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Resumo 

 

Quando um estímulo, como é o caso do treino contra resistente (TCR), é 

aplicado ao músculo, este adapta-se. Entre as muitas variáveis do treino, 

destaca-se neste estudo a ordem dos exercícios. A ordem dos exercícios refere-

se à sequência de execução dos exercícios durante uma sessão de treino. 

Evidências demonstram que essa ordem pode afetar o número de repetições a 

perceção subjetiva de esforço (PSE) e o volume total de treino (VTT). O objetivo 

foi perceber como é que a ordem dos exercícios afeta o número de repetições, 

o volume total de treino e na perceção subjetiva de esforço. Doze homens 

treinados (24,4 anos ± 2,2 anos, 75,2 kg ± 8,8 kg, 179,5 cm ± 7,3 cm) realizaram 

duas sessões com os exercícios Leg Press (LP), Leg Curl (LC) e Leg Extension 

(LE) em diferentes ordens (PCE e ECP). O número de repetições realizadas, a 

PSE e o VTT, nas duas ordens de realização foram testados pelo teste t-student 

(t) para amostras emparelhadas. O número de repetições em LP e LE diminuiu 

quando realizados no final da sessão independentemente de começar com um 

exercício composto ou mais isolado. As repetições realizadas em LP foram 

semelhantes em ambas as ordens. A PSE foi maior no exercício realizado no 

final da sessão. O VTT não mostrou diferenças significativas nas duas ordens. 

Em conclusão, começar a sessão de treino com um exercício composto, ou um 

exercício mais isolado, não interfere no número de repetições totais da sessão, 

na PSE total nem no VTT. Somos, desta forma conduzidos a uma reflexão critica 

sobre a organização dos exercícios e processos de treino tendo assim 

treinadores e especialistas o dever de utilizar o treino contra resistente seguindo 

uma sequência que atenda às necessidades e objetivos de cada praticante. 

 

Palavras-chave: Treino contra resistente, ordem dos exercícios, número de 

repetições, exercício físico. 
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Abstract 

 

When a stimulus, as in the case of resistance training (TCR), is applied to the 

muscle, it adapts. Among the adaptations that can be modulated through the 

manipulation of the training variables, the order of the exercises is highlighted in 

this study. The order of the exercises refers to the sequence of performing the 

exercises during a training session. Evidence shows that this order can affect the 

number of repetitions the subjective effort perception (PSE) and total training 

volume (VTT). The objective was to understand how the order of the exercises 

affects the number of repetitions, the total volume of training and the subjective 

perception of effort. Twelve trained men (24.4 ± 2.2 years, 75.2 ± 8.8 kg, 179.5 ± 

7.3 cm) performed two sessions with the Leg Press (LP), Leg Curl (LC) and Leg 

Extension (LE) in different orders (PCE and ECP). The number of repetitions 

performed, PSE and VTT, in both orders of achievement were tested by the t-

student test (t) for paired samples. The number of repetitions in LP and LE 

decreased when done at the end of the session regardless of whether you started 

with a compound or more isolated exercise. The repetitions performed in LP were 

similar in both orders. The PSE was higher in the exercise performed at the end 

of the session. The VTT did not show significant differences in the two orders. In 

conclusion, starting the training session with a compound exercise, or a more 

isolated exercise, does not interfere with the number of total repetitions of the 

session, the total PSE, or the VTT. We are thus led to a critical reflection on the 

organization of the exercises and training processes, thus having coaches and 

specialists the duty to use the training against resistant following a sequence that 

meets the objective needs of each practitioner. 

  

Keywords: Strength training, order of exercises, number of repetitions, physical 

exercise. 
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1. Introdução  

 

O treino contra resistente (TCR) ou treino de força é, sem dúvida, uma 

das atividades físicas mais estudadas e praticadas na história do exercício físico. 

Quando um estímulo, como é o caso deste tipo de treino é aplicado ao músculo, 

as principais adaptações são o aumento da força em todas as suas 

manifestações e o aumento do tamanho muscular. Essas adaptações podem ser 

moduladas através da manipulação das variáveis do treino, tais como, número 

de séries e repetições, intensidade de carga, volume de treino, escolha e ordem 

dos exercícios e ainda a velocidade de execução dos mesmos (Fleck et al., 2004; 

Ratamess et al., 2009).  

O American College of Sports Medicine (ACSM, 2002) apresentou uma 

extensa revisão sobre os modelos de progressão do treino, que envolvem essas 

variáveis da prescrição do exercício e foi mais longe ao indicar o TCR como um 

método eficaz para o desenvolvimento da estrutura músculo-esquelética, sendo 

atualmente recomendado por várias organizações (NSCA - National Strength 

and Conditioning Association, AAP – American Academy of Pediatrics; AOSSM 

– American Orthopaedic Society for Sports) para melhorar a saúde e aptidão 

física da população em geral.  

O aumento da força é um dos efeitos positivos deste tipo de treino e esta 

pode definir-se como a capacidade do sistema neuromuscular gerar tensão 

sobre determinadas condições específicas, podendo essas condições ser a 

posição do segmento corporal ou do próprio corpo, o tipo de ação muscular 

(isométrica, concêntrica e excêntrica), o movimento que serve de aplicação à 

força e a velocidade de execução do movimento. O desenvolvimento da força é 

algo de que não se pode prescindir num programa de treino, porque melhora o 

rendimento e a execução das técnicas em diversas atividades desportivas, bem 

como, em tarefas do quotidiano.  

Ao longo destas últimas décadas, esta capacidade física começou a ser 

desenvolvida com mais frequência através de programas de treino específicos e 

tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, não só em atletas de alta 
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competição, com vista ao rendimento, mas também em praticantes de atividade 

física que pretendem desta retirar apenas bem-estar e saúde.  

Não faltam benefícios, para além do aumento da força dos indivíduos, 

obtidos através da participação em programas de TCR. Esses benefícios, além 

de intervirem ao nível da saúde em geral, atuam também na prevenção de 

lesões, atuam a nível social e até psicológico. Dependendo dos objetivos do 

método de treino utilizado, o facto de desenvolver um programa de força pode 

levar a uma melhoria da aptidão cardiovascular e a um aumento do conteúdo 

mineral ósseo bem como à melhoria da força mecânica da estrutura dos tecidos 

constituintes de articulações (Zatsiorsky e Kraemer, 2008; Bompa, 2005; 

Zimermann, 2004).  

Do ponto de vista psicológico melhora a motivação para a tarefa, com um 

consequente aumento da autoestima e do grau de confiança do individuo 

(Tavares et al., 2007; Cid et al., 2007). 

A ordem dos exercícios refere-se à sequência em que os exercícios são 

realizados numa sessão de treino (Simão et al., 2007), a qual parece influenciar 

diretamente o número de repetições, outra variável do TCR e, 

consequentemente, o volume total de treino (VTT) (Gentil et al., 2007; Monteiro 

et al., 2005; Simão et al., 2005; Simão et al., 2007; Spreuwenberg et al., 2006).  

A ordem dos exercícios é uma variável que tem sido diversas vezes 

estudada (Sorzo e Touey 1996; Simão et al. 2005; Monteiro et al., 2005; Novaes 

et al. 2007; Simão et al. 2007; Silva et al., 2009), com o objetivo de perceber de 

que forma esta influência o número de repetições e, consequentemente, a força 

total num TRC. Já foram realizados alguns estudos, com base neste prossuposto 

e uns defendem  uma sequência que se inicie nos grandes grupos musculares e 

acabe nos pequenos (ASCM, 2002; Sforzo e Touey, 1996) considerando que, 

assim, há uma minimização da fadiga ao longo do treino (facilitando e 

aumentando o ganho de força), outros dão indicações contrárias (Monteiro, et 

al., 2005; Silva et al., 2009).  

