga adequada (ou seja, se a seleção inicial parece ser muito leve ou pesado o indivíduo 15 
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poderia ajustar), e ainda, o pesquisador forneceu informações adicionais que poderia ajudar 1 

na seleção da carga. Os exercícios selecionados foram o  leg press 45º (LP), supino na barra 2 

(SP), cadeira extensora (CE) e bíceps na barra “W” (BC). Cada indivíduo completou três 3 

séries para cada exercício com carga autosselecionada respeitando 90 segundos de intervalo 4 

de recuperação entre as séries e cada exercício. Todos os exercícios foram realizados 5 

utilizando máquinas de TR da Righetto® (High On, São Paulo, Brasil). A carga de 6 

treinamento foi anotada após a conclusão de cada série. Os testes foram realizados sem a 7 

presença do PT para evitar qualquer influência que o treinador poderia ter sobre a seleção de 8 

carga. 9 

Testes de força 10 

Após completar a sessão de treinamento com carga autosselecionada (48 horas), os 11 

participantes realizaram um teste de 1RM e 10RM, usando os procedimentos de teste 12 

previamente validados (Sheppard & Triplett, 2016). Os testes de 1RM e 10RM foram 13 

conduzidos em dias não consecutivos. Quarenta e oito horas após cada teste (1RM e 10 RM), 14 

um novo teste foi realizado para determinar a fiabilidade da carga. Assim, o teste e re-teste de 15 

1RM e 10RM foram concluídos ao longo de quatro dias no período diurno, respeitando uma 16 

ordem randomizada. Todos os exercícios foram realizados no mesmo dia para cada indivíduo. 17 

A maior carga alcançada em qualquer dia de teste foi considerada sendo a carga de 1RM e 10 18 

RM para cada exercício. Nenhum exercício foi permitido durante o período entre as sessões 19 

de treinamento. Os valores de 1RM e 10RM foram determinados por meio de, no máximo, 20 

cinco tentativas com intervalo de descanso de quatro minutos entre as tentativas do mesmo 21 

exercício e 10 minutos entre os diferentes exercícios. Para minimizar o erro durante os testes, 22 

foram adotadas as seguintes estratégias: (a) antes dos testes, todos os indivíduos receberam 23 

instruções padrão sobre a técnica de execução; (b) todos os testes tiveram acompanhamento 24 
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próximo, e (c) todos receberam incentivo verbal durante os testes. Além disso, todos 1 

realizaram três séries de aquecimento específico antes com dois primeiros exercícios (LP e 2 

SP): 10, 5 e 3 repetições com carga progressiva, respectivamente. Os ajustes dos 3 

equipamentos para o teste de força eram idênticos aos usados no protocolo com intensidade 4 

autosseleccionada. 5 

Percepção Subjetiva do Esforço - PSE 6 

A PSE foi obtida ao longo de cada série da sessão de TR e ao final do treinamento 7 

usando a escala de OMNI-Res (Robertson et al., 2003). Foram fornecidos instruções escritas 8 

e verbais sobre a forma de avaliar o seu nível de esforço. Os dados foram apresentados em 9 

média (± DP) a cada série de cada exercício e a PSE para todo o protocolo. 10 

Análise estatística  11 

A estatística descritiva (média ± DP) foi executada para apresentar todas as variáveis 12 

dependentes. Um teste-t independente foi realizado para detectar diferenças entre as 13 

características individuais da amostra. Foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk e Levene's 14 

para verificar a normalidade e a homogeneidade entre os grupos. Uma Análise de Variância 2 15 

(grupos) x 4 (exercícios) foi utilizada para examinar as diferenças das cargas utilizadas e a 16 

PSE. As diferenças foram detectadas através do teste Post-Hoc de Tukey. Tamanho do efeito 17 

de Cohen foi utilizado para determinar a magnitude da diferença das cargas autosselecionadas 18 

e valores dos testes de 1RM e 10RM. 19 

Resultados 20 

As cargas autosselecionadas em cada exercício estão apresentadas na Tabela 2. A 21 

média das cargas de treinamento por exercício foi maior no grupo PT em relação ao grupo 22 
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SemPT. A carga autosselecionada no grupo PT foi 12,1% a 26,6 % significativamente maior 1 

que as autosselecionadas no grupo SemPT. O tamanho do efeito foi pequeno a médio para as 2 

diferenças das cargas autosselecionadas entre os grupos.  3 

 4 

Tabela 2. 2 5 

Valores da carga de treinamento com intensidade autosselecionada 6 

 
Leg press Supino na barra 

Cadeira 

extensora 

Bíceps na barra 

“W” na barra 

PT 159,6 ± 63,8* 44,0 ± 22,0*  70,4 ± 21,2* 22,1 ± 9,6*  

SemPT 134,7 ± 44,0 32,3 ± 23,0 62,8 ± 25,0 17,2 ± 9,0 

TE 0,6 (médio) 0,5 (médio) 0,3 (pequeno) 0,5 (médio) 

% 15,6%* 26,6%* 12,1%* 22,2%* 

Nota: Valores estão apresentados em kg; PT = com Personal Trainer; SemPT = sem Personal Trainer; 

TE = tamanho do efeito; % = Diferença percentual do PT para o SemPT; * p < 0,05 entre os grupos 

 7 

Os resultados dos testes de 1RM e 10RM, bem como o percentual relativo das cargas 8 

autosselecionadas, estão apresentadas nas Tabelas 3 e 4. As carga de 1RM e 10RM foram 9 

significativamente maiores no grupo PT para 3 dos 4 exercícios testados comparados ao 10 

grupo SemPT. Diferenças significativas foram encontradas foram observadas entre os grupos 11 

no percentual de carga de 1RM e 10RM. Os valores percentuais foram significativamente 12 

maiores no grupo PT em 3 dos 4 exercícios com exceção do supino na barra. Os percentuais 13 

relativos a 1RM apresentaram efeito do tamanho “médio” a “grande” em exercícios de 14 

membros inferiores e efeito do tamanho “pequeno” nos exercício de membros superiores. O 15 

percentual de 10RM apresentou efeito do tamanho “médio” para 3 exercícios mas somente 16 

um efeito “pequeno” para a cadeira extensora.  17 

 18 

 19 
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Tabela 2. 3 1 

Percentual de carga de 1RM 2 

 
Leg press Supino na barra Cadeira extensora Bíceps  

PT 

333,8 ± 114,7* 

(47,8%)* 

71,5 ± 27,1* 

(61,5%) 

140,1 ± 31,0   

(50,2%)* 

39,3 ± 13,1* 

(56,3%)* 

SemPT 

309,2 ± 94,9 

(43,6%) 

52,8 ± 34,9 

(61,2%) 

149,4 ± 42,1* 

(42,1%) 

32,9 ± 16,7 

(52,3%) 

TE 0,3 (small) 0,7 (grande) 0,2 (pequeno) 0,5 (médio) 

Nota: Os dados estão apresentados em média ± DP; Os valores percentuais refletem a o percentual 

relative da carga autosselecionada de 1RM para cada exercício; PT = Personal Trainer; SemPT = sem 

Personal Trainer; TE = tamanho do efeito; * p < 0,05 entre os grupos. 

 3 

Tabela 2. 4 4 

Percentual de carga de 10RM 5 

 

Leg press Supino na barra Cadeira extensora Bíceps  

PT 

260,0 ± 85,1* 

(61,4%) 

55,0 ± 24,0* 

(79,9%)  

101,4 ± 28,6 

(68,8%)* 

29,0 ± 11,1* 

(76,2%)*  

SemPT 

228,5 ± 57,2 

(59,0%) 

41,9 ± 27,6 

(77,2%) 

102,3 ± 17,8 

(62,0%) 

24,4 ± 12,0 

(70,4%) 

TE 0,6 (médio) 0,5 (médio) 0,1 (pequeno) 0,4 (médio) 

Nota: Os dados estão apresentados em média ± DP; Os valores percentuais refletem a o percentual 

relative da carga autosselecionada de 10RM para cada exercício; PT = Personal Trainer; SemPT = sem 

Personal Trainer; TE = tamanho do efeito; * p  < 0,05 entre os grupos. 

 6 

Os valores da PSE para cada exercício foram significativamente maiores no grupo PT 7 

comparado ao grupo SemPT: leg press = 7,92 ± 1,4 (PT) versus 7,21 ± 1,0 (SemPT); supino 8 

na barra = 7,29 ± 2,6 (PT) versus 6,85 ± 1,9 (SemPT); cadeira extensora = 7,79 ± 1,4 (PT) 9 
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versus 6,97 ± 1.5 (SemPT); e bíceps na barra “W” = 7,88 ± 1,2 (PT) versus 7,36 ± 1,5 1 

(SemPT). A PSE média da sessão de treinamento também foi significativamente maior no 2 

grupo PT (7,75 ± 0,7) comparado ao grupo  SemPT (7,23 ± 1,0).   3 

Discussão 4 

O principal achado da presente investigação foi que os indivíduos que treinam com 5 

supervisão de um PT autosselecionam cargas significativamente maiores durante os 6 

exercícios leg press, supino na barra, cadeira extensora e bíceps na barra “W” comparados 7 

aos indivíduos que que treinam por conta própria. Entretanto, a intensidade autosselecionada 8 

do TR foi considerada relativamente baixa, em ambos os grupos, especialmente para os 9 

membros inferiores do corpo. As intensidades autoselecionadas pelos grupos foram, em 10 

média, mais baixas que os valores recomendados para a progressão do TR quando realizados 11 

com séries de 10 repetições (Ratamess et al., 2008).  12 

A carga autosselecionada pelos indivíduos no grupo PT variou de 47,8% a 61,5% de 13 

1RM, enquanto o grupo SemPT variou de 41,2% para 61,2% de 1RM, para os quatro 14 

exercícios avaliados. A média da carga autosselecionada em todos os exercícios foi de 54% 15 

de 1RM no grupo PT e 49,8% no grupo SemPT. Estas intensidades podem ser consideradas 16 

típicas para os objetivos gerais de resistência muscular, mas ficam abaixo do valores 17 

recomendados necessários para a progressão da força e hipertrofia muscular do treinamento 18 

(Ratamess et al., 2009), na qual este era o objetivo de todos indivíduos com o TR. 19 

Os resultados do presente estudo suportam pesquisas anteriores demonstrando uma 20 

superioridade no TR supervisionado de um PT. Mazzetti et al. (2000) verificaram que 12 21 

semanas de TR supervisionado promoveu um maior incremento na carga de 1RM relativo aos 22 

exercícios de squat e bench press, em comparação aos aumentos da força visto no grupo 23 

SemPT. Storer et al. (2014) reportaram ganhos de força no chest press e leg press de 42% e 24 
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35% versus 19% e 23%, respectivamente, no grupo PT versus o grupo sem a supervisão de 1 

um PT. Além disso, apenas o grupo que treinou com um PT aumentou significativamente a 2 

massa corporal magra e potência de pico nos membros inferiores (Storer et al., 2014). 3 

Ratamess et al. (2008) investigaram que mulheres que treinam com um PT versus as que não 4 

treinam sob supervisão de um PT autosselecioram cargas que variou de 43% a 57% de 1RM 5 

para todos os exercícios (chest press, leg press, seated row e cadeira extensora), ou seja, uma 6 

média de 51,4% de 1RM, versus uma variação de 38% a 48% de 1RM (ou seja, uma média 7 

de 42,3% de 1RM) no grupo sem supervisão. Outros estudos têm mostrado que os indivíduos 8 

tendem a autosselecionarem cargas inferiores para o desenvolvimento da força, ou seja, ~40 a 9 

56% de 1RM (Glass & Stanton, 2004; Focht, 2007). Portanto, os resultados do presente 10 

estudo corroboram com pesquisas anteriores que mostraram que uma maior força máxima 11 

aumenta através de TR supervisionado e além de outros benefícios com o uso de um PT 12 