Há também, ainda, quem não verificasse as diferenças no número de 

repetições entre exercícios quando se comparam duas sequências inversas na 

ordem dos exercícios (Simão et al. 2005; Novaes et al. 2007). Sabe-se que o 
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número de repetições realizada com uma mesma carga relativa está relacionado 

com o tamanho do grupo muscular envolvido no exercício (Shimano et al., 2006).  

Assim, tem sido sugerido que a ordem dos exercícios poderia afetar de 

maneira distinta o número de repetições realizadas em grupos musculares de 

tamanhos diferentes (Sforzo e Touey, 1996). Entretanto, após submeterem os 

seus participantes a duas sessões de treino em que exercícios para grandes e 

pequenos grupos musculares dos membros superiores e inferiores eram 

realizados em ordens diferentes, Sforzo e Touey (1996) observaram que o 

número de repetições no último exercício realizado nas sessões, era 

significativamente reduzido. Dessa maneira, a hipótese de que a ordem dos 

exercicios afetaria o número de repetições de maneira dependente do tamanho 

do grupo muscular foi desconsiderada.  

Ao contrário de Sforzo e Touey (1996), Simão et al. (2007) propuseram 

que o número de articulações envolvidas no exercício, e não o tamanho do grupo 

muscular influenciaria o número de repetições realizadas. Baseados nesse 

pressuposto, Simão et al. (2007) utilizaram exercícios mono e multiarticulares 

envolvendo membros superiores e inferiores em duas ordens distintas e 

observaram que independente do número de articulações envolvidas, quando o 

exercício era realizado no final da sessão o número de repetições era 

significativamente reduzido. Ainda que Ribas et al. (2017) tenha referido que os 

exercícios multiarticulares geram maiores ganhos de força geral quando 

comparados a exercícios monoarticulares isto não se verificou no número de 

repetições. Portanto, a hipótese de que o número de articulações seria um fator 

importante para o número de repetições também foi rejeitada.  

Os resultados desses estudos aplicam-se a programas que envolvam 

exercícios para membros superiores e membros inferiores, na mesma sessão de 

treino. Contudo, é recomendado que os indivíduos com maior tempo de treino 

realizem exercícios para segmentos corporais distintos, em dias separados, 

como é exemplo o split routine (Kraemer et al., 2002; Ratamess et al., 2009).  

Nessa divisão, exercícios para membros superiores e inferiores seriam 

realizados em dias diferentes (Kraemer et al., 2002; Ratamess et al., 2009). 

Dessa maneira, é importante entender como a ordem dos exercícios afeta o 
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número de repetições quando apenas exercícios para membros superiores ou 

inferiores são realizados. Foram então realizados outros estudos que 

investigaram o efeito da ordem dos exercicios no número de repetições 

realizadas envolvendo apenas membros superiores (Gentil et al., 2007; Monteiro 

et al., 2005; Simão et al., 2005) e apenas membros inferiores (Gil et al., 2011). 

Os resultados observados nos estudos em que separadamente se 

trabalhou com membros superiores e inferiores corroboram com os encontrados 

em estudos que envolviam membros superiores e inferiores na mesma sessão, 

como é o caso de Soares et al., (2016), onde o número de repetições realizadas 

no segundo exercício foi reduzida, ou seja, o número de repetições nos 

exercícios realizados no final de uma sessão de treino diminui. 

Além disso, sugere-se que a manipulação da ordem dos exercícios afete 

o VTT ao influenciar o número de repetições realizadas (Monteiro et al., 2005; 

Shimano et al., 2006; Simão et al., 2005). O VTT é obtido pela multiplicação do 

número de séries e repetições pela carga utilizada em cada exercício (Ratamess 

et al., 2009). Diferentes VTT vêm sendo associados a respostas agudas distintas 

(Gotshalk et al., 1997; Kraemer et al., 1990; Ratamess et al., 2007), que podem 

influenciar as adaptações crónicas ao treino (hipertrofia e/ou ganho de força) 

(Tesch et al., 1987).  

Em relação à perceção subjetiva de esforço (PSE), caracterizada por uma 

escala categórica de medida de intensidade do treino, alguns estudos (Simão et 

al., 2005; Spreuwenberg et al., 2006; Simão et al., 2007; Belezza et al., 2009) 

mostraram que esta ao final de uma sessão de treino não variava em função da 

ordem de realização dos exercícios, isto para (Monteiro et al., 2005; Simão et al., 

2005, 2007) porque para (Simão et al., 2005; Spreuwenberg et al., 2006; Simão 

et al., 2007; Belezza et al., 2009) não está claro como a ordem dos exercícios a 

influência.  

Contudo, considerando que o número de repetições realizadas num 

determinado exercício (Shimano et al., 2006), assim como a PSE (Sweet et al., 

2004), são dependentes da sobrecarga utilizada, logo, é esperado que qualquer 

alteração no número de repetições para uma determinada carga fixa seja 

refletida também na PSE. Deste modo, pretende-se verificar o efeito da ordem 
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de realização dos exercícios de membros inferiores sobre o número de 

repetições e consequentemente sobre o VTT e a PSE de cada exercício numa 

sessão de treino. 

Deste modo, o objetivo do presente estudo foi procurar perceber qual o 

impacto que a ordem dos exercícios tem no número de repetições, na perceção 

subjetiva de esforço e no volume total de treino durante uma sessão de treino 

contra resistente para membros inferiores, em jovens adultos, do sexo masculino 

e treinados. 

Decidimos investigar este tema pois, para além de ser algo extremamente 

importante e decisivo para a prescrição correta do TCR, é também uma 

investigação completa no sentido de perceber o impacto da ordem dos exercícios 

em três outras coisas distintas, algo que não vimos na literatura. 

A presente dissertação estrutura-se em 7 capítulos. No primeiro capítulo, 

Introdução, procuramos fazer o enquadramento do tema da dissertação e 

apresentamos os objetivos. No segundo, está presente uma revisão narrativa da 

literatura para enquadrar o estado do conhecimento que suporta a relevância do 

estudo. No terceiro capítulo, a descrição do desenho do estudo, dos métodos e 

procedimentos. No quarto, apresentam-se os principais resultados de forma 

objetiva, sendo estes interpretados e discutidos no quinto capítulo. No sexto 

capítulo apresentam-se as conclusões do estudo e, no sétimo, listam-se as 

referências bibliográficas utilizadas e citadas na dissertação. O oitavo e último 

capítulo é referente ao anexo do trabalho. 
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2. Revisão de Literatura  

 

2.1. Reações do corpo ao exercício físico 

 

Quando fazemos exercício físico o nosso corpo recebe vários estímulos 

que dependem do tipo de exercício e por isso são diferentes uns dos outros. O 

nosso corpo reage a estes estímulos adaptando-se, ficando mais forte e mais 

apto a esse tipo de estímulo. Podemos chamar ao corpo humano a máquina 

mais perfeita ou mais complexa conhecida ate hoje, isto porque o nosso corpo 

tem a capacidade de se adaptar a novas situações e de acordo com os estímulos 

recebidos evoluir ou não.  

Ao realizamos exercício físico estamos a laborar para cumprir um 

pressuposto por isso temos de estar certos de que o tipo de estímulo que 

recebemos é o ideal para o objetivo que traçamos. Quando o corpo humano é 

submetido ao exercício este sai da sua zona de conforto e só ai é que começa a 

adaptação aos novos estímulos, por exemplo, ao praticar exercício físico, seja 

qual for, este implica um gasto de energia superior ao do nosso nível basal, e 

isso vai fazer com que se desencadeiem as reações fisiológicas necessárias 

para a produção dessa energia e com essa energia já recrutada para os nossos 

músculos o nosso corpo consegue então realizar a atividade proposta no 

exercício.  

Estas reações, que acontecem quando se sai da zona de conforto, são 

um conjunto bastante complexo de estímulos neurais, reações fisiológicas e 

movimentos biomecânicos que vão fazer o nosso corpo realizar o exercício 

proposto e responder ao estímulo recebido evoluindo e adaptando-se a este. 

São exemplos dessas reações a fadiga muscular e esta acontece imediatamente 

após a realização da primeira repetição aumentando consecutivamente de 

intensidade ao longo do treino. O aumento da frequência cardíaca, para poder 

bombear o sangue que vai fornecer todos os nutrientes e oxigénio ao músculo e 

o cansaço psicológico em que as sinapses já não são tão rápidas e precisas 

como no início.  
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2.2. Processos fisiológicos no treino contra resistente 

 

Na contração muscular, a actina desliza sobre os filamentos da miosina, 

que conservam seus comprimentos originais. A contração inicia-se na faixa 

anisotrópica (A-band), onde a actina e a miosina se sobrepõem. Durante a 

contração, a faixa isotrópica (I-band) diminui de tamanho, enquanto os 

filamentos de actina penetram na A-band. Concomitantemente, a faixa H, 

formada somente pelos filamentos grossos (miosina) também se reduz, à medida 

que esses filamentos são sobrepostos pelos filamentos finos (actina). Isso irá 

resultar num grande encurtamento do sarcómero (Levada et al., 1996; Guyton et 

al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Em cima, visão ampliada de um sarcómero através de microscópio eletrônico. Em 
baixo, representação esquemática da proteína principal dentro do sarcómero: miosina e actina 
(Rassier D. E., 2017). 

 

Seja qual for o movimento voluntário, desportivo ou não, pressupõem-se 

produção de força muscular (Herzog, 2000). Esta produção de força depende 

fundamentalmente da dimensão e estrutura do músculo, das suas condições de 

contração e do nível de ativação (Herzog, 2000). A ação do musculo não estará 

apenas dependente das suas propriedades intrínsecas, mas também da forma 

como é ativado (Gardiner, 2001). Mesmo podendo ser estimado o potencial de 

desenvolvimento do movimento a partir da análise da arquitetura muscular, as 

características do movimento são impostas por considerações neuromusculares, 

como são exemplo, o número e dimensão das unidades motoras e o padrão de 

ativação das unidades motoras durante o movimento (Gardiner, 2001).  

https://www.infoescola.com/sistema-muscular/actina-e-miosina/


 

10 

O controlo da força muscular é um processo extremamente complexo e 

está dependente de alguns fatores (Herzog, 2000). Entre a intenção e a 

ocorrência de um movimento voluntário ocorre uma série complexa de fases que 

se começam ao nível do sistema nervoso central, terminando no sistema 

muscular.  

É na área motora do cérebro, local de onde é emitido o impulso nervoso, 

que passa por toda a medula espinhal até chegar aos terminais dos axónios 

motores, onde a contração muscular voluntária do músculo tem início, o que 

provoca a despolarização das fibras musculares, processo de deslizamento dos 

filamentos de actina e miosina e consequente contração muscular (Moritani e 

deVries, 1979; Bosco, 2000). Desta feita a contração muscular provoca 

alterações ao nível dos recetores que de forma permanente transmitem ao 

sistema nervoso central os estados de tensão e relaxamento do músculo 

(Castelo et al. 1998; Watkins, 1999; Proske, 2006).  

A força gerada num momento vai depender inicialmente do nível de 

ativação muscular, da velocidade de contração e também do comprimento do 

músculo. O nível de ativação muscular está essencialmente dependente da ação 

do sistema nervoso central, enquanto o comprimento e velocidade de contração 

estão condicionados principalmente pelas características fisiológicas e pela 

geometria do músculo (Herzog, 2000).  

Assim torna-se elementar o conceito de unidade motora no treino da força 

com cargas elevadas, uma vez que cada um dos nervos motores de um músculo, 

podem estimular desde uma fibra a milhares de fibras musculares. Constitui uma 

unidade motora o neurónio motor e as fibras musculares ativadas por ele. A 

quantidade de unidades motoras envolvidas numa contração depende da carga 

a que se submete o músculo, criando desta maneira, proporcionalidade com a 

força produzida (Bompa, 2006). Assim quantas mais forem as fibras constituintes 

de uma unidade motora, mais produção de força vai haver. 

Percebe-se então que devem ser utilizadas cargas máximas para treinar 

o músculo completamente. Quando assim é feito, todas as fibras musculares são 

ativadas ao mesmo tempo o que leva a uma produção máxima de força. Sem a 

utilização de cargas máximas isto não acontece, pois, existe uma menor 
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contração ou até um relaxamento de algumas unidades motoras, produzindo-se 

assim menos força (Bompa, 2006). 

 

2.3. Aspetos teóricos e práticos do treino contra resistente 

 

2.3.1. Princípios fundamentais do treino 

O princípio biológico da sobrecarga é um dos mais importantes do TCR. 

O exercício de treino só poderá provocar modificações no organismo dos atletas, 

melhorando a sua capacidade de desempenho, desde que seja executado numa 

duração e intensidade suficientes para provocar uma ativação ótima dos 

mecanismos energéticos, neuromusculares e mentais.  

Implícita na própria noção de “adaptação de treino” está a ideia de que 

apenas estímulos que perturbem de uma maneira importante o equilíbrio 

metabólico ou de regulação de uma determinada função serão indutores do 

processo de reorganização interna conducente ao surgir de uma capacidade de 

resposta superior (Alves, 2013).  

Esta lei de carácter quantitativa e temporal, diz-nos que, quaisquer 

aparelhos, órgãos, células e estruturas intracelulares, só são conduzidos a um 

nível superior de organização estrutural e a uma melhoria funcional, quando 

atuam sobre eles cargas funcionais, com intensidade suficiente para ativar o 

Ciclo de autorregeneração da matéria viva, respetivamente, aplicação de uma 

carga funcional, resposta, gasto de substâncias, estado de fadiga, diminuição 

das capacidades, fenómenos de reconstituição, exaltação ou 

supercompensação.  

Outro dos princípios é o princípio biológico da especificidade. Esta lei de 

carácter qualitativo e espacial, diz-nos que, só os aparelhos, órgãos, células e 

estruturas intracelulares, que forem suficientemente ativados pelas cargas 

funcionais é que experimentam alterações estruturais conducentes a uma 

melhoria funcional, mantendo os restantes o nível que possuíam anteriormente 

(Saavedra, 2011).  
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Devemos ter em conta a especificidade dos seguintes parâmetros. A ação 

muscular, quando os ganhos neuromusculares provenientes do treino são 

específicos da ação muscular utilizada, por exemplo a contração isométrica na 

ação muscular estática e as contrações excêntricas e concêntricas na ação 

dinâmica muscular. O grupo muscular em que cada grupo muscular que exija 

ganhos e adaptações ao treino (força, resistência, flexibilidade, etc.) deve ser 

treinado com exercícios gerais e específicos para esse mesmo grupo muscular. 

E a fonte energética onde o treino pode provocar adaptações dos sistemas 

metabólicos predominantemente utilizados, se um aumento na capacidade 

anaeróbia for desejado então a sequência de exercícios deve ser de curta 

duração e alta intensidade, se for desejado um aumento na capacidade aeróbia 

então a sequência de exercícios deve ter maior duração e menor intensidade.  

Há também o princípio biológico da reversibilidade. O organismo humano, 

apesar de níveis elevados de redundância, próprios de todos os seres vivos, 

apresenta um grau importante de eficiência e economia. O ferro e os 

constituintes proteicos dos milhões de células sanguíneas, que colapsam 

diariamente, são quase completamente reutilizados para a montagem de novas 

células. As proteínas que se tornam desnecessárias deixam de ser sintetizadas, 

assim como a sua retenção.  

A consequência do dinamismo das estruturas orgânicas para o atleta é a 

rápida reversibilidade das adaptações de treino, uma vez interrompida a 

atividade sistemática de preparação. Como sabemos, o músculo-esquelético 

hipertrofia como resposta a um determinado período de atividade regular e 

contínua, e atrofia quando o treino se interrompe. Do mesmo modo, os ganhos 

em mobilidade articular obtidos e mantidos ao longo de vários meses de treino 

regular de flexibilidade perdem-se com a interrupção dos respetivos exercícios.  