(Mazzetti et al., 2000; Ratamess et al., 2008). 13 

É interessante notar que, o percentual de carga autosselecionado em exercícios para 14 

membros superiores (supino na barra e bíceps na barra “W”) foi maior que os observados nas 15 

cargas autosselecionadas nos exercícios para os membros inferiores (leg press e cadeira 16 

extensora), independente do grupo estudado no presente estudo. Estes resultados confirmam 17 

os achados de Ratamess et al. (2008) em mulheres, que também relataram cargas 18 

autosselecionadas mais baixas nos exercícios leg press e cadeira extensora em comparação ao 19 

supine na barra e seated row. Ratamess et al. (2008) entrevistaram os indivíduos após os 20 

testes e indentificaram que as mulheres parecem ter uma preocupação geral sobre o ganho de 21 

massa muscular excessiva na parte inferior do corpo. No entanto, a preocupação não foi 22 

prevalente nas mulheres que treinaram sob a supervisão de um PT, indicando que a 23 

orientação dos treinadores ajuda a dissipar o mito de hipertrofia excessiva. As mulheres do 24 

estudo de Ratamess et al. (2008) também relataram estarem surpresos com a magnitude de 25 
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suas cargas máximas (ou seja, RM) para os exercícios inferior do corpo. Nossos dados 1 

confirmam estes resultados, devido muitos dos indivíduos relataram surpresos com a 2 

quantidade de peso que eles foram capazes de levantar durante os testes de 1RM e 10RM. A 3 

maioria destes indivíduos não tinham previamente treinado em uma intensidade próxima a 4 

esses valores. Assim, as cargas autosselecionadas podem ter sido subestimadas devido a uma 5 

força maior que o previsto. Em contraste, o percentual relativo autosselecionado no estudo de 6 

Glass e Stanton (2004), para os exercícios para o peitoral, as costas e os ombros, foi menor 7 

que o observado no leg press. No entanto, nossos dados sustentam esses que demonstraram 8 

uma seleção de carga relativa menor para os exercícios para os membros inferiores do corpo. 9 

Independentemente do status do PT, todos os indivíduos no presente estudo 10 

autosselecionaram cargas que foram consideradas abaixo de intensidade relativa necessária 11 

para a progressão do treinamento para a força e a hipertrofia (Sheppard & Triplett, 2016). 12 

Embora o aumento da força muscular é apenas um dos vários objetivos associados ao TR, 13 

nossos dados e os resultados de outros estudos (Glass e Stanton, 2000; Focht, 2007; Ratamess 14 

et al., 2008) indicam que há uma tendência nos ginásios de TR para que os indivíduos 15 

selecionem cargas mais leves, dado a metodologia de repetição alvo (ou seja, 10 repetições) e 16 

não em RM. Estas intensidades foram autosselecionadas abaixo de 60% de 1RM. Neste 17 

estudo, baseado nas recomendações da NSCA, no grupo PT, 37,5% dos indivíduos 18 

autosselecionaram cargas de, pelo menos, 67% de 1RM em um exercício, 12,5% 19 

autosselecionaram cargas de, pelo menos, 67% de 1RM em dois exercícios, e nenhum deles 20 

autosselecionou carga de, pelo menos, 67% de 1RM em três ou quatro exercícios. Somente 21 

um indivíduo autosselecionou uma intensidade de, pelo menos, 80% de 1RM em mais de um 22 

exercício. No grupo SemPT, 38,5% autosselecionaram cargas de, pelo menos, 67% de 1RM 23 

em, pelo menos, um dos exercícios avaliados e 7,7% autosselecionaram cargas de, pelo 24 

menos, 67% de 1RM em dois exercícios. Curiosamente, 37,5% e 76,9% dos indivíduos do 25 
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grupo PT e Sem PT, respectivamente, autosselecionaram cargas que foram menores que 50% 1 

de 1RM em mais de dois exercícios. Estes dados indicam que diversos indivíduos 2 

autosselecionam cargas que são consideradas de leve a moderada para séries de 10 repetições. 3 

Os indivíduos do grupo PT reportaram maiores valores de PSE durante o protocolo 4 

para cada exercício em comparação ao grupo SemPT. Os valores de PSE no grupo PT foram 5 

de 6% para 10,5% maiores, para todos os 4 exercícios, em comparação com o grupo SemPT. 6 

No geral, a média da PSE no grupo PT foi 6,7% maior que no grupo SemPT. Estes dados 7 

refletem uma seleção de cargas mais pesada pelo grupo PT e indicam que os indivíduos que 8 

treinam com um PT estão acostumados a treinarem com intensidades mais elevadas. Estes 9 

dados confirmam os resultados de Ratamess et al. (2008) que relataram que os indivíduos que 10 

treinaram com um PT apresentaram maiores valores de PSE para 3 de 4 exercícios testados. 11 

Devido os PT prescreverem intensidades para os indivíduos no grupo PT, é provável que 12 

estes indivíduos estejam acostumados a níveis mais elevados de esforço em seus treinos que 13 

os do grupo SemPT. Este efeito benéfico parece ser conforme o protocolo utilizado no 14 

presente estudo, quando os indivíduos foram testados na ausência de seus PT. 15 

Em resumo, os resultados do presente estudo indicam que os indivíduos que treinam 16 

sob a supervisão de um PT autosselecionaram cargas significativamente maiores durante os 17 

exercícios leg press, supino na barra, cadeira extensora e bíceps na barra “W” comparado aos 18 

indivíduos que treinam por conta própria, principalmente em membros superiores. A 19 

importância de um PT foi observado como eles prescrevem exercícios e orientam os clientes 20 

sobre diversos conceitos de saúde e fitness. Estes resultados suportam estudos anteriores 21 

demonstrando a superioridade do TR supervisionado (Mazzetti et al., 2000; Storer et al., 22 

2014). De significância foi a constatação de que as cargas autosselecionadas, de ambos os 23 

grupos, ficaram abaixo dos valores recomendados para a progressão de treinamento para a  24 

força e hipertrofia (Sheppard & Triplett, 2016). 25 
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Aplicações Práticas 1 

A sobrecarga progressiva é um componente crucial do TR que leva a ganhos de força 2 

e hipertrofia muscular. A autosseleção ou a prescrição da intensidade é inevitável durante o 3 

TR em ginásios. Nossos dados demonstram que os indivíduos que praticam TR sem uma 4 

supervisão autosselecionam cargas menores que as selecionadas pelos indivíduos que 5 

possuem uma supervisão de um PT. Portanto, o TR supervisionado por um PT parece ser 6 

vantajoso para homens e mulheres. A selecção de carga deve coincidir com os objetivos do 7 

treinamento e o treinamento para a força e hipertrofia muscular pode exigir cargas mais 8 

pesadas que as percentagens observadas em nossa amostra da população.  9 
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Artigo original 3. Carga de Treinamento e Percepção do Esforço Durante 1 

Exercício Resistido e Aeróbio com Intensidades Autosselecionada e 2 

Imposta  3 

Resumo 4 

Estudos indicam que a carga de treinamento e a percepção subjetiva do esforço (PSE) durante 5 

exercício com intensidade autosselecionada diferem significativamente daqueles durante as sessões 6 

com intensidade imposta. Com isso, o objetivo deste estudo foi comparar a carga de treinamento e a 7 

PSE durante os treinamentos resistido (TR) e aeróbio (TA) com intensidades autosselecionada e 8 

imposta. Cinquenta e quatro indivíduos recreacionalmentes treinados foram selecionados em dois 9 

grupos de treinamento: resistido e aeróbio. Durante a sessão de TR, três séries de 10 repetições foram 10 

realizadas com intensidade autosselecionada (carga). Setenta e duas horas depois, foi realizado um 11 

teste de 1RM e 10RM para os exercícios realizados na sessão de treino. Logo, uma sessão de 12 

treinamento com intensidade imposta foi realizado em três séries de 10 repetições com acréscimo na 13 

de 10% na carga autosselecionada. Na sessão de TA, os indivíduos realizaram uma caminhada ou 14 

corrida em esteira com intensidade autosselecionada (tempo e velocidade). Setenta e duas horas 15 

depois, para determinar as respostas cardiovasculares realizaram um teste de esforço máximo na 16 

esteira. Em seguida, uma sessão de treinamento com intensidade imposta com acréscimo de 10% na 17 

velocidade autosselecionada foi realizada. A PSE foi significativamente maior (p < 0,001) durante o 18 

treinamento com intensidade imposta no TR e TA. Porém, durante o TR obeservou-se uma carga 19 

autosselecionada abaixo das recomendações (43,6-60,2% de 1RM). A carga autosselecionada durante 20 

a sessão de TA apresentou-se dentro da faixa recomendada (85,2% da FCpico). Conclui-se que 21 

indivíduos treinados autosselecionam baixas cargas no TR, enquanto no TA selecionam carga dentro 22 

de um padrão mínimo aceitável. 23 

 24 

Palavras-chave: força, frequência cardíaca, intensidade, PSE.  25 
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Introdução 1 

A prescrição do exercício para o treinamento resistido (TR) e aeróbio (TA) precisa ser 2 

dentro de uma faixa de intensidade específica para gerar benefícios a saúde (Nybo et al., 3 

2010) e condicionamento físico (Glass & Stanton, 2004; Ekkekakis, 2009). O benefício do 4 

exercício nos estado de humor (Berger & Motl, 2000) e respostas afetivas (Focht et al., 2015; 5 

Portugal, Lattari, Santos, & Deslandes, 2015) também é dependente da intensidade com 6 

maior benefício ocorrendo com intensidade moderada comparado a baixa ou alta intensidade 7 

durante o TR e TA.  8 

Orientações de intensidade do exercício são utilizadas para prescrever ou impor a 9 

carga do TR e TA durante as sessões de treinamento para que os resultados alcancem os 10 

benefícios desejados. Entretanto, muitos indivíduos autosselecionam intensidades de 11 

treinamentos, nas sessões de TR e TA, que percebem para fornecer um bom estímulo de 12 

treinamento. A carga e a percepção subjetiva do esforço (PSE) durante as sessões de 13 

exercícios com intensidade autosselecionada são significativamente menores daqueles 14 

durante as sessões que a intensidade é prescrita no TR (Focht, 2007) e no TA (Ekkekakis, 15 

2009). Apesar das diretrizes de intensidade do treinamento, a autosseleção da intensidade do 16 

exercício parace ser o método preferido para a realização do exercícios de forma confortável 17 

(Focht, 2007; Johnson & Phipps, 2006).  18 

A intensidade do TR é tipicamente baseada na porcentagem de uma repetição máxima 19 

(1RM) ou em repetições máximas (RM), tal como o percentual de 10RM. A intensidade 20 

autosselecionada talvez seja insuficiente para induzir a hipertrofia ou ganho de força no TR. 21 

De acordo com a NSCA (Sheppard & Triplett, 2016), para progressão da hipertrofia e força 22 

ocorrer, programas de exercícios resistidos devem incorporar cargas de treinamento >67% de 23 

1RM. Entretanto, Focht (2007) em uma comparação de uma sessão de TR com intensidades 24 

autosselecionada e imposta demonstraram que mulheres destreinadas, em idade universitária, 25 
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escolheram usar uma carga leve, completando mais repetições, e relataram uma menor PSE 1 

durante uma sessão com intensidade autosselecionada. Da mesma forma, pesquisas têm 2 

demonstrado que durante o TR homens e mulheres não treinados escolhem intensidades de 3 

exercícios inferiores que as recomendadas pelas diretrizes (Glass & Stanton, 2004; Focht, 4 

2007; Ratamess, Faigenbaum, Hoffman, & Kang, 2008). 5 

A autosseleção da intensidade de treinamento pode ser particularmente uma 6 

problemática para os indivíduos não treinados que estão apenas iniciando a participação no 7 

TR, especialmente para as mulheres que têm preocupação com o aumento do risco de lesão 8 

ou medo de desenvolver massa muscular excessiva, treinando com cargas mais pesadas. A 9 

autosseleção de uma baixa intensidade do treinamento pode resultar em pequenas melhoras 10 

do condicionamento muscular, que consequentemente, deve diminuir a motivação para 11 

continuar os treinamentos.  12 

Para a melhora do condicionamento aeróbio, intensidades moderada e/ou vigorosa 13 

(77-95% da FCmáx ou PSE de Borg 14-17) são recomendadas para a maioria dos adultos 14 

treinados (ACSM, 2011). Algumas pesquisas com adultos jovens (homens e mulheres) são 15 

capazes de autosselecionar intensidades  que são apropriadas para o condicionamento 16 

cardiovascular (Glass & Chvala, 2001). Além disso, a orientação quanto à forma adequada de 17 

se treinar é necessário para indivíduos ativos autoselessionarem uma intensidade apropriada 18 

do TA.  19 

A autosseleção da intensidade do treinamento, embora realizada com frequência, não 20 