O princípio da reversibilidade do treino declara que, do mesmo modo que 

a atividade física regular resulta em adaptações fisiológicas determinadas que 

permitem melhores desempenhos desportivos, assim, interromper ou reduzir de 

um modo importante o nível de treino leva a uma reversão parcial ou completa 

destas adaptações, comprometendo a capacidade de desempenho 

anteriormente mostrada (Saavedra, 2011).  
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O princípio metodológico da individualidade é um dos mais importantes 

de qualquer tipo de treino, pois envolve características individuais passadas pela 

genética. A individualização da carga só é possível se houver a possibilidade de 

se realizar uma relação carga externa – carga interna ótima. Isto significa que eu 

tenho que conhecer o atleta ao ponto de saber qual o impacto interno que certos 

exercícios têm nele, assim como saber prever com bastante segurança quais os 

níveis de carga (volume e intensidade) ideais para solicitar o desenvolvimento 

de uma qualquer qualidade ou capacidade.  

Cada atleta tem um limite individual de adaptação para cada tipo de carga 

de trabalho ou de treino, o qual se vai alterando com a idade, de forma que 

aumenta até que o sujeito alcance o desenvolvimento máximo e maturação, mas 

que diminui com o envelhecimento (Alves, 2013).  

O próximo princípio é o princípio metodológico da continuidade. O treino 

desportivo, consiste num encadeamento de unidades de treino, durante a época 

e durante todo o processo de desenvolvimento desportivo, que assegurem o 

máximo efeito de especialização. A interrupção do processo de treino conduz a 

uma diminuição da capacidade de rendimento, sendo tanto ou mais elevado, 

quanto mais rápida tiver sido a evolução da capacidade (Saavedra, 2011).  

Deste modo, o treino só produz adaptações se for realizado de uma forma 

sistemática, ou seja, se houver uma solicitação repetida ao longo de um período 

significativo de tempo (Alves, 2013).  

E por último o princípio metodológico da sobrecarga progressiva. Este diz-

nos que com o aumento do estado de treino, as cargas não se revestem de igual 

impacto sobre a hemóstase e produzem modificações cada vez menos 

marcadas sobre o equilíbrio bioquímico do organismo. Os fenómenos de 

adaptação tornam-se, assim, cada vez menos visíveis. Sem dúvida que as 

modificações na estrutura do treino permitem novos processos de adaptação. As 

cargas de treino padronizadas e com pouca variação conduzem inevitavelmente 

à estagnação do desenvolvimento das capacidades.  

Ao longo do processo de treino, a melhoria das capacidades do atleta 

impõe uma constante atualização dos índices externos da carga, de modo 

manter níveis de sobrecarga adequados. Com efeito, a dinâmica das adaptações 
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decorrentes do treino leva a patamares de habituação a cargas com índices 

(volume e/ou intensidade) cada vez maiores. Será, então, a própria relação entre 

índices internos e externos da carga que irá sofrendo alterações (Alves, 2013).  

A lenda de Milo de Creta representa bem o princípio da sobrecarga 

progressiva. Segundo a lenda, Milo começou por habituar-se a pegar num 

bezerro todos os dias e a carregá-lo aos ombros. À medida que o bezerro 

cresceu, Milo também foi tornando-se mais forte. Eventualmente Milo tornou-se 

capaz de levantar um touro adulto.  

 

2.3.2. Benefícios do treino contra resistente 

É conhecida a importância da inclusão dos exercícios de força nos 

programas de atividade física para a saúde. Este tipo de treino é mencionado 

como um método eficaz para o desenvolvimento da estrutura músculo-

esquelética, sendo que atualmente é prescrito por várias organizações, para 

melhorar a saúde e aptidão física das populações (ACSM, 2002). Os infindos 

ganhos obtidos com o TRC revelam-se na qualidade de vida, na saúde e na 

estética, na prevenção e controlo de doenças, na melhoria das tarefas do 

quotidiano e na modificação da composição corporal. O TCR tem também 

apresentado muitas melhorias ao nível das capacidades funcionais bem como 

no aumento da massa muscular (ACSM, 2002).  

De um modo geral, o TCR traduz-se no aumento da massa muscular, no 

ganho de força e potência muscular e é igualmente favorável na melhoria do 

desempenho físico em geral. Por tudo isso tem-se assistido a um aumento da 

procura deste tipo de treino por parte da população em geral.  

Falando das vantagens do TCR é inevitável falar da hipertrofia, que para 

Bosco (2007), é o aumento da secção muscular. Guedes (2006) explica que a 

hipertrofia muscular é resultado fundamental de incrementos de número de 

miofibrilas e no número de proteínas, mas também pode ser decorrente do 

engrossamento dos tecidos conectivos e tendinosos e do aumento de capilares 

por fibras. Para Thibodeau e Patton (2002), a hipertrofia muscular pode ser 

intensificada pelo TCR, pois envolve a contração do músculo contra uma 
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resistência, e referencia que exercícios isométricos e levantamento de peso são 

atividades comuns deste treino.  

Os fatores que levam à hipertrofia não são totalmente compreendidos, no 

entanto, sabe-se que o que leva a hipertrofia é o resultado de múltiplos fatores. 

Ainda para Bompa, Pasquale e Cornacchia (2004), a hipertrofia está 

essencialmente ligada à reposição dos níveis de proteína no corpo após as 

sessões de treino, em estado de recuperação, já que há um consumo muito alto 

das proteínas, e com esta reposição, há uma adição nesses níveis que excede 

o nível inicial, assim sendo, o acréscimo nos níveis de proteína fará aumentar o 

tamanho das fibras musculares. Gentil (2005) menciona que há um aumento no 

tecido conjuntivo que envolve as fibras, ajudando neste processo hipertrófico.  

A prevenção de lesões é algo em que o TCR tem extrema importância, 

dado que aumenta o conteúdo mineral dos ossos e melhora a força mecânica da 

estrutura dos tecidos conjuntivos de uma articulação como os tendões, os 

ligamentos e as junções ósseo-ligamentares) (Garganta et al., 2003; Simão, 

2004; Zatsiorsky e Kraemer, 2008). O equilíbrio muscular é outra componente 

importante na prevenção de lesões, que deve ser corrigido quando existir uma 

diferença substancial entre as duas pernas ou entre os músculos e os seus 

antagonistas (Zatsiorsky e Kraemer, 2008).  

Mais particularmente o TCR atenua os fatores de risco associado a 

doenças cardiovasculares, por exemplo, pela redução da pressão arterial entre 

outras (Silva e Dourado, 2008), modifica a composição corporal através do 

aumento da massa magra e do aumento da densidade mineral óssea (Fleck e 

Kraemer, 1997; Martyn-St James e Carroll, 2006), reduz a ansiedade e a 

depressão, contribuindo assim para o bem-estar físico e psicológico (Ewart, 

1989; Kraemer et al., 2002) e dando um aumento da força, potência e resistência 

muscular, leva a um aumento da eficácia dos sistemas músculo-esquelético, 

cardiovascular e metabólico traduzindo-se isto numa maior capacidade de 

desempenho nas tarefas quotidiano, (Kraemer et al., 2002; Simão, 2004).  

Mais precisamente na população idosa o trabalho de força tem como 

consequência uma melhoria das funções neuromusculares (Pereira et al., 2006) 

e o combate à sarcopenia (Figueiredo et al., 2008).  
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Deste modo e considerando tanto as vantagens do TCR, tanto os 

diferentes objetivos e métodos do treino, é atualmente aceite que este deve ser 

incluído em qualquer programa de atividade física ou desportiva. O TCR, deve 

estar presente em todas as idades, desde que se respeite os princípios de 

elaboração adequada de um programa de treino. Torna-se, ainda, pertinente 

uma correta execução do exercício e acompanhamento por parte de um 

profissional do exercício físico, para despistar possíveis lesões (ACSM, 2002). 