é uma tarefa simples. A faixa de percepção da carga de treinamento do que é leve ou pesado, 21 

assim como a sensação de fadiga, é dificilmente determinada no TR (Glass, 2008) e no TA 22 

(Vazou-Ekkekakis & Ekkekakis, 2009). Não está claro se, os indivíduos que recebem 23 

informações de aprendizagem simplesmente, mostram uma tendência para selecionar cargas 24 

mais pesadas em todos os exercícios (Focht et al., 2015). Entretanto, alguns estudos tem 25 
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mostrado que o TR supervisionado resulta a utilização de maiores cargas comparadas ao TR 1 

sem supervisão (Mazzetti et al., 2000; Ratamess et al., 2008). Parece que  nenhum estudo 2 

examinou o efeito da supervisão quando comparado o treinamento que não possui nenhuma 3 

supervisão para a seleção da intensidade do AT. 4 

Muitos indivíduos são orientados quanto à forma adequada de selecionar corretamente 5 

a intensidade dos exercícios do TR e TA e, em seguida, usar uma intensidade de treinamento 6 

autosselecionada. É necessário mais informações a respeito de como autosselecionar a 7 

intensidade do treinamento e se a intensidade autosselecionada é suficiente para induzir as 8 

adaptações de treinamento ideais. O objetivo do presente estudo foi comparar a carga de 9 

treinamento e a PSE durante o TR e TA com intensidades autosselecionada e imposta. Foi 10 

nossa hipótese que o treinamento com intensidade autosselecionada utilizasse menores cargas 11 

que o recomendado para causar adaptações ideais do treinamento. 12 

Métodos 13 

Abordagem Experimental ao Problema 14 

Para determinar a carga de treinamento autosselecionada e a PSE durante TR e TA, e 15 

comparar a carga de treinamento autosselecionada e a PSE com uma sessão com carga 16 

imposta, os indivíduos foram separados em dois grupos de treinamento: resistido e aeróbio. 17 

As sessões de TR e TA e os testes seguiram uma linha do tempo apresentado nas Figuras 1 e 18 

2. Os indivíduos do grupo TR realizaram uma sessão de TR de três séries de 10 repetições 19 

que foi concluída no leg press, supino na barra, cadeira extensora e bíceps na barra “W” com 20 

carga autosselecionada para cada exercício. Setenta e duas horas depois da sessão com 21 

intensidade autosselecionada foi realizado um teste de 1RM e de 10RM em todos os 22 

exercícios. Então, uma sessão de treinamento no qual três séries de 10 repetições com uma 23 
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intensidade imposta, que foi 10% maior que a carga autosselecionada, foi realizada. Os 1 

indivíduos do grupo TA realizaram uma sessão de caminhada e/ou corrida na esteira com 2 

intensidade autosselecionada (tempo e velocidade). Setenta e duas horas depois da sessão de 3 

TA com intensidade autosselecionada, as respostas cardiovasculares foram estimadas usando 4 

um teste de esforço máximo na esteira. Em seguida, foi realizada uma sessão de treinamento 5 

com intensidade imposta, que foi com velocidade 10% maior da sessão autosselecionada. 6 

Amostra 7 

Cinquenta e quatro indivíduos (22 mulheres e 32 homens), sendo membros de 8 

ginásios de treinamento, foram voluntários a participar do presente estudo no grupo de TR ou 9 

TA (média ± DP; idade = 22,7 ± 3,3 anos; massa corporal = 70,2 ± 12,8 kg; estatura = 1,72 ± 10 

0,08 m). O grupo de TR foi composto de 14 mulheres e 24 homens e o grupo de TA foi 11 

composto de 8 mulheres e 8 homens. Outros autores, em estudos no TR (Glass e Stanton, 12 

2004; Da Silva et al., 2011) e o TA (Glass, 2008; Krinski et al., 2010), verificaram que não há 13 

diferenças entre homens e mulheres na autosseleção da intensidade do treinamento, na qual 14 

combinamos os gêneros e usamos as respostas de um grupo heterogêneo. Todos os 15 

voluntários relataram participação regular no TR ou TA, com frequência de, pelo menos, três 16 

dias na semana durante, no mínimo, seis meses de experiência antes do estudo. Os indivíduos 17 

que tinham alguma limitação articular ou muscular e que fizessem uso de substâncias que 18 

poderiam afetar as respostas cardiovasculares e o desempenho, foram excluídos da amostra. 19 

Antes da participação, os voluntários leram e assinaram um termo de consentimento livre e 20 

esclarecido, em conformidade com a Declaração de Helsinque, que foi revisto e aceito por 21 

um comitê de ética em pesquisa local.  22 

 23 

 24 
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Procedimentos 1 

Antes de iniciar as sessões de TR ou TA com carga autosselecionada, os indivíduos 2 

realizaram as medidas antropométricas e responderam a um questionário sobre os aspectos 3 

que envolvem a sua atividade física. As seguintes questões fechadas foram perguntadas no 4 

questionário: (1) Qual atividade física você pratica?, (2) Você recebe ou já recebeu orientação 5 

de um Personal Trainer para treinar?, (3) Qual é o seu objetivo com o treinamento?; (4) A 6 

quanto tempo você treina?; (5) Quantos dias por semana você treina?; (6) Qual é a duração da 7 

sua sessão de treino?; (7) Você considera que seus treinos tiveram sucesso?; (8) Qual é a 8 

intensidade média percebida de sua sessão de treino?; e 9) Você controla a intensidade do 9 

treinamento através de RM ou %RM para monitorar o TR ou a FC para monitorar o TA? 10 

Após os procedimentos iniciais de medidas antropométricas e o questionário, os indivíduos 11 

realizaram os protocolos de testes de acordo com sua experiência de atividade física: TR e 12 

TA. 13 

Treinamento resistido - TR 14 

Durante a sessão de TR com intensidade autosselecionada, cada indivíduo manteve 15 

uma carga de treinamento autosselecionada no leg press 45º (LP), supino na barra livre (SP), 16 

cadeira extensora (CE) e bíceps na barra “W” (BC), que habitualmente estavam habituados. 17 

A mesma ordem dos exercícios foi mantida para todos os indivíduos. Os exercícios LP e CE 18 

foram realizados em equipamento de TR da Righetto® Fitness Equipment (On High, São 19 

Paulo, Brasil). O SP e BC foram realizados utilizando pesos livres. Durante esta sessão, três 20 

séries foram concluídas para cada exercício com um intervalo de recuperação de 90 segundos 21 

entre as séries e exercícios. Os indivíduos foram instruídos a realizarem 10 repetições por 22 

série ou realizar a série até a fadiga voluntária máxima. Durante a sessão com intensidade 23 

autosselecionada, os indivíduos foram instruídos a selecionarem uma carga suficiente que 24 
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seria confortável para executar 10 repetições por série, e ainda proporcionar um bom treino. 1 

Os indivíduos foram permitidos a escolherem uma carga durante cada série, na qual poderia 2 

ajustar a carga a qualquer momento durante a sessão autosselecionada. 3 

Depois de completar a sessão de TR com intensidade autosselecionada, foram 4 

realizados testes de 1RM e 10RM conforme a linha do tempo na Figura 1. Todos os 5 

exercícios foram testados no mesmo dia, mantendo a ordem estabelecida na sessão com 6 

intensidade autosselecionada. Após 48 horas de cada teste, um reteste ocorreu para 7 

determinar a confiabilidade de carga (Ver Figura 1). Caso não houvesse diferenças, a carga 8 

mais pesada, em qualquer dia de teste, foi considerada a carga de 1RM e 10RM. Qualquer 9 

exercício foi evitado no período entre as sessões de teste e reteste, de modo a não interferir o 10 

desempenho nos testes. Os testes de 1RM e 10RM foram determinados dentro de três a cinco 11 

tentativas, com intervalos de descanso de dois a quatro minutos entre as tentativas para os 12 

mesmos exercícios e entre os diferentes exercícios (Sheppard & Triplett, 2016). 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Figura 3. 1. Desenho experimental de treinamento resistido 20 

 21 

Para minimizar o erro durante os testes, foram adotadas as seguintes estratégias: (a) 22 

antes dos testes, todos os indivíduos receberam instruções padrão sobre a técnica de 23 

execução; (B) todos os testes tiveram acompanhamento próximo, e (c) todos receberam 24 

incentivo verbal durante os testes. Além disso, todos realizaram três séries de aquecimento 25 

específico antes com dois primeiros exercícios (LP e SP): 10 repetições com carga leve, 26 
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seguido por uma pausa de um minuto; em seguida, cinco repetições seguido por dois minutos 1 

de pausa; e, por último, três repetições. Para a segunda e terceira série, a carga foi aumentada 2 

em 5-10% no SP e 10-20% no LP, para cada nova série. 3 

Após a última sessão de teste de 10RM, uma sessão de treinamento usando uma 4 

intensidade impostapara a cada exercício que foi 10% maior que a usada na sessão 5 

autosselecionada, foi realizada. O volume de treinamento de cada série foi calculado como a 6 

carga utilizada vezes o número de repetições completado em uma série. A PSE foi avaliada 7 

após a conclusão de cada série de cada exercício. 8 

Treinamento aeróbio - TA 9 

A sessão de TA com carga autosselecionada foi realizada em esteira rolante da 10 

Imbrasport® (ATL, São Paulo, Brasil) com intensidade autosselecionada (tempo e 11 

velocidade) para cada indivíduo. Todos foram instruídos a selecionarem um tempo e uma 12 

velocidade que fosse confortável para a execução do treinamento. Assim, os indivíduos 13 

poderiam ajustar a intensidade, a qualquer momento durante a sessão autosselecionada. 14 

Depois de realizarem a sessão de TA autosselecionada, todos foram submetidos a um 15 

teste de esforço máximo utilizando um protocolo de rampa (Whipp, Davis, Torres, & 16 

Wasserman, 1981) seguindo o cronograma de teste do TA mostrado na Figura 2. 17 

Resumidamente o protocolo de rampa foi realizado a uma velocidade constante de 11,2 km/h 18 

para as mulheres e 12,8 km/h para os homens. A inclinação inicial foi de 2% e incrementos 19 

de 2% foi realizada a cada dois minutos até a fadiga voluntária máxima.  20 

Para determinar o consumo máximo de oxigênio (VO2máx) por meio de um analisador 21 

de gás expirado (K4b2, Cosmed, Itália) foram utilizados como critérios de valores: a) 22 

quociente respiratório maior que 1,1; b) consumo de oxigênio constante ou com variações 23 

inferiores a 2,1 ml/kg/min ou 150 ml/min nos dois últimos minutos do teste com o aumento 24 
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da carga; c) a FC de teste maior do que 90% da FCmáx estimada pela equação: 208 - (0,7 x 1 

idade) (Tanaka, Monahan, & Seals, 2001). Durante o protocolo de rampa, o limiar anaeróbio 2 

foi determinado com o VO2 no qual o equivalente ventilatório de VO2 (isto é, VE/VO2) e 3 

terminam com O2 aumentada sem VE/VCO2 aumentando (Whipp et al., 1981) 4 

Uma sessão de TA com intensidade imposta foi realizada, após 72 horas do teste de 5 

esforço máximo, utilizando o mesmo tempo da sessão autosselecionda e uma velocidade 6 

imposta, que foi 10% mais elevada que a sessão autosselecionada. Neste caso, os indivíduos 7 

não poderiam ajustar a velocidade da esteira, exceto em situação de fadiga voluntária. 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Figura 3. 2: Desenho experimental de treinamento aeróbio 14 

Medidas 15 

As medidas da carga de treinamento, FC e PSE foram obtidas durante as sessões de 16 

TR e TA. A carga do TR foi caracterizada pela resistência utilizada, em kg, para cada 17 

exercício específico. A intensidade do TR foi calculado através da média percentual de 1RM 18 

em exercícios para membros inferiores (LP e CE) e membros superiores (SP e BC). Durante a 19 

sessão de TR, a PSE foi obtida após cada série (PSE muscular) e ao final do treinamento 20 

(PSE geral) usando a escala de OMNI-Res (Robertson et al., 2003). Foram fornecidos 21 

instruções escritas e verbais sobre a forma de avaliar o seu nível de esforço; estas instruções 22 

tinham sido previamente descritas (Robertson et al., 2003). Durante a sessão de TA, a FC , 23 

através de um monitor de FC da Polar® (FS1, Kempele, Finland) e a PSE, através da escala 24 
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de OMMI-Walk/Run (Utter et al., 2004) foram medidas a cada minuto e imediatamente após 1 

as sessões de TA autosselecionada e imposta. Ambas as escalas de PSE, OMNI-Res e OMNI- 2 

Walk/Run possuem uma faixa de resposta de 0 (extremamente fácil) a 10 pontos 3 

(extremamente difícil).  4 

Análise estatística 5 

Um teste de independência Chi-Quadrado foi realizado para analisar as distribuições a 6 

respeito da variáveis nominais do questionário. As comparações do questionário entre os 7 

treinamentos foram feitas usando um teste de Mann-Whitney. 8 

Para comparar as diferenças da carga utilizada em cada um dos quatro exercícios 9 

resistido e da FC no TA foi realizado um análise de variância multivariada (MANOVA) de 10 

medidas repetidas separada pelas intensidades (autosselecionada e imposta) versus gêneros 11 

(homens e mulheres) versus momentos (séries e tempo). Não foi encontrado esferacidade 12 

para a análise tanto para a intensidade autosselecionada quanto para a imposta, na qual 13 

adotamos o pressuposto de Huynh Feldt. Para verificar as diferenças da PSE entre as séries 14 

do TR e as carga autosselecionada e imposta foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. E ainda, 15 

uma análise de variância (ANOVA) foi usada para verificar a diferença da PSE geral entre as 16 

intensidades e os treinamentos. Posteriormente, foi realizado um Post Hoc de Tukey para 17 

determinar a localização de diferenças médias significativas. O software estatístico utilizado 18 

foi SPSS 20.0 para Mac OS.  19 

Resultados 20 

A análise através do Qui-quadrado revelou uma variabilidade significativa nas 21 

distribuições de resposta para cada pergunta do questionário e diferenças através do teste de 22 

Mann-Whitney (Tabela 1). As respostas do questionário indicaram que 79,6% dos indivíduos não 23 
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possuíam um pessoal trainer (p < 0,01). Além disso, 67,5% dos indivíduos no grupo TR tinham como 1 

objetivo a hipertofia muscular muscular (p = 0,046), ao passo que 75% do grupo TA desejavam o 2 

emagrecimento (p < 0,01). Não houve diferença entre o TR e TA para o tempo de experiência de 3 

treinamento (p = 0,341) e o número de dias de treinamento na semana (p = 0,09). Em contrapartida, os 4 

indivíduos que praticam o TR permanecem significativamente (p < 0,01) mais tempo na sessão de 5 

treino que no TA. Quando perguntados sobre a percepção dos resultados já obtidos, as respostas 6 

tenderam de forma cruzada, em que no TA, 56,3% dos indivíduos se sentem totalmente satisfeitos 7 

com os resultados, enquanto no TR, 56,7% se sentem moderadamente satisfeitos. Grande parte dos 8 

indivíduos (84,2%) não utilizaram as RM ou o percentual de 1RM durante o TR e 68,7% não utilizam 9 

a FC durante o TA como parâmetro de acompanhamento da atividade. Ambos os treinamentos, 10 

apareceram com valores de PSE de 6,8 a 7,2, sem diferenças entre os treinamentos (p = 0,246).  11 

 12 

Tabela 3. 1 13 

Respostas do questionário. 14 

Tipo de treinamento Treinamento resistido 

(n = 38) 

Treinamento aeróbio 

(n= 16) 

Tipo de orientação   

Personal trainer 18,4% 25% 

Treinador do ginásio 81,6% 75% 

Objetivo   

Atividade regular / Condicionamento 5,4% 25%* 

Definição muscular 21,6% - * 

Emagrecimento 5,4% 75%* 

Hipertrofia muscular 67,5% - * 

Tempo de experiência 45 meses 39 meses 

Número de dias na semana 4 dias 4 dias 

Duração da sessão de treino 50 minutos 34 minutos* 

Resultados percebidos    

Sem resultados - - 

Moderado sucesso 56,7% 43,7% 

Sucesso 43,3% 56,3% 

PSE do treinamento autosselecionado 7,2 6,8 

Usa as RM ou %1RM para monitorar a 

intensidade do TR ou a FC para o TA? 

  

Não 84,2% 68,7% 

Sim 15,8% 31,3% 

Nota: PSE = percepção subjetivo do esforço; RM = repetição máxima; %1RM = percentual de 1RM; * 

Diferença entre os treinamentos (p < 0,001). 

 15 
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A Tabela 2 mostra as características dos indivíduos do grupo de TR e TA. Não houve 1 

diferenças das características individuais (idade, massa corporal, estatura e gordura corporal) 2 

entre os grupos. Na sessão de TR autosselecionada, a intensidade relativa de treinamento nos 3 

membros superiores (55,3-60,2% de 1RM) foi maior que os encontrados nos membros 4 

inferiores (43,6-45,8% de 1RM; p < 0,01). Da mesma forma, aconteceu com o percentual de 5 

10RM (ou seja, 79,9-84,3% de 10RM em membros superiores e 74,8-76,9% de 10RM em 6 

membros inferiores). 7 

 8 

Tabela 3. 2 9 

Caracterização da amostra e cargas dos treinamentos resistido e aeróbio. 10 

 Treinamento resistido Treinamento aerobio 

Idade (anos) 22,5 ± 3,3 23,4 ± 3,2 

Massa corporal (kg) 70,5 ± 12,9 69,5 ± 12,7 

Estatura (m) 1,73 ± 0,09 1,70 ± 0,07 

Gordura corporal (%) 15,2 ± 6,7 17,7 ± 5,1 

1RM em kg   

Leg press 336,4 ± 109,0  

Supino na barra 67,1 ± 29,8  

Cadeira extensora 150,8 ± 40,8  

Bíceps na barra “W” 38,0 ± 14,3  

10RM em kg (%1RM)   

Leg press 259,0 ± 68,6 (76,9%)  

Supino na barra 56,6 ± 23,5 (84,3%)  

Cadeira extensora 112,8 ± 25,2 (74,8%)  

Bíceps na barra “W” 30,3 ± 10,6 (79,7%)  

Carga de treinamento para 10 repetições (%1RM)  

Leg press 142,8 ± 48,4 (43,6%)  

Supino na barra 41,8 ± 21,8 (60,2%)  

Cadeira extensora 68,5 ± 24,0 (45,8%)  

Bíceps na barra “W” 21,3 ± 9,4 (55,3%)  

Velocidade autosselecionada (km/h)  9.9 ± 2.4 

VO2 pico (ml/kg/min)  49.5 ± 5.8 

FCrepouso (bat/min)  76 ± 13 

FCpico (bat/min)  189 ± 6 

FCLA (bat/min)  155 ± 8 

Nota: VO2 pico = consumo de oxigênio de pico; FCrepouso = frequência cardíaca de repouso; FCpico = 11 
frequência cardíaca de pico; FCLA = frequência cardiac no limiar anaeróbio. 12 

 13 
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A carga de treinamento utilizada foi significativamente maior (10%) na sessão 1 

imposta (TR: 56,4% de 1RM; TA: 10,7 km/h) em comparação a sessão com intensidade 2 

autosselecionada (TR: 51,2% de 1RM; TA: 9,9 km/h).  3 

Treinamento resistido - TR 4 

A reprodutibilidade dos testes de 1RM e 10RM foi excelente para cada exercício. O 5 

teste de 1RM nas duas ocasiões, separadas por 48 horas, mostrou coeficientes de correlação 6 

intraclasse de r = 0,96 no leg press; r = 0,99 no supino na barra; r = 0,97 na cadeira 7 

extensora; e r = 0,99 no bíceps na barra “W”, assim como os testes de 10RM, r = 0,98 no leg 8 

press; r = 0,99 no supino na barra; r = 0,97 na cadeira extensora; e r = 0,99 no bíceps na 9 

barra “W”. Além disso, um teste t pareado de Student mostrou que para nenhum exercício foi 10 

encontrado diferenças significativas entre as duas ocasiões dos testes de 1RM e 10RM. 11 

A MANOVA analisou que a intensidade de treinamento da sessão de TR 12 

autosselecionada produziu efeitos significativos para os gêneros (p < 0,001) e as séries (p 13 

<0,004). A interação gêneros x séries não foi significativa (p = 0,085). Homens usaram 14 

maiores cargas autosselecionadas (33%) que as mulheres para todas as séries dos exercícios. 15 

A carga ao longo das séries aumentou (13%) no leg press e cadeira extensora, da primeira 16 

para a segunda série e da segunda para a terceira série (ver Figura 3). Enquanto se manteve 17 

no supino na barra e bíceps na barra “W” não houve aumento da intensidade. Os indivíduos 18 

autosselecionaram uma intensidade de treinamento média para todos os exercícios que 19 

corresponde a 56,4% de 1RM com a carga de intensidade sendo 44,7% nos membros 20 

inferiores e 57,8% nos membros superiores. 21 

 22 
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 1 

Figura 3. 3. Treinamento resistido com carga autosselecionada a cada série. * Diferença 2 

significativa da primeira série (p < 0,05); # Diferença significativa da segunda série (p < 3 

0,05). 4 

 5 

As análises de acompanhamento univariadas revelaram que todos os quatro exercícios 6 

contribuíram para os efeitos multivariados da PSE. O Post Hoc demonstrou que a PSE foi 7 

significativamente maior (p < 0,001) durante a sessão de treinamento com intensidade 8 

imposta comparado a sessão com intensidade autosselecionada. Além disso, a PSE aumentou 9 

significativamente entre as séries para todos os exercícios durante as duas sessões de TR (ver 10 

Tabela 3) 11 

  12 
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Tabela 3. 3 1 

Percepção Subjetiva do Esforço através da escala de OMNI-Res na repetições a cada série 2 

com intensidade autosselecionada e imposta. 3 

 Intensidade autosselecionada Intensidade imposta 

Leg press   

Série 1 6,0 ± 1,9 7,3 ± 1,6 

Série 2 7,2 ± 1,5* 8,2 ± 1,3* 

Série 3 7,9 ± 1,5*# 8,6 ± 1,2*# 

Supino na barra   

Série 1 5,9 ± 2,1 6,9 ± 1,9 

Série 2 6,9 ± 2,0* 8,1 ± 1,7* 

Série 3 8,0 ± 2,1*# 8,9 ± 1,4*# 

Cadeira extensora   

Série 1 5,9 ± 1,7 7,3 ± 1,4 

Série 2 7,4 ± 1,4* 8,1 ± 1,1* 

Série 3 8,3 ± 1,2*# 8,9 ± 1,0*# 

Bíceps na barra “W”   

Série 1 6,7 ± 1,8 7,3 ± 1,5 

Série 2 7,7 ± 1,4* 8,3 ± 1,4* 

Série 3 8,6 ± 1,3*# 9,0 ± 1,5*# 

Geral   

PSE geral 7,4 ± 0,9 8,4 ± 0,8 

Nota: * Diferença significativa da primeira série (p < 0,05); # Diferença significativa da segunda série 4 
(p < 0,05);  Diferença significativa da intensidade autosselecionada (p < 0,01). 5 

 6 

Além disso, as repetições completadas com intensidade autosselecionada foram 10,0 ± 7 

0,1, e com intensidade imposta foi de 9,9 ± 0,4, com o menor número de repetições sendo 8 

executado no supino na barra (9,6 ± 1,0 repetições) e na bíceps na barra “W” (9,8 ± 0,7 9 

repetições). 10 

Treinamento aeróbio -TA 11 

A duração da sessão de TA com intensidade imposta foi 10,7% menor que o tempo de 12 

exercício da sessão autosselecionada. Assim, como a velocidade de execução, a FC, o 13 

%FCmax, %FClimiar, PSE muscular e a PSE geral sofreram um aumento significativo durante a 14 

sessão com intensidade imposta (ver Tabela 4).   15 
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Tabela 3. 4 1 