Assim, confirma-se que a força é uma das capacidades físicas mais importantes 

para a preservação da qualidade de vida em geral. 

 

2.3.3. Variáveis do treino contra resistente 

Na programação de um plano de TCR deve-se, acima de tudo, definir os 

objetivos específicos do individuo pois esta deve obedecer não só a uma correta 

aplicação dos princípios, mas também ao controlo das intermináveis variáveis 

que podem ser estimadas e manipuladas num treino. Podemos destacar 

algumas delas, como o número de repetições, as séries, a carga, o intervalo 

entre séries, a velocidade de execução, o volume, a intensidade, a frequência de 

treino a seleção de exercícios e a ordem dos mesmos (Barbanti et al., 2004; 

Bacurau, 2001; Farinatti e Silva, 2007).  

Gentil (2005), define repetição como “a execução completa de um ciclo de 

movimento, geralmente composta por duas fases: concêntrica e excêntrica”. O 

número de repetições tende a determinar a carga, afetando os objetivos do treino 

proposto. Saber qual é o objetivo principal é de uma importância extrema, pois é 

assim que se adequa o número de repetições ao treino. Para desenvolver força 

máxima é viável utilizar um número baixo ou médio de repetições (1 a 7) com 

uma maior carga. Se o objetivo é aumento de massa muscular (hipertrofia) deve-

se utilizar um número maior de repetições (6 a 12). Para melhorar a resistência 

muscular, é adequado utilizar menos carga e mais repetições (30 a 150) (Bompa, 

2006).  

As séries são grupos de repetições que se desenvolvem sem pausa, de 

forma contínua (Aaberg, 2002; Fleck e Kraemer, 1999; Gentil, 2005). O número 

de séries é influenciado diretamente pela carga e pelo número de exercícios que 
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são desenvolvidos para um musculo ou grupo muscular. Devem ser utilizadas 

de três a seis séries de acordo com a especificidade do treino. As séries múltiplas 

mostram ser mais eficazes e rápidas para o aumento da força e da resistência 

muscular (Zimmermann, 2004).  

No TCR, o número de séries também pode ser aplicado ao nível de 

condicionamento do indivíduo (Aaberg, 2002), porque, se for um nível avançado 

de condicionamento, isso vai afetar substancialmente o número de séries 

sugerido para qualquer exercício. Para iniciantes ou pessoas debilitadas, é 

adequado executar de uma a duas séries para cada grupo muscular.  

Carga é a resistência que é aplicada na execução do exercício e está 

relacionada com o princípio da sobrecarga, ponto crucial das adaptações do 

organismo durante as fases de mudança num planeamento. Ela pode ser 

aumentada ou diminuída dependendo do nível de estado que se pretende 

alcançar.  

O intervalo entre séries é o tempo de descanso que é dado entre as séries 

e é um fator determinante dos estímulos fisiológicos com diferentes tipos de 

manipulação. A realização de um exercício gasta energia que tem 

posteriormente que ser reposta e é neste intervalo que isso acontece. O treino 

de alta intensidade reduz as reservas energéticas podendo até esgotá-las. Entre 

cada série o tempo de repouso deve ser o suficiente para repor as reservas 

energéticas necessárias antes do início da próxima série – processo de 

refosforilação oxidativa das reservas de fosfatos (Brooks et al., 1996). 

 Deste modo, Bompa (2006) diz que um intervalo de 30 segundos restaura 

aproximadamente 50% dos depósitos de ATP/CP e que um intervalo de 

descanso de 3 a 5 minutos permite uma recuperação praticamente completa dos 

depósitos de ATP/CP. No trabalho de força, onde o sistema ATP-CP é o mais 

utilizado em cargas intensas, o adequado é que haja de 10 a 20 segundos de 

descanso para cada segundo sob tensão muscular oferecido contra a resistência 

(Aaberg, 2002).  

A velocidade de execução é o tempo que se leva para se fazer uma 

repetição. Gentil (2005) propõe que a velocidade de execução seja dada por uma 

sequência de 4 dígitos (4 fases), descritas por Aaberg (2002), sendo elas a fase 
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excêntrica, excêntrico-isométrica, concêntrica, concêntrico-isométrica. Por 

exemplo, um indivíduo executará um trabalho no supino com barra, onde pode 

fazer em 3030, que representa 3 segundos durante a fase excêntrica, 0 

segundos na pausa entre a fase excêntrica e concêntrica, mais 3 segundos 

durante a fase concêntrica e novamente 0 segundo de pausa entre as fases, o 

que resulta numa repetição.  

O volume tem a ver com a quantidade total de trabalho realizado, podendo 

ser expressa em horas de treino, número de exercícios por sessão e número 

séries e repetições por exercício ou sessão de treino (Bompa, Pasquale e 

Cornacchia, 2004). Aaberg (2002) descreve esta variável como a soma de todas 

as séries, repetições e ritmo de treino, como o tempo do músculo ou do grupo 

muscular sob tensão.  

Para o TCR, o volume pode ser visto de forma mais simples, pois pode-

se calcular por exercícios, por grupo muscular, por treino e/ou por semana 

(Gentil, 2005). O volume tem importância no treino, quando se relaciona o tipo 

de TCR realizado, ou pode ser usado até mesmo quando se faz um treino 

metabólico, ou um treino de recuperação. 

A intensidade está intimamente ligada à percentagem de 1RM que é 

utilizada no treino (Aaberg, 2002; Bompa et al., 2004; Gentil, 2005). A 

intensidade está relacionada com todos os outros fatores, como a velocidade de 

execução, a amplitude do movimento, a qualidade da execução do movimento, 

entre outros. No treino, ela irá evidenciar o tipo de fibra que será utilizada e o 

sistema energético que se deseja atingir.  

As manipulações da intensidade e do volume devem estar sempre 

relacionadas, uma vez que uma simples adição de intensidade no treino, criará 

uma diminuição na quantidade de volume e vice-versa. O planeamento do 

profissional que atua com os indivíduos praticantes de TCR deve ser minucioso 

e rigoroso para um melhor resultado final. 

A ordem dos exercícios refere-se à sequência em que os exercícios são 

realizados numa sessão de treino (Simão et al., 2007) e esta deve prever que a 

sequência dos exercícios permita a solicitação de forma alternada de diferentes 

grupos musculares, assegurando assim uma melhor relação entre o esforço e o 
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descanso das estruturas passivas do aparelho locomotor (articulações e coluna 

vertebral) (Zimmermann, 2004).  

São diferentes as diversas sugestões se analisar-mos diferentes autores, 

alguns autores indicam que se deve iniciar em exercícios multiarticulares ou 

grandes grupos musculares (Sforzo e Touey, 1996; ACSM, 2002), enquanto 

outros recomendam o início com exercícios localizados ou pequenos grupos 

musculares (Monteiro, Simão e Farinatti, 2005). Quando o objetivo é a melhoria 

da força específica do praticante de determinada modalidade, o TCR deve iniciar 

pelos exercícios mais específicos, dado que estes além de terem que ser 

realizados em precisão, muitas vezes utilizam potência e força.  

Também é recomendado que exercícios que visam o desenvolvimento da 

potência devam ser realizados no início da sessão para que o atleta empregue 

a potência máxima antes de entrar em fadiga (Bacurau, 2001). A dificuldade por 

parte de alguns profissionais, em prescrever uma sequência lógica de exercícios, 

levanta algumas dúvidas quanto à melhora do rendimento dos atletas nas 

diferentes modalidades. É recomendado pelo ACSM (2002) que num plano de 

treino coexistam dois tipos de exercícios, exercícios de pequenos grupos 

musculares e exercícios para grandes grupos musculares, com maior foco nos 

grandes grupos, para aumentar os ganhos de força muscular.  