Tempo, velocidade, frequência cardíaca e percepção do esforço durante o treinamento 2 

aeróbio. 3 

 Intensidade autosselecionada Intensidade imposta 

Tempo de exercício (min) 34,5 ± 13,5 30,8 ± 15,6 

Velocidademédia (km/h) 9,9 ± 2,4 10,7 ± 2,6* 

FCmédia (bat/min) 160,7 ± 12,4 165,9 ± 12,6
#
 

%FCmax (%) 85,2 ± 5,9 87,9 ± 5,8
#
 

%FCLA (%) 104,1 ± 7,1 107,5 ± 7,5
#
 

PSEmédia 5,7 ± 1,4 6,8 ± 1,6* 

PSEgeral 6,3 ± 1,6 7,8 ± 1,7* 

Nota: FC = frequuência cardíaca; PSE = percepção subjetiva do esforço; * Diferença significativa da 4 
intensidade autosselecionada (p < 0,001); # Diferença significativa da intensidade autosselecionada (p 5 
< 0,05). 6 

 7 

A Tabela 5 mostra o comportamento da FC e da PSE durante a caminha / corrida, com 8 

intensidade autosselecionada e imposta. A FC apenas mostrou um aumento significativo do 9 

primeiro para o segundo quartil, em ambas as sessões de treinamento, mas não significativo 10 

entre as duas sessões. A PSE nas sessões com intensidade autosselecionada e imposta 11 

aumentou significativamente do primeiro para o segundo quartil. A PSE na sessão com 12 

intensidade imposta também aumentou significativamente do segundo para o terceiro quartil 13 

e do terceiro para o quarto quartil.  A PSE na sessão com intensidade imposta no terceiro e 14 

quarto quartil foi significativamente maior que a sessão autosselecionada. 15 

  16 
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Tabela 3. 5 1 

Velocidade, frequência cardíaca e percepção do esforço durante cada quartil do treinamento 2 

aeróbio. 3 

 Intensidade autosselecionada Intensidade imposta 

 1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil 1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil 

Velocid (km/h) 9,4±2,1 10,0±2,7 9,9±2,7 10,2±2,7 10,3±2,3* 10,9±2,8* 10,9±3,0* 11,2±3,0* 

FC (bpm) 139,0±17,1 161,8±14,7# 163,8±12,7 168,5±11,8 141,5±22,4 163,5±17,7# 170,7±14,2 154,7±17,4 

PSE 4,2±2,2 5,4±1,8# 5,7±1,9 6,8±1,5 4,5±2,0 5,8±1,5# 7,3±1,6* 8,1±1,7* 

Nota: FC = frequência cardíaca; PSE = percepção subjetiva do esforço; * Diferença significativa da intensidade 4 
autosselecionada (p < 0,001); # Diferença significativa do primeiro quartil (p < 0,05);  Diferença significativa 5 
do segundo quartil (p < 0,01);  Diferença significativa do terceiro quartil (p < 0,05) . 6 

 7 

As sessões de intensidade imposta no TR e TA mostraram a PSE significativamente 8 

maior quando comparada a sessão autosselecionada (ver Tabela 6). A PSE geral da sessão de 9 

TR autosselecionada foi maior que a sessão de TA autosselecionado. A PSE da sessão com 10 

intensidade imposta não foi significativamente diferente entre o TR e TA. 11 

 12 

Tabela 3. 6 13 

PSE geral da sessão de TR e TA. 14 

 Treinamento resistido Treinamento aeróbio 

Intensidade autosselecionada 7,4 ± 0,9 6,3 ± 1,6* 

Intensidade imposta 8,4 ± 0,8
#
 7,8 ± 1,7

#
 

* Diferença significativa do treinamento resistido (p < 0.05); 
#
 Diferença significativa da intensidade 15 

autosselecionada (p < 0.001).  16 

 17 

 18 
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Discussão 1 

Um cenário comum no TR e TA é a orientação inicial do cliente para o treinamento. 2 

Os clientes recebem uma explicação inicial dos princípios do treinamento, na qual são 3 

orientados a como ajustar as máquinas e cargas de treinamento, e em seguida são, na sua 4 

maioria, abandonados para selecionarem o progresso de suas cargas, a menos que eles usem 5 

os serviços de um personal trainer. Esta é uma das primeiras investigações que compara a 6 

carga de treinamento e a PSE do TR e TA com intensidades autosselecionada e imposta. Os 7 

principais achados foram: que a intensidade autosselecionada do TR está abaixo das 8 

recomendações mínimas para o aumento das adaptações do treinamento (Sheppard & 9 

Triplett, 2016), enquanto no TA a intensidade se apresentou dentro das recomendações 10 

(ACSM, 2011). Resultados mostraram que com maiores intensidades impostas os indivíduos 11 

apresentaram no TR e TA maior PSE, porém treinam sem alcançar o esforço voluntário 12 

máximo ou fadiga voluntária. Os resultados no TR, ou seja, a intensidade a PSE abaixo das 13 

recomendações são consistentes com resultados de estudos anteriores em mulheres 14 

universitárias não treinadas (Focht, 2007) e idosas (Elsangedy et al., 2013). No TA, de acordo 15 

com uma revisão de literatura de Ekkekakis  (2009), a intensidade autosselecionada e a PSE 16 

foram satisfatórias para o condicionamento cardiovascular, entretanto, ao contrário, há outros 17 

estudos com homens e mulheres fisicamente ativos (Lagally e Robertson, 2006; Da Silva et 18 

al., 2011) 19 

Para alcançar aumentos da força e hipertrofia, a intensidade do TR deve ser prescrita 20 

dentro de um parâmetro recomendado (Sheppard & Triplett, 2016). Nos programas de TR, as 21 

intensidades de treinamento >67% de 1RM são recomendadas (Sheppard & Triplett, 2016). 22 

No presente estudo, a sessão de TR autosselecionada foi realizada abaixo (43,6-60,2% de 23 

1RM) destas intensidades recomendadas. Estes resultados estão de acordo com outros estudos 24 

no TR que acharam intensidades autosselecionadas de 42% de 1RM em idosas (Elsangedy et 25 
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al., 2013), 56% de 1RM em mulheres universitárias não treinadas (Focht, 2007) e 42-57% de 1 

1RM em homens e mulheres não treinadas (Glass & Stanton, 2004). Os presentes achados 2 

sugerem que homens e mulheres treinados não escolhem intensidades suficientes para 3 

produzir efetivamente melhorias na hipertrofia ou força muscular. Os resultados acima 4 

indicam que a intensidade de autosselecionada não produz adaptações adequadas ao TR 5 

(Haile et al., 2011; Elsangedy et al., 2013).  6 

A intensidade imposta do TR neste estudo foi com a carga 10% maior que a 7 

intensidade autosselecionada, porém não resultou em uma carga próxima das RM. Como 8 

prescrito uma carga para 10 repetições por série, os indivíduos autosselecionaram uma carga 9 

média de 78,9% de 10RM. No entanto, a intensidade imposta pode ser necessária para 10 

aumentar as adaptações, pois deveria usar cargas de pelo menos 67% de 1 RM ou RM. 11 

Neste estudo, as cargas foram aumentadas ao longo das séries nos exercícios de leg 12 

press e cadeira extensora na sessão autosselecionada, talvez devido a carga ter sido 13 

insuficiente para estimular as 10RM nos membros inferiores (Sheppard & Triplett, 2016). 14 

Investigações anteriores relataram possíveis explicações para as diferenças nas intensidades 15 

dos exercícios por causa do recrutamento do tipo de grupos musculares, ou seja, pequenos ou 16 

grandes grupamentos musculares (Ratamess et al., 2008) e membros superiores ou inferiores 17 

(Elsangedy et al., 2013) durante o TR. Os indivíduos no presente estudo selecionaram uma 18 

intensidade média de treinamento que correspondeu a 56,4% de 1RM, ou seja, 44,7% nos 19 

membros inferiores e a 57,8% nos membros superiores. Portugal et al. (2015) encontraram 20 

em homens treinados, em um treinamento com intensidade autosselecionada para membros 21 

superiores e inferiores do corpo, uma média de 48% de 1RM, com uma média de intensidade 22 

autosselecionada para exercícios para os membros inferiores e superiores de 37% e 58% de 23 

1RM, respectivamente. 24 
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Neste estudo durante a sessão de TR autosselecionada, nenhum indivíduo alcançou a 1 

fadiga voluntária nas séries, enquanto na sessão com intensidade imposta somente 1% 2 

alcançou a fadiga voluntária máxima nas séries. As recomendações de intensidade do 3 

treinamento de 67-85% de 1RM para 6-12 repetições deve ser capaz de ser executada antes 4 

do aparecimento da fadiga (Sheppard & Triplett, 2016), porém a fadiga muscular pode ser 5 

necessária para fazer com que cause as adaptações do TR (Drinkwater et al., 2005; Izquierdo 6 

et al., 2006). As séries na sessão de intensidade autosselecionada não sendo executadas até a 7 

fadiga enfatiza ainda mais que a intensidade autosselecionada foi inferior que o necessário 8 

para promover as adaptações favoráveis. 9 

Durante o TA, a intensidade foi mensurada através do percentual da FCmáx, como em 10 

diversas outras investigações expostas na revisão de Ekkekakis (1999). No TA, intensidades 11 

moderada e / ou vigorosa (77-95% da FCmáx) são recomendadas para a maioria dos adultos 12 

treinados (ACSM, 2011) para promover o aumento do condicionamento aeróbio. No presente 13 

estudo, a FC média durante a sessão de TA autosselecionada foi de, aproximadamente, 160 14 

bat/min que corresponde a 85,2% da FCmax e 104% da FC do limiar anaeróbio (FCLA). 15 

Valores encontrados dentro das recomendações para o TA. Outros estudos corroboraram com 16 

estes resultados, isto é, 67-83% da FCmax em mulheres treinadas (Lind, Joens-Matre, & 17 

Ekkekakis, 2005) e 75,7% da FCmax em homens treinados (Chu, Lu, & Lin, 2010). No 18 

presente estudo a intensidade autosselecionada para uma sessão com a duração média de 34,5 19 

minutos foi próxima do limiar anaeróbico e dentro do intervalo de intensidade recomendada 20 

para o TA. Estes dados corroboram com os resultados de Vazou-Ekkekakis e Ekkekakis 21 

(2009) indicando que 30 minutos de esteira com intensidade autosselecionada está dentro das 22 

recomendações do ACSM (2011) para aumentos na aptidão cardiovascular em adultos 23 

treinados. 24 
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Durante as sessões de TA autosselecionada e imposta, a velocidade não se alterou 1 

significativamente, apresentando uma velocidade média de 9,4 e 10,2 km/h, respectivamente. 2 

A FC aumentou do 1º ao 2º quartil e não mostrou nenhuma mudança no 2º, 3º e 4º quartil em 3 

ambas intensidades. Não houve diferenças da FC entre as intensidades autosselecionada e 4 

imposta. A PSE na sessão autosselecionada mostrou um padrão semelhante, ao apresentado 5 

pela FC, com aumento do 1º para o 2º quartil e, em seguida, nenhuma outra mudança até o 6 

final do treinamento. A PSE na sessão imposta foi significativamente maior que na sessão 7 

autosselecionada no 3º e 4º quartil, enquanto mostrou um aumento significativo a cada 8 

quartil. Neste estudo, a FC com a PSE nem sempre apresentou uma relação direta durante a 9 

intensidade imposta, conforme descrito em estudos anteriores (Silva et al., 2011; Dias et al., 10 

2014). Estes autores mostraram que, quanto maior a intensidade do exercício, as respostas de 11 

RPE são mais precisas em relação à intensidade. No presente estudo, a velocidade não 12 

aumentou cada quartil, com intensidade autosselecionada, somente do 1º ao 2º quartil, que 13 

corrobora com o estudo de Lind, Joens-Matre, & Ekkekakis (2005) que apresentaram uma 14 

tendência de aumento gradual da velocidade durante os minutos iniciais do exercício, sem 15 

alterações significativas depois. A razão para este achado não é claro. 16 

A utilidade de usar a PSE para regular a intensidade durante TR e TA tem sido 17 

defendida anteriormente (Robertson et al., 2003; Utter et al., 2004). O presente estudo 18 

fornece algumas dicas sobre esta questão. Nos treinamentos, os indivíduos não alcançaram a 19 

uma PSE "extremamente difícil" (OMNI: 9-10), atingindo uma PSE "difícil" (OMNI: ± 7,2 20 

no TR e ± 8,0 no TA). Por exemplo, quando foi dada a opção de escolher a intensidade do 21 

exercício nesta investigação. Os indivíduos treinados, com intensidade autosselecionada, 22 

apresentaram percepções de esforço mais baixas que as recomendadas, mesmo com o 23 

aumento da carga durante a sessão com intensidade imposta. Parece que no TR, cargas 24 

inferiores as RM não produzem uma PSE "extremamente difícil" para alcançar os objetivos 25 
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de força e hipertrofia. Estes resultados estão em conformidade com as conclusões de estudos 1 

anteriores que apresentaram uma PSE "leve" para "difícil" (Focht, 2007) e PSE "um pouco 2 

difícil" (Glass & Stanton, 2004). No TA, como a carga de treinamento e a PSE foram 3 

apresentadas dentro da faixa recomendada, pressupõe-se que a carga autosselecionada e a 4 