De acordo com o ACSM (2002), os exercícios dos grandes grupos 

musculares são os mais eficazes para o aumento da força muscular e sendo 

assim deverão ser realizados no início de qualquer sessão de treino que vise o 

desenvolvimento da força, uma vez que a fadiga é mínima. Assim sendo, o treino 

deve ser iniciado com o desenvolvimento da força dos grandes grupos 

musculares para passar aos pequenos grupos musculares (Kraemer et al., 

2002).  

Estas recomendações do ACSM (2002), tiveram por base o estudo 

realizado em 1996 por Sforzo e Touey que investigaram o efeito da ordem dos 

exercícios na performance do treino. Este estudo, tinha como objetivo, comparar 

o desempenho muscular entre duas ordens distintas de execução de exercícios. 

Nos resultados obtidos concluíram que a força total, em cada exercício, foi maior 
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na ordem dos exercícios dos grandes grupos musculares para os pequenos 

grupos musculares, com menor índice de fadiga.  

Mais tarde, Novaes et al., (2007), realizaram um estudo em que apenas 

estavam envolvidos grupos musculares da parte superior do tronco, tendo 

investigado a influência de diferentes ordens de exercícios de força para peitorais 

e tríceps sobre o número de repetições máximas. Os autores concluíram que o 

número total de repetições máximas não apresentava diferenças significativas 

entre as sequências. Apesar, das diferenças não terem sido significativas, 

verificou-se uma tendência para que a média do número de repetições máxima 

por exercício fosse sempre menor quando o mesmo era realizado no final da 

sequência, resultado também obtido no estudo atrás referenciado.  

Houve posteriormente estudos que vieram contrariar as recomendações 

do ACSM (2002), tendo obtido um maior número de repetições quando o 

exercício foi realizado no início da sessão de treino independentemente da 

dimensão do grupo muscular trabalhado (Monteiro, Simão e Farinatti, 2005; 

Silva, Monteiro e Farinatti, 2009).  

 

2.3.4. Formas de manifestação da força  

A manifestação dinâmica ou ativa de força pode ser definida como a 

tensão que um músculo é capaz de gerar através de uma contração muscular 

voluntária. Dentro deste grupo, de acordo com a sua magnitude, tempo de 

duração e velocidade de contração e execução, podemos incluir as seguintes 

manifestações de força: absoluta; máxima; rápida ou explosiva; e resistente.  

A estrutura normal de funcionamento da função muscular, em exercícios 

desportivos, não envolve uma forma pura e isolada de ações isométricas, 

concêntricas ou excêntricas. Esta constatação deve-se ao facto de os 

segmentos do corpo estarem sujeitos a forças de impacto, ou então por causa 

da ação de forças externas e porque todos os exercícios desportivos envolvem 

várias articulações e grupos musculares (Komi, 1992). Esta forma de 

manifestação de força exprime-se na possibilidade do sistema neuromuscular 

passar, rapidamente, de uma contração excêntrica para uma contração 
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concêntrica, aumentando-se assim a energia produzida na fase concêntrica 

através da enervação dos músculos agonistas, do movimento, como resultado 

do reflexo ao estiramento (Komi, 1992).  

Este tipo de manifestação acontece quando a velocidade articular é zero 

(Schmidtbleicher, 1992). Podemos distinguir dois tipos: a força estática ou 

isométrica máxima e a força estática ou isométrica submáxima. A força estática 

ou isométrica máxima, é produzida quando um indivíduo realiza uma contração 

voluntária máxima contra uma resistência incapaz de ser superada (Weineck, 

1988). A força isométrica submáxima é aquela que se produz quando se realiza 

uma contração voluntária submáxima contra uma resistência superável, ou não, 

com uma velocidade articular igual a zero. 

 

2.4. Teste de 1 RM 

Para Slade et al. (2002), o teste de uma repetição máxima, é capaz de 

definir a maior carga que o indivíduo consegue levantar de maneira correta numa 

única vez. Ainda Brown e Weir (2001) declara que é a avaliação mais utilizada 

para calcular a força muscular dinâmica máxima, servindo como um importante 

parâmetro para escolha da percentagem de carga usada no decorrer do treino, 

dependendo sempre dos objetivos de cada aluno. Entretanto, embora o teste de 

1RM seja considerado o melhor para a mensuração da força máxima para testes 

não-laboratoriais, é comum encontrar na literatura protocolos bastante diferentes 

em relação a sua aplicabilidade. 

Atualmente a procura da população por ginásios e pela prática de TCR 

tem vindo a crescer e isto tem incentivado mais pesquisas por parte dos 

investigadores em busca de critérios bem estabelecidos para a prescrição dos 

exercícios. O American College of Sports Medicine (ACSM, 1998) recomenda 

que o TCR seja parte integrante de um programa de aptidão física para adultos 

e idosos. Consequentemente, este tipo de treino tem vindo a ser bastante 

utilizado na preparação e no condicionamento físico, para atletas e não só.  

Vários autores relatam a melhoria da performance desportiva e do estado 

de saúde dos indivíduos através do TCR, que também promove a melhora da 

composição corporal, previne problemas posturais, articulares e lesões 
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musculares (Myer et al., 2005; Manso, 1999; O’Conner et al., 1989). Existem 

variadas formas de prescrever a carga para ser utilizada no TCR, de acordo com 

cada fase de treino, e seguindo o objetivo do aluno. Segundo Manso (1999), a 

forma mais adequada para determinar a carga de trabalho é mensurar a carga 

máxima através do teste de uma repetição máxima. Após a identificação do 

100% carga máxima para 1RM, as cargas de treino serão, então, prescritas na 

percentagem exata para o objetivo proposto. 

Como já se referiu anteriormente o teste de 1RM é a quantidade máxima 

de peso levantada numa repetição do movimento durante a realização de um 

exercício. Para testar 1 RM de um musculo ou grupo muscular, como o bicípite 

ou quadríceps, é escolhido uma carga, porém abaixo da capacidade máxima de 

indivíduo. Se uma repetição é acabada com sucesso, acrescenta-se mais um 

pouco de carga ao exercício até alcançar a capacidade máxima do individuo. 

Porém, por se tratar de uma metodologia que utiliza cargas máximas, este 

método é contraindicado para indivíduos iniciantes do TCR, para crianças, 

adolescentes e adultos sedentários, idosos, hipertensos e cardíacos e nos casos 

de recuperação muscular, pelo risco elevado de causar lesões (Pereira e Gomes, 

2003).  

No estudo realizado por Paixão et al., (2013) comparou-se o desempenho 

de força máxima em mulheres aparentemente saudáveis, quando submetidas a 

intervalos de 30, 45, 60 e 180 segundos entre as tentativas do teste de 1RM no 

exercício de prensa de pernas a 45°. Os resultados mostraram que não houve 

diferenças estatisticamente significativas no rendimento do teste de 1RM com os 

intervalos realizados. Coincidindo com estudos feitos anteriormente, com 

intervalos mais longos de 3, 5 e 10 minutos em que não se notou diferença do 

desempenho do teste, concluindo que 1 minuto de descanso entre as tentativas 

é o suficiente para recuperação do avaliado (Weir et al., 1994; Matuszak et al., 

2003).  

E ainda neste contexto, as evidências indicam independentemente do 

exercício analisado envolver membros superiores ou inferiores, intervalos mais 

longos não contribuem para um rendimento significativamente melhor no 

desempenho da força máxima (Paixão et al., 2013).  
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Já no estudo realizado por Lacio et al., (2010), em que o teste de 1RM foi 

utilizado para avaliar os participantes da pesquisa, que teve como objetivo 

estudar a precisão das equações aplicadas a uma amostra específica de 

praticantes TCR em ginásios. Neste estudo foi utilizado o exercício de supino 

reto com barra, onde cada participante foi submetido a um aquecimento de 10 

repetições do próprio exercício com a carga entre 60 a 80% da carga máxima 

estimada, e após um intervalo de 2 minutos realizaram a primeira tentativa, após 

um intervalo de 5 minutos a carga era aumentada ou diminuída para permitir a 

realização de uma única repetição.  

Com isso, os resultados encontrados foram em concordância com alguns 

estudos de predição de 1RM (Braith et al., 1993; Cummings e Finn, 1998). 

Conclui-se que, todas estas formas para descobrir a carga máxima, podem ser 

aplicadas com intuito de prognosticar, auxiliando assim, assim os profissionais 

na prescrição do treino dos seus alunos. (Lacio et al., 2010).  

Noutro estudo, Materko et al. (2010), empregaram o teste de 1RM para 

comparar o desenvolvimento da força muscular máxima, antes e após a 

aplicação de dois sistemas de treino distintos durante 8 semanas de treino. Para 

isto, utilizaram dois exercícios, o agachamento e o supino, seguindo o protocolo 

igual ao do estudo anterior. No final da pesquisa não se registou diferença 

significativa na força máxima em relação aos dois sistemas de treinos utilizados. 

Ainda há pouca produção científica sobre este teste, demonstrando assim 

que testes de força máxima, ou mesmo submáxima, são pouco utilizados na 

prescrição do exercício em ginásios e health clubs, talvez pela dificuldade de 

operacionalização e pelo tempo gasto. De qualquer forma a aplicação do teste 

de 1RM é fundamental para se estabelecer uma percentagem de carga de treino 

para que o desempenho muscular atinja o máximo de rendimento e assim ficar 

mais próximo do objetivo proposto do individuo. 
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3. Metodologia 

 

3.1. Critérios de inclusão e exclusão da amostra 

O presente estudo de natureza experimental, foi realizado no Solinca de 

Guimarães. Como critérios de inclusão definimos que os sujeitos não podiam ser 

portadores de qualquer tipo de doença ou limitação física que os impedisse de 

participar no estudo, o que foi avaliado através de uma anamnese desportiva 

(anexo 1) e par-Q teste (anexo2), de acordo com as diretrizes do ACSM (2013). 

Do mesmo modo, os indivíduos tinham que ter experiência, de pelo menos 6 

meses, com 2 sessões semanais, de treino contra resistente. Foi critério de 

exclusão indivíduos do sexo feminino e indivíduos cuja idade não pertencesse 

ao intervalo de 18 a 30 anos. 

Depois de se verificar que todos os indivíduos possuíam os requisitos para 

fazer parte do programa, preencheram a anamnese desportiva, o par-Q teste e 

o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo3). Selecionados, os 

indivíduos foram submetidos à sessão para tiragem das repetições máximas e 

posteriormente às duas sessões experimentais, realizadas aleatoriamente. 

Considerando que os participantes eram treinados não foi efetuada nenhuma 

sessão de familiarização. 

 

3.2. Caracterização da Amostra 

A amostra de conveniência foi constituída por 12 indivíduos do sexo 

masculino, com uma idade média de 24,4 (± 2,2) anos (amplitude de 21 a 28 

anos), uma estatura média de 179,5 cm (± 7,3) (amplitude de 170 a 197 cm), 

uma massa corporal média de 75,2 kg (± 8,8) (amplitude de 62,9 a 85,9 kg) e um 

índice de massa corporal médio de 23,4 (± 2,9) (amplitude de 18,8 a 28,7). 

Tabela 1 – Análise descritiva dos valores das variáveis, idade, massa corporal, estatura e 
IMC, do total dos indivíduos em estudo. 

Variáveis Mínimo Máximo (�̅�) (±s) 

Idade 21 28 24,4 2,2 

Massa Corporal 62,9 85,9 75,2 8,8 

Estatura 170 197 179,5 7,3 

IMC 18,8 28,7 23,4 2,9 
(amplitude [mínimo e máximo], média [�̅�] e desvio padrão [±s]). 
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3.3 - Instrumentos e Medições 

• Aptidão para a prática de atividade e exercício físico através de uma 

anamnese desportiva; 

• Prontidão para a atividade física e despiste de uma possível necessidade 

de avaliação clínica e medica pré atividade física através de Par-Q teste; 

• Termo de consentimento de participação para os indivíduos da amostra; 

• Estatura através de um estadiómetro (SECA 213); 

• Massa corporal com uma balança eletrónica (SECA 813);  

•  Foi feito o cálculo do IMC e posteriormente às sessões experimentais o 

do VTT;  

• Indicação por parte dos participantes da sua perceção subjetiva de 

esforço através da observação da escala de PSE para treino contra resistente, 

a OMNI-RES (Robertson et al., 2003); 

• Software estatístico para tratamento dos dados (Statistical Package for 

Social Science, SPSS Statistics 20);  

• Local equipado (Solinca de Guimarães) para a realização do trabalho 

contra resistente. Passadeira (Technogym®, Excite Run 1000) para o 

aquecimento, prensa de pernas (Technogym®, Selection – Leg Press), 

extensora de pernas (Technogym®, Selection – Leg Extension) e flexora de 

pernas (Technogym®, Selection – Leg Curl). 

 

3.4 – Procedimento experimental  

3.4.1 – Estatura, Massa corporal e IMC 

Para medir a estatura foi utilizado um estadiómetro (SECA 213). A 

estatura foi definida como a distância, em linha reta, entre o ponto mais alto do 

crânio e o ponto mais baixo (neste caso o piso sobre o qual se apoiam os pés), 

estando os sujeitos em posição ereta, posicionados segundo o plano de 

Frankfurt. Este plano consiste numa linha imaginária (com ajuda de um objeto 

reto e linear, como por exemplo caneta ou régua) que passa pelo ponto mais 
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baixo do bordo inferior da órbita ocular direita e pelo ponto mais alto do lado 

superior do meato auditivo externo correspondente.  

Os sujeitos da amostra estiveram descalços, com os pés e os calcanhares 

juntos, o cóccix, a coluna dorsal e a parte occipital em contacto com o 

estadiómetro. A leitura foi expressa em centímetros, com aproximação às 

décimas sendo o valor registado após inspiração profunda. 

Para obter a massa corporal utilizou-se uma balança eletrónica (SECA 

813). Os sujeitos estiveram também descalços e vestidos com calções e t-shirt. 

Os sujeitos colocaram-se no centro da plataforma da balança onde 

permaneceram imóveis até ao final da medição. A leitura foi realizada após 

estabilização dos dígitos da balança e a massa corporal é expressa em Kg, com 

aproximação às décimas. 

O IMC foi obtido dividindo a massa corporal pela altura ao quadrado. Foi 

calculado o IMC de todos os participantes. 

 

3.4.2 - Teste para obtenção da força máxima (1RM) 

Os testes de 1 RM seguiram os procedimentos propostos pela Sociedade 

Americana de Fisiologistas do Exercício (Brown & Weir, 2001).  

Os participantes realizaram um aquecimento geral em tapete rolante a 9 

km/h durante cinco minutos, seguido por um aquecimento específico. O 

aquecimento específico foi composto de uma série de cinco repetições com 

aproximadamente 50% 1 RM e uma série de três repetições com 

aproximadamente 80% 1 RM, com dois minutos de intervalo entre as séries. Três 

minutos após o término do aquecimento, iniciou-se o teste de 1 RM.  

A força dinâmica máxima tinha que se determinada no máximo em cinco 

tentativas, valor a que nunca foi preciso chegar, com três minutos de intervalo 

entre elas.  

O exercício “Prensa de pernas” iniciou-se com a extensão total dos 

joelhos. A partir dessa posição, os participantes flexionaram os joelhos e o 

quadril, até atingirem a posição de 90º de flexão. Para os sujeitos identificarem 
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a amplitude correta do movimento durante o teste, foi colocada uma marcação 

ao longo do trilho onde a “cadeira” desliza. Ao atingirem essa marca, foi dito aos 

participantes que estendessem os joelhos até a posição inicial, finalizando o ciclo 

do exercício.  