PSE mesmo abaixo da nível de "extremamente difícil" são satisfatórios em ambas 5 

intensidades. RPE após o 2º quartil de tempo de treinamento foi maior que a medida durante 6 

o 1º quartil da sessão, da mesma forma que o estudo de Kilpatrick et al. (2009), que 7 

utilizaram uma média de toda a sessão de 30 minutos, apresentou um aumento na metade do 8 

tempo. Após o 2º quartil houve uma estabilização com a intensidade autosselecionada. Esta 9 

estabilização no aumento da FC e PSE pode ser devido ao estado de equilíbrio alcançado pela 10 

homeostase orgânica com intensidade constantemente “leve” a “moderada”.  11 

Em ambas as sessões de TR com intensidades autosselecionada e imposta, a PSE 12 

aumentou a cada série sucessivas de todos os exercícios com a intensidade imposta. A PSE 13 

das séries e a PSE geral na sessão imposta sempre foram significativamente maiores que a 14 

PSE da sessão autosselecionada. Estes resultados sugerem que a PSE aumenta nas séries 15 

sucessivas mesmo sem o aumentar a carga de treinamento, talvez devido ao gasto de energia 16 

acumulada devido as séries sucessivas (Mayo, Iglesias-Soler, & Del-Olmo, 2014). Diferente 17 

do estudo de Lagally & Robertson (2006) que mostraram que a PSE de músculo ativo foi 18 

significativamente maior que a PSE geral, o presente estudo não mostrou diferença 19 

significativa entre a PSE muscular (autosselecionado: 7,0 ± 1,7; imposta: 8,0 ± 1,4) e RPE 20 

geral (autosselecionado: 7,4 ± 0,9; imposta: 8,4 ± 0,8) em ambas as sessões com intensidades 21 

autosselecionada e imposta. 22 

A PSE média através da escala de OMNI-Walk/run foi de 5,7 na sessão de TA 23 

autosselecionada e 6,3 na imposta, indicando uma PSE "moderada" para "esforço pesado" 24 

(Glass & Chvala, 2001; Utter et al., 2004). Especificamente, esforço percebido aumentou 25 
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significativamente desde o início até ao final do exercício (Kilpatrick et al., 2009). É possível 1 

que a a elevação da PSE esteja relacionada com o componente lento estabelecida do VO2 2 

(Gaesser & Poole, 1996), mas também é possível que a fadiga contribua para os ajustes de 3 

elevação da PSE em função do tempo de exercício, embora não ter acontecido no presente 4 

estudo com a intensidade autosselecionada, Wardwall et al. (2013) demonstram que a 5 

caminhada na esteira produziu intensidades maiores que o limiar ventilatório que foram 6 

associadas as respostas afetivas negativas que pode reduzir a motivação para a atividade 7 

física. Diferentemente dos resultados de Haile et al. (2011), as respostas afetivas com 8 

intensidades autosselecionada e imposta foram semelhantes. 9 

O questionário do estudo mostrou claramente que os indivíduos não utilizam as RM 10 

ou a porcentagem de 1RM para monitorar a intensidade do TR (84,2%), como a FC para 11 

monitorar a intensidade do TA (68,2%). Talvez a dificuldade de realização do teste de 1RM e 12 

a característica do esforço máximo das RM, pode ser que o esforço percebido seja o método 13 

usado devido a facilidade de adaptação no TR. Estes resultados concordam com os estudos de 14 

Dias et al. (2014) e Johnson e Phipps (2006) durante o TA que também encontraram um 15 

baixo percentual (14% e 7%, respectivamente) dos indivíduos utilizando a FC para monitorar 16 

a intensidade do TA. Independentemente do fato de que a percepção de esforço pode ser 17 

melhor ou pior que outras técnicas (RM e percentuais de 1RM no TR e FC no TA) para 18 

determinar a intensidade do exercício, estudos sugerem que a percepção subjetiva foi 19 

claramente o método de escolha, que deve ser utilizada para ajudar os indivíduos, de forma 20 

mais eficaz, a identificar e auto-regular a carga adequada e intensidade do exercício aeróbico 21 

(Focht, 2007; Johnson & Phipps, 2006). 22 

Em resumo, o principal achado deste estudo indica que a carga do TR e a PSE foram 23 

abaixo das recomendações, enquanto durante o TA mostraram-se dentro do intervalo mínimo 24 

para o condicionamento cardiovascular. E ainda, a PSE com intensidade imposta no TA não 25 
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acompanhou a FC ao longo do tempo de treinamento. Estes resultados reforçam o valor 1 

potencial da utilização da PSE, com cuidado e dependendo do tipo e intensidade de 2 

treinamento, para ajudar a monitorar e prescrever a intensidade do exercício, principalmente 3 

quando associado as RM ou ao percentual de 1RM no TR e da FC no TA. Portanto, 4 

recomenda-se que futuros estudos sobre a eficácia da integração da PSE na prescrição TR e 5 

TA, e tentando determinar a extensão de que como a auto-regulação da intensidade com a 6 

PSE para essas atividades pode impactar na adesão e na escolha da carga de treinamento, 7 

além da diferença entre os sexos ou melhoras para a saúde e o fitness em programas a longo 8 

prazo. 9 

Aplicações Práticas 10 

Nossos resultados indicaram que indivíduos jovens treinados autosselecionam uma 11 

intensidade de exercício durante o TR abaixo das recomendações para melhorias na aptidão 12 

muscular específica, mas não no TA. Parece que há inúmeros fatores relacionados com a 13 

autosseleção da intensidade durante o treinamento. Por exemplo, a intensidade 14 

autosselecionada pode ser influenciada pelo tipo de exercício resistido realizado ou 15 

recrutamento grupo muscular, ou seja, pequenos ou grandes grupamentos musculares e 16 

membros superiores ou inferiores. No TA, o curto tempo de treinamento (isto é, 30 minutos) 17 

promoveu benefícios para a utilização de intensidades mais elevadas. 18 

No entanto, a utilização de uma estratégia de autosseleção durante um programa de 19 

exercício pode ter mais vantagens devido à sua aplicabilidade fácil; sua relação positiva com 20 

a adesão do exercício; e para promover a aptidão muscular inicial. Portanto, cuidados devem 21 

ser tomados para a implementação da PSE durante o TA. Além disso, é crucial sobrecarregar 22 

gradualmente o treinamento para garantir efeitos melhores e sustentáveis sobre a aptidão 23 

muscular. 24 



 

91 

Referências 1 

American College of Sports Medicine. Garber, C. E., Blissmer, B., Deschenes, M. R., 2 

Franklin, B., Lamonte, M. J., Lee, I.-M., . . . Swain, D. P. (2011). Position stand. 3 

Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, 4 

musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for 5 

prescribing exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1334-1359. 6 

doi: 10.1249/MSS.0b013e318213fefb 7 

Berger, B. G., & Motl, R. W. (2000). Exercise and Mood: A Selective Review and Synthesis 8 

of Research Employing the Profile of Mood States. Journal of Applied Sport Psychology, 9 

12(1), 69-92. 10 

Chu, CY, Lu, SY, Lin, KF. (2010). Influences of Exercise Experience and Exercise Settings 11 

on Heart Rate Responses During Self-selected Intensity Exercises. Journal of 12 

Exercise Science & Fitness, 8(2), 73–77.. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1728- 13 

869X(10)60011-1 14 

Da Silva, S. G., Guidetti, L., Buzzachera, C. F., Elsangedy, H. M., Krinski, K., de Campos, 15 

W., Goss, F. L., & Baldari, C. (2011). Psychophysiological Responses to Self-Paced 16 

Treadmill and Overground Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(6), 17 

1114-1124. 18 

Dias, M. R. C., Simão, R., Machado, G. H. R., Furtado, H., Sousa, N. F., Fernandes, H. M., 19 

Saavedra, F. J. F. (2014). Relationship of Different Perceived Exertion Scales in 20 

Walking or Running With Self-Selected and Imposed Intensity. Journal of Human 21 

Kinetics, 43(14), 149-157. doi: 10.2478/hukin-2014-0100 22 

Drinkwater, E. J., Lawton, T. W., Lindsell, R. P., Pyne, D. B., Hunt, P. H., & McKenna, M. J. 23 

(2005). Training leading to repetition failure enhances bench press strength gains in elite 24 

junior athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research, 19 (2), 382–388. 25 



 

92 

Ekkekakis, P. (2009). Let Them Roam Free? Physiological and Psychological Evidence for 1 

the Potential of Self-Selected Exercise Intensity in Public Health. Sports Medicine 2 

39(10), 857-888. 3 

Elsangedy, H. M., Krause, M. P., Krinski, K., Alves, R. C., Nery Chao, C. H., & da Silva, S. 4 

G. (2013). Is the self-selected resistance exercise intensity by older women consistent 5 

with the American College of Sports Medicine guidelines to improve muscular fitness? 6 

The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(7):1877-84. doi: 7 

10.1519/JSC.0b013e3182736cfa. doi:10.1519/JSC.0b013e3182736cfa 8 

Focht, B. C. (2007). Perceived exertion and training load during self-selected and imposed- 9 

intensity resistance exercise in untrained women. The Journal of Strength & 10 

Conditioning Research, 21(1), 183-187. doi: 10.1519/R-19685.1 11 

Focht, B. C., Garver, M. J., Cotter, J. A., Devor, S. T., Lucas, A. R., & Fairman, C. M. 12 

(2015). Affective responses to acute resistance exercise performed at self-selected and 13 

imposed loads in trained women. The Journal of Strength & Conditioning Research 14 

29(11), 3067–3074 15 

Gaesser, G. A. & Poole, D. C. The slow component of oxygen uptake kinetics in humans. 16 

Exercises & Sports Science Reviews 24: 35-71, 1996. 17 

Glass, S. C., & Chvala, A. M. (2001). Preferred exertion across three common modes of 18 

exercise training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 15(4): 474-479.  19 

Glass, S. C. (2008). Effect of a learning trial on self-selected resistance training load. The 20 

Journal of Strength & Conditioning Research, 22(3), 1025-1029. doi: 21 

10.1519/JSC.0b013e31816a5b70 22 

Haile, L., Andreacci, J., Nagle, E., Goss, F. L., & Robertson, R. J. (2011). Independent Effect 23 

of Self-selected versus Imposed Exercise Intensity on Affect. Medicine &Science of 24 

Sports &Exercise, 43 (Suppl 1), 19. doi: 10.1249/01.MSS.0000402724.64794.2f 25 



 

93 

Izquierdo, M., Ibanez, J., Gonzalex-Badillo, J. J., Häkkinen, K., Ratamess, N. A., Kraemer, 1 

W. J., … Gorostiaga, E. M. (2006). Differential effects of strength training leading to 2 

failure versus not to failure on hormonal responses, strength, and muscle power gains. 3 

Journal of Applied Physiology, 100(5), 1647–1656. doi: 4 

10.1152/japplphysiol.01400.2005 5 

Johnson, J. H., & Phipps, L. K. (2006). Preferred method of selecting exercise intensity in 6 

adult women. The Journal of Strength & Conditioning Research, 20(2), 446–449. doi: 7 

10.1519/R-17935.1 8 

Kilpatrick, M. W., Robertson, R. J., Powers, J. M., Mears, J. L., & Ferrer, N. F. (2009). 9 

Comparisons of RPE before, during, and after Self-Regulated Aerobic Exercise. 10 

Medicine & Science of Sports & Exercise, 41(3), 681-686. doi: 11 

10.1249/MSS.0b013e31818a0f09. 12 

Krinski, K., Elsangedy, H. M., Buzzachera, C. F., Colombo, H., Alves, R. C., Santos, B. V., 13 

Krause, M. P., Guidetti, L., Baldari, C., & Da Silva, S. G. (2010). Physiological and 14 

Perception Responses Comparison During Treadmill Walking at Self-Selected Pace 15 

Between Genders. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 16(4): 291-294. 16 

Lagally, K.M., & Robertson, R. J. (2006). Construct validity of the OMNI Resistance 17 

Exercise Scale. The Journal of Strength & Conditioning Research, 20(2), 252–256. doi: 18 

10.1519/R-17224.1 19 

Lind, E., Joens-Matre, R. R., & Ekkekakis, P. (2005). What intensity of physical activity do 20 

previously sedentary middle-aged women select? Evidence of a coherent pattern from 21 

physiological, perceptual, and affective markers. Preventive Medicine, 40(4), 407–419. 22 

Mayo, X., Iglesias-Soler, E., & Del-Olmo, M. F. (2014). Effects of set configuration of 23 

resistance exercise on perceived exertion. Perceptual & Motor Skills, 119(3), 1-13. doi: 24 

10.2466/25.29.PMS.119c30z3. 25 



 

94 

Mazzetti, S. A., Kraemer, W. J., Volek, J. S., Duncan, N. D., Ratamess, N. A., Gomez, A., . . 1 

. Fleck, S. J. (2000). The influence of direct supervision of resistance training on 2 

strength performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(6), 1175-1184. doi: 3 

10.1097/00005768-200006000-00023 4 

Nybo, L., Sundstrup, E., Jakobsen, M. D., Mohr, M., Hornstrup, T., Simonsen, L., … 5 

Krustrup, P. (2010). High-intensity training versus traditional exercise interventions for 6 

promoting health. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42(10), 1951–1958. 7 

doi:10.1249/MSS.0b013e3181d99203 8 

Portugal, E. M. M., Lattari, E., Santos, T. M., & Deslandes, A. C. (2015). Affective responses 9 

to prescribed and self-selected Strength training intensities. Perceptual & Motor 10 

Skills, 121(2), 465-481. 11 

Ratamess, N. A., Faigenbaum, A. D., Hoffman, J. R., & Kang, J. (2008). Self-selected 12 

resistance training intensity in healthy women: the influence of a personal trainer. The 13 

Journal of Strength & Conditioning Researsh, 22(1), 103-111. doi: 14 

10.1519/JSC.0b013e31815f29cc 15 

Robertson, R. J., Goss, F. L., Rutkowski, J., Lenz, B., Dixon, C., Timmer, J., . . . Andreacci, 16 

J. (2003). Concurrent validation of the OMNI perceived exertion scale for resistance 17 

exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(2), 333-341. doi: 18 

10.1519/JSC.0b013e318245c0c9 19 

Sheppard, J. M. & Triplett, N. T. - National Strength and Conditioning Association. (2016). 20 

Program design for resistance training. In Haff, GG and Triplett, NT (Eds.), Essentials 21 

of Strength Training and Conditioning (4rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 22 

439-470 23 

Silva, A. C., Dias, M. R. C., Bara Filho, M., Lima, J. R. P. d., Damasceno, V. d. O., Miranda, 24 

H., . . . Robertson, R. J. (2011). OMNI and Borg scales for the prescription of cycle 25 



 

95 

ergometer exercise. Brazilian Journal of Kinanthropometry & Human Performance, 1 

13(2), 117-123. doi: 10.5007/1980-0037.2011v13n2p117. 2 

Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-predicted maximal heart rate 3 

revisited. Journal of the American College of Cardiology, 37(1), 153–156. 4 

Utter, A. C., Robertson, R. J., Green, J. M., Suminski, R. R., McAnulty, S. R., & Nieman, D. 5 

C. (2004). Validation of the Adult OMNI Scale of perceived exertion for 6 

walking/running exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(10), 1776- 7 

1780. doi: 10.1249/01.MSS.0000142310.97274.94 8 

Vazou-Ekkekakis, S. & Ekkekakis, P. (2009). Affective consequences of imposing The 9 

intensity of Physical activity: does The loss of perceived autonomy matter? Hellenic 10 

Journal of Psychicology, 6: 125-144. 11 

Whipp, B. J., Davis, J. A., Torres, F., & Wasserman, K. (1981). A test to determine 12 

parameters of aerobic function during exercise. Journal of Applied Physiology: 13 

Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 50(1), 217–221. 14 

  15 



 

96 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Discussão Geral 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

___________________________________________________________________________ 21 

Discussão Geral 22 

 23 



 

97 
 

 1 

O principal objetivo deste trabalho foi comparar a carga de treinamento e percepção 2 

subjetiva do esforço (PSE) do treinamento resistido (TR) e aeróbio (TA) utilizando 3 

intensidades autosselecionada e imposta, em homens e mulheres, e ainda verificar a 4 

influência da supervisão do treinamento na autosseleção da carga de treinamento. Os achados 5 

mais importantes foram que i) a carga de treinamento e as respostas da percepção subjetiva 6 

do esforço (PSE) são significativamente diferentes durante as sessões agudas de exercício 7 

aeróbio e resistido realizado com intensidades autosselecionada e imposta; ii) além de usar a 8 

frequência cardíaca (FC), como única variável para medir a intensidade do TA, o uso das 9 

escalas de PSE durante o treino deve ser incentivada, principalmente para controlar o nível de 10 

carga autoselecionada; iii) indivíduos que treinam sob a supervisão de um personal trainer 11 

(PT) utilizam maiores cargas no TR, porém a porcentagem de carga deve ser maior de modo 12 

a satisfazer as recomendações mínimas; iv) Homens e mulheres autosselecionam uma 13 

intensidade de exercício durante o TR abaixo das recomendações para o aumento da força e 14 

hipertrofia; e v) Durante o TA, homens e mulheres autosselecionam cargas dentro de uma 15 

faixa mínima para a melhora do condicionamento aeróbio, porém as respostas da PSE foram 16 

abaixo das recomendações.   17 

A intensidade de treinamento deve gerar estímulos normalmente acima do limite que 18 

cada organismo está adaptado a suportar no dia a dia. Cargas adequadas de treinamento são 19 

descritas pelas diretrizes normativas do exercício físico, como o American College Sports 20 

Medicine – ACSM (ACSM, 2011) e National Strenght Conditional Association – NSCA 21 

(Sheppard & Triplett, 2016). A recomendação do American College Sports Medicine para 22 

atividade aeróbia é que adultos devem treinar 5 dias por semana, durante 30 a 60 minutos de 23 

atividade aeróbia moderada (64-76% da FCmáx ou categoria 12-13 na escala de Borg) ou 3 24 

dias durante 20 a 30 minutos de atividade de alta intensidade (77-95% de FCmáx ou categoria 25 



 

98 

14-17 na escala de Borg). Já para a melhora dos componentes musculares (força e potência), 1 

a NSCA indica 75-85% de 1RM para aquisição de força / potência; 67-85% de 1RM para 2 

hipertrofia muscular, e ≤ 67% de 1RM para resistência muscular, ou seja, para o 3 

condicionamento muscular faz-se necessário a seleção de cargas >67% de 1RM. 4 

A intensidade que é utilizada habitualmente pelos indivíduos no dia a dia dos 5 

treinamentos, sem um parâmetro direto de quanto esta carga significa, é chamada de 6 

intensidade autosselecionada, na qual parece ser o forma preferida para a seleção de carga 7 

(Johnson & Phipps, 2006). O presente estudo, assim com outros anteriormente publicados, 8 

mostraram que o treinamento com intensidade autosselecionada promove baixos estímulos 9 

para a melhora e condicionamento muscular específico (Glass & Staton, 2004; Focht, 2007; 10 

Elsangedy et al., 2013). Em contrapartida, Ekkekakis (2009) verificou que a intensidade 11 

autosselecionada pode ser considerada apropriada para indivíduos que buscam a saúde. Neste 12 

sentido, um dos pressupostos é que intensidade mais baixas são mais toleradas, levando a um 13 

maior envolvimento e taxa de adesão (Lind, Joens-Matre, & Ekkekakis, 2005; Ekkekakis, 14 

Lind, & Joens-Matre, 2006; Focht et al., 2015).  15 

Buzzachera et al. (2007) e Elsangedy et al. (2013) verificaram que os indivíduos que 16 

treinaram com carga moderada a alta, diferiam das intensidades anteriormente recomendadas 17 

pelas principais diretrizes para a melhoria da força e hipertrofia, mas não para o 18 

condicionamento aeróbio. Durante ambos treinamentos com intensidade imposta, a carga 19 

deve ser escolhida de forma que seja eficaz para melhorar a aptidão física desejada. Esta 20 

intensidade de exercício é comumente prescrita de forma segura para os indivíduos, na qual 21 

possa alcançar níveis mínimos recomendados (Sheppard & Triplett, 2016; ACSM, 2011). No 22 

presente estudo, mesmo com carga 10% mais elevada que a autosselecionada, os indivíduos 23 

no TR foram capazes de manter a atividade sem interrupção ou fadiga voluntária e a FC e a 24 

PSE no TA não foram diferentes entre ambas intensidades. 25 
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Estudos sugerem que a carga de esforço percebido durante o treinamento com 1 

intensidade autosselecionada diferem significativamente daqueles durante as sessões com 2 

uma intensidade imposta (Focht & Hausenblas, 2003; Glass & Chvala, 2001; Glass & 3 

Station, 2004). É possível que as cargas de treinamento recomendadas induzem a uma PSE 4 

que não é representativa para a carga de trabalho com intensidade autosselecionada, 5 

principalmente com a continuidade dos treinamentos e o não acompanhamento próximo. 6 

Pesquisadores tem usado diferentes escalas de PSE, somente durante o TA (Silva et 7 

al., 2011; Muyor, 2013; Dias et al., 2014). Silva et al. (2011) encontraram diferenças 8 

significativas na relação das escalas com a FC, em exercício realizado em cicloergômetro, 9 

para algumas categorias mais baixas das escalas de OMNI e Borg. Wardwell et al. (2013) 10 

constataram que a PSE tem uma boa relação com as cargas autosselecionada e imposta. 11 

Porém, recentemente, Dias et al. (2014) observaram uma alta correlação das escalas de 12 

OMNI-Walk/Run e Borg com a intensidade imposta, mostrando que quanto maior a carga de 13 

treinamento, melhor a PSE. Uma importante consideração na tentativa de promover a 14 

participação regular do TR, considera-se que os indivíduos poderiam optar pela percepção de 15 

esforço para escolher uma carga, ou seja, a intensidade autosselecionada (Focht, Garver, 16 

Cotter, & Devor, 2011; Focht et al., 2015). 17 

No TR, a PSE aumentou ao longo das séries, mesmo que mantendo o número de 18 

repetições durante todo treinamento. Estes resultados sugerem que a intensidade imposta se 19 

torna mais representativa na séries seguintes, talvez devido ao desgaste energético 20 

acumulativo das séries (Mayo, Iglesias-Soler, & Del-Omo, 2014). Durante o TA, a FC e a 21 

PSE aumentou no início do exercício e se manteve estável até o final com intensidade 22 

autosselecionada, porém com intensidade imposta, a PSE aumenta a cada quartil do 23 

treinamento, não acompanhando a FC. Outros estudos tem mostrado que a relação da FC com 24 
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a PSE nem sempre é direta para qualquer intensidade (Silva et al., 2011; Dias et al., 2014; 1 

Portugal, Lattari, Santos, & Deslandes, 2015). 2 

Muitos clientes de academia de TR possuem uma orientação inicial quanto à forma 3 

adequada de treinamento e, em seguida, mantém uma carga de treinamento autosselecionada 4 

na continuidade do seu programa. Mazzetti et al. (2000) e Ratamess, Faigenbaum, Hoffman, 5 

& Kang (2008) verificaram que o treinamento supervisionado apresentam cargas de treino 6 

mais pesadas. O incentivo para treinar em uma maior intensidade relativa e a supervisão 7 

direta de um profissional da área, pode expor os clientes a estímulos de treinamento mais 8 

favoráveis. Devido as variações dos protocolos de treinamento, o número de dias de 9 

treinamento supervisionado e a duração entre os indivíduos é difícil chegar a quaisquer 10 

conclusões concretas sobre a influência da supervisão do TR sobre adaptações de 11 

desempenho da força. Neste estudo, a intensidade autosselecionada do TR foi considerada 12 

relativamente baixa (<67% de 1RM), tanto para os indivíduos com supervisão de um PT 13 

quanto os sem supervisão de um PT (SemPT), especialmente para os membros inferiores do 14 

corpo. 15 

Indicamos a importância de um PT, para a prescrição dos exercícios e educação do 16 

cliente, uma vez que indivíduos que treinam sob a supervisão de um PT autosselecionam 17 

maiores cargas de treinamento que os indivíduos que treinaram por conta própria. A 18 

importância da intensidade do TR precisa ser enfatizado entre as populações que não foram 19 

previamente informadas de suas baixas intensidades de treinamento. 20 

  21 
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Algumas limitações nesta tese pode ser registrada: 1 

 2 

i) A amostra do estudo 1 e 2, que foi pequena e estreita em termos de 3 

representatividade, apesar de grande parte dos estudos apresentarem o mesmo 4 

número médio amostral; 5 

ii) O estudo original 1 utilizou uma amostra de homens, na qual seria interessante 6 

utilizar a comparação das variáveis com as mulheres, para melhores discussões 7 

entre os gêneros; 8 

iii) A falta de medição do consumo de oxigênio durante o treinamento deixa uma 9 

lacuna para mais discussões sobre a intensidade do exercício, considerando que, 10 

para este estudo, esta medida não afetaria os resultados no que se refere às escalas 11 

de PSE. 12 

iv) A questão dos personais trainers serem exclusivamente homens, faz com que 13 

tenhamos uma resposta mais homogênia, porém o poder de comparação das 14 

relações entre eles.  15 

v) O desenho experimental não foi randomizado entre os treinos, porém foi 16 

necessário para monitorar as cargas, ou seja, foi realizada uma primeira sessão 17 

com uma carga autosselecionada e, em seguida, realizou uma sessão com carga 18 

imposta.  19 

vi) E ainda, não foi autosselecionada a inclinação da esteira rolante conforme uma 20 

possível necessidade habitual dos indivíduos. Pode ser que a inclinação seja um 21 

fator de alteração da percepção do esforço conforme um estímulo muscular 22 

específico. 23 
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Os principais achados deste estudo enfatizaram as respostas de intensidade do 1 

treinamento, frequência cardíaca (FC) e percepção subjetiva do esforço (PSE) durante o 2 

treinamento resistido (TR) e aeróbio (TA) com intensidades autosselecionada e imposta, e 3 

ainda, relacionando a influência do treinamento supervisionado, em jovens adultos treinados. 4 

Levando em consideração a discussão acima, as conclusões específicas da presente tese 5 

foram: 6 

i) A carga de treinamento e as respostas da PSE são significativamente diferentes 7 

durante as sessões agudas do TR e TA realizados com intensidades 8 

autosselecionada e imposta; 9 

ii) Durante o TR, os indivíduos treinados não selecionam cargas de treinamento 10 

suficiente para induzir ganhos e benefícios específicos ao músculo. Com isso, o 11 

treinamento com carga autosselecionada possuiu um estímulo abaixo do ideal para 12 

causar adaptações favoráveis, pois os indivíduos realizaram o treinamento com 13 

carga imposta sem aumentar o esforço; 14 

iii) Apesar dos homens utilizarem de mais carga no TR autosselecionado que as 15 

mulheres essa intensidade é recomendada para iniciantes e pessoas com baixa 16 

capacidade. Parece que há inúmeros fatores subjacentes relacionados com a 17 

autosseleção da intensidade durante os treinos; 18 

iv) Durante o TA, a intensidade autosselecionada foi satisfatória para aquisição do 19 

mínimo de condicionamento aeróbio, porém conclusão pode estar relacionada 20 

dependendo do grupo amostral estudado e protocolo de treinamento; 21 

v) A alta correlação da escala de OMNI e Borg com carga imposta mostraram que 22 

quanto maior foi a carga de treino, melhor foram as respostas da PSE; 23 
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vi) A PSE no TA foi dentro do esperado pelas recomendações de intensidade de 1 

treinamento, porém aumentou com o tempo de exercício com intensidade imposta, 2 

não acompanhando a FC; 3 

vii) A maior vantagem do exercício com intensidade autosselecionada é a facilidade 4 

de uso e as possíveis perspectivas para o aumento da adesão exercício; 5 

viii) Independentemente do tipo de treinamento, a supervisão pode causar uma maior 6 

motivação, o que levam os indivíduos a treinarem mais perto de suas capacidades 7 

máximas; 8 

ix) Os indivíduos que treinam sob a supervisão de um personal trainer submeteram- 9 

se a maiores intensidades de treinamento quando comparados aos indivíduos que 10 

não possuem supervisão de um PT. 11 

 12 

Como conclusão principal pode-se afirmar que, normalmente, praticantes de TR em 13 

academias utilizam cargas abaixo das recomendadas para atingir os objetivos específicos, 14 

porém a carga utilizada no TA é satisfatória para aquisição dos resultados esperados. Um dos 15 

fatores que possa influenciar na autosseleção da intensidade é a carga utilizada. As repetições 16 

máximas (RM), o percentual de 1RM (%1RM) e a FC são variáveis que não são utilizadas 17 

habitualmente por praticantes sem supervisão próxima. Para uma melhor orientação e 18 

educação do clientes, o treinamento supervisionado por um personal trainer parece ser 19 

vantajoso, para homens e mulheres, de modo a satisfazer as recomendações mínimas. 20 

A PSE nem sempre acompanha as respostas da FC durante o TA. Com isso, a PSE 21 

para regular a intensidade durante os exercícios tem sido defendida como um parâmetro a 22 

mais para melhorar o controle da intensidade.  23 
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Algumas sugestões são destacadas a fim de incentivar futuras pesquisas que: 1 

 2 

i) Abordem a eficácia direta da integração da PSE no processo de prescrição do 3 

treinamento resistido e aeróbio. Desta forma, determinar a extensão em que a 4 

autorregulação da intensidade com a PSE pode ter impacto na aderência, na 5 

seleção da carga do treinamento, na diferença entre os sexos ou em resultantes 6 

para a saúde e o condicionamento físico em programas a longo prazo; 7 

ii) Utilizar o consumo de oxigênio para determinar a intensidade real do músculo 8 

ativo;  9 

iii) Comparar as respostas da intensidade em clientes quando supervisionados por 10 

personal trainer homem e mulher; 11 

iv) Estabelecer os efeitos crônicos do treinamento resistido e aeróbio com 12 

intensidades autosselecionada e imposta sobre a aptidão muscular de homens e 13 

mulheres ativas e a diferença entre eles; 14 

v) Comparar todas as variáveis estudadas, ou seja, RM, percentual de 1RM, FC, 15 

VO2, e PSE em treinamentos com intensidade autosselecionada e imposta entre 16 

homens e mulheres, e ainda, comparando diferentes grupos etários. 17 

vi) Verificar a influência da inclinação da esteira rolante na PSE entre as intensidades 18 

autosselecionada e imposta. 19 

vii) Comparar a diferença do tempo de experiência com o treinamento na carga de 20 

trabalho e PSE entre as diferentes intensidades. 21 
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Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2 

 3 

Pesquisador Responsável: MARCELO RICARDO CABRAL DIAS 4 

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 937 APTO. 503 - CENTRO 5 

CEP: 36015-440 - Juiz de Fora – MG 6 

Fone: (32) 9194-0154 7 

E-mail: diasmr@gmail.com 8 

 9 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “CARGA DE 10 

TREINAMENTO E A PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO DURANTE EXERCÍCIOS AERÓBIO E 11 

RESISTIDO COM INTENSIDADES AUTOSSELECIONADA E IMPOSTA”. Neste estudo pretendemos 12 

COMPARAR A CARGA DE TREINAMENTO E A PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO DURANTE 13 

EXERCÍCIOS AERÓBIO E RESISTIDO COM INTENSIDADES AUTOSSELECIONADA E IMPOSTA.  14 

Este documento poderá conter palavras que você não entenda. Caso exista, por favor, pergunte ao 15 

responsável pela pesquisa sobre qualquer dúvida que você não entenda perfeitamente. Você receberá uma cópia 16 

deste termo para o seu registro.  17 

 18 

Descrição do Estudo 19 

Trata-se de um estudo sobre a carga de treinamento em caminhadas ou corridas e na musculação com 20 

intensidades autosselecionada e imposta. Inicialmente, se você pratica caminha ou corrida, serão realizados três 21 

dias de testes: 1º) treinamento com a velocidade e tempo que realiza habitualmente; 2º) treinamento com o 22 

mesmo tempo que realiza habitualmente e com a velocidade 10% maior; 3º) teste de esforço cardiopulmonar. 23 

Nestes casos, serão avaliados a percepção de esforço e a frequência cardíaca. Se você pratica musculação, serão 24 

realizados seis dias de testes: 1º) treinamento com carga que habitualmente realiza para completar três séries de 25 

10 repetições nos exercícios de leg press 45º, supino na barra, cadeira extensora e bíceps na barra “W”; 2º) 26 

treinamento com a carga 10% maior; 3º e 4º) teste e re-teste de uma repetição máxima; 5º e 6º) teste e re-teste de 27 

10 repetições máximas. Neste caso será verificado a carga executada e a percepção de esforço. 28 

 29 

Riscos e Desconfortos 30 

Durante os testes de esforço máximo, caso não siga as recomendações e orientações profissionais do 31 

responsável deste estudo, de acordo com a Legislação Brasileira em relação a ética em pesquisa envolvendo 32 

Seres Humanos, você poderá sentir mal estar orgânico, hipoglicemia seguida de uma hipotensão e dor muscular 33 

após os testes. Estes riscos são maiores que o mínimo.  34 

Caso estes sintomas aconteçam, o teste será interrompido imediatamente, e caso permaneçam, você 35 

será encaminhado e acompanhado pelo tempo necessário, pelo pesquisador responsável, para o pronto 36 

atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, localizado à rua Barão do Rio Branco, 3353, a 850 37 

metros próximo do local dos testes. Quaisquer despesas extras de atendimento será arcada pelo pesquisador 38 

responsável, caso seja necessário. 39 

 40 

Benefícios 41 

Para participar deste estudo, você não terá nenhum custo financeiro. Após a participação no estudo, 42 

todos os interessados receberão instruções e orientações sobre a prescrição dos exercícios para continuidade da 43 

atividade física para o alcance dos objetivos. Estas informações, junto com um levantamento literário, reunirá 44 

um conteúdo satisfatório para extrapolar as orientações de treinamento para uma população de mesma 45 

característica. 46 



 

 

 1 

 2 

 3 

Participação Voluntária 4 

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 5 

modificação na relação pessoal e profissional com os pesquisadores.  6 

Você será esclarecida sobre o estudo em qualquer aspecto que deseja e estará livre para participar ou 7 

recusar-se a participar, ou seja, poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 8 

momento. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. 9 

 10 

Confidencialidade 11 

As informações que forem obtidas no estudo, como o seu nome, dados individuais ou o material que 12 

indique sua participação não serão disponibilizados, sem a sua permissão. Você não será identificado em 13 

nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 14 

 15 

Consentimento 16 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de Identidade 17 

____________________ fui informado (a) dos objetivos deste estudo, de maneira clara e detalhada, e esclareci 18 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 19 

participar se assim o desejar. 20 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 21 

e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 22 

 23 

 24 

 25 

Juiz de Fora, _____ de __________________________ de 20___. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Nome do participante Assinatura 31 

 32 

 33 

 34 

Nome do pesquisador responsável Assinatura 35 

 36 

 37 

 38 

Nome da testemunha Assinatura 39 

 40 

 41 

 42 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o CEP – 43 

Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela aprovação deste projeto.  44 



 

 

Anexo 2 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas 1 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 2 
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APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 2 
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Anexo 3 – Publicação de Resumo Científico – Artigo Original 1 1 

PUBLICAÇÃO DE RESUMO CIENTÍFICO – ARTIGO 1 2 
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Anexo 4 – Publicação de Resumo Científico – Artigo Original 2 1 

PUBLICAÇÃO DE RESUMO CIENTÍFICO – ARTIGO 2 2 
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PUBLICAÇÃO – ARTIGO 1 2 
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Anexo 6 – Escala de OMNI-Res 1 

ESCALA DE OMNI-Res 2 
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Anexo 7 – Escala de OMNI-Walk/run 1 

ESCALA DE OMNI-Walk/Run 2 
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