Na extensão de pernas, o ciclo do movimento foi iniciado com os joelhos 

num ângulo de 180º. Ao sinal do avaliador o sujeito realizou a fase excêntrica 

flexionando os joelhos até alcançar o ângulo de 90º estendendo-os depois até 

alcançar novamente a posição inicial.  

Quanto à flexão de pernas, o ciclo de movimento iniciou-se com os joelhos 

num ângulo de 90º e ao sinal do avaliador o sujeito realizou a fase excêntrica do 

movimento estendendo os joelhos até alcançar o ângulo de 180º flexionando-os 

depois novamente até a posição inicial. 

 

3.4.3 - Sessões experimentais 

Todos os participantes realizaram as duas ordens propostas, PCE 

(Prensa de pernas, flexão de pernas e extensão de pernas) e ECP (Extensão de 

pernas, flexão de pernas e prensa de pernas), em dias diferentes separados por 

pelo menos 48 horas. Alguns, devido à fadiga, necessitaram de 72 horas de 

recuperação. É importante referir também que não houve horário fixo para a 

realização das sessões devido à disponibilidade limitada dos participantes. 

Metade dos participantes começou pela PCE fazendo depois a ECP, e a outra 

metade fez o inverso sendo que a ordem de realização das sequências foi 

randomizada entre os participantes. Todos eles foram instruídos para não 

realizarem nenhum exercício ou atividade física extenuante 24 horas antes das 

sessões experimentais.  

Cada sessão experimental foi iniciada com um aquecimento geral na 

passadeira rolante a 9 km/h por 5 minutos à semelhança do que aconteceu no 

teste de 1RM. Três minutos após o aquecimento geral a carga foi ajustada em 

80% 1 RM e cada participante realizou em cada exercício três séries até a falha 

concêntrica sendo anotadas todas as repetições de todos os indivíduos. 

Respeitou-se ainda um intervalo de dois minutos entre séries e exercícios. Foram 
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contadas apenas as repetições que completaram um ciclo de movimento 

completo.  

Os participantes foram constantemente encorajados e motivados 

verbalmente durante a realização dos exercícios para que os resultados fossem 

o mais corretos possível. No fim de cada exercício foi exibida a escala OMNI-

RES para que cada participante indicasse a sua perceção de esforço nesta que 

é uma escala subjetiva.   

 

3.4.4 - Volume Total de Treino  

 O VTT é dependente do número de repetições, logo, quantas mais 

repetições um individuo faz maior é o seu VTT. Para medir o volume total de 

treino utilizou-se a seguinte fórmula: “VTT= Vp+Vc+Ve” que significa, o volume 

total de treino é igual à soma do volume de cada exercício, prensa de pernas, 

extensão de pernas e flexão de pernas. O volume de cada exercício foi obtido 

através da soma das repetições das três séries a multiplicar pela carga do 

exercício (80% de 1RM). Sendo assim a fórmula que determinou o volume de 

cada exercício foi “V=(x+x+x)*y”, em que “x” representa as três séries de 

repetições e “y” representa a carga do exercício. 

 

3.5 - Analise estatística 

Os dados são tratados de acordo com duas formas de analise (descritiva e 

inferencial).  

Na estatística descritiva, recorreremos a valores de tendência central 

[média (�̅�)] e de dispersão [desvio padrão (±s)]. 

Os dados foram testados para a normalidade através do teste de 

kolmogorov Smirnov. O número de repetições realizadas, a perceção subjetiva 

de esforço (PSE) e o volume total de treino (VTT), nas duas ordens de realização 

foram testados pelo teste t-student (t) para amostras emparelhadas. 

O nível de significância foi estabelecido para o valor de p≤ 0.05.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV - Resultados  



 

29 

4. Resultados  

 

A apresentação dos resultados está estruturada da seguinte forma: 

Descrição dos valores da média (�̅�) e do desvio padrão (±s), da carga 

máxima para 1RM e 80% de 1RM, para o conjunto dos três exercícios 

constituintes do protocolo de avaliação (LP, LC e LE). 

Análise estatística inferencial. Nesta vertente analisamos os resultados 

relativos ao número de repetições, PSE e VTT, em função da ordem de 

realização dos exercícios no TCR. Todas as variáveis estão expressas através 

da média (�̅�) e do desvio padrão (±s). 

Para verificamos a existência de diferenças ao nível do número de 

repetições, PSE e VTT, entre as duas ordens de realização dos exercícios, 

aplicamos o teste t-student para amostras emparelhadas, apresentando os 

valores de t e p. 

Pela observação da tabela 2, podemos constatar os valores de 1 RM para 

os três exercícios (LP, LC e LE), assim como, a magnitude da carga utilizada 

para a realização das sessões de treino (80% 1RM), nas duas ordens de 

realização dos exercícios contra resistentes. 

Tabela 2 – Valores médios de 1 RM (média ± desvio padrão) e 80% 1RM nos três exercícios 
utilizados (Leg Press [LP], Leg Curl [LC] e Leg Extension [LE]). 

 LP  
𝒙 (±s) 

LC 
𝒙 (±s) 

LE 
𝒙 (±s) 

1 RM 151,7 (± 30,4) 70,8 (± 11,0) 88,8 (± 12,1) 

80% 1 RM 124,2 (± 23,5) 58,8 (± 8,0) 72,5 (± 8,7) 

Observando a tabela 3, verificamos que não houve diferença significativa 

no número total de repetições realizadas (soma das repetições nas três séries 

dos três exercícios) entre as duas ordens em estudo, (PCE = 80.1 ± 14.3 e ECP 

= 79.9 ± 19.2, t = 0.1, p = 0.96). Porém, quando considerados os exercícios 

isoladamente, verificam-se diferenças significativas entre as ordens nos dois 

exercícios realizados no início e final da sessão (LP e PE). No exercício realizado 

no meio (LC) não se confirma esta evidência.  
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O número de repetições realizados no exercício LP foi significantemente 

maior na ordem PCE do que na ordem ECP (PCE = 33.0 ± 7.7 e ECP = 26.9 ± 

8.6, t = 5.0, p = 0.00). No exercício LE o número de repetições realizadas foi 

maior na ECP comparado com a PCE (PCE = 22.9 ± 5.1 e ECP = 27.1 ± 4.8, t = 

-4.3, p = 0.00). Na LC foram realizadas mais repetições durante a ordem ECP, 

mas sem diferença estatisticamente significativa (PCE = 24.2 ± 5.3 e ECP = 25.8 

± 7.5, t = -0.9, p = 0.41).  

Tabela 3 - Número de repetições realizadas nos exercícios Leg Press (LP1 e LP2), Leg Curl 
(LC1 e LC2) e Leg Extension (LE1 e LE2) e o número total de repetições na sessão (T1 e 
T2) nas duas ordens PCE (1) e ECP (2). 

 𝒙 ±s t p 

LP1 33.0 7.7 
5.0 0.00 

LP2 26.9 8.6 

LC1 24.2 5.3 
-0.9 0.41 

LC2 25.8 7.5 

LE1 22.9 5.1 
-4.3 0.00 

LE2 27.1 4.8 

T1 80.1 14.3 
0.1 0.96 

T2 79.9 19.2 

(média [�̅�], desvio padrão [±s], valor de t e nível de significância [p]). 

Considerando os resultados da PSE, conforme ilustrado na tabela 4, 

constatamos que não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

ordens quanto ao total médio da PSE, (PCE = 6.8 ± 1.1 e ECP = 6.6 ± 1.1, t = 

0.8, p = 0.46). 

Tabela 4 - Perceção subjetiva de esforço (PSE), para os exercícios Leg Press (LP1 e LP2), 
Leg Curl (LC1 e LC2) e Leg Extension (LE1 e LE2) e o total médio da PSE da sessão (T1 e 
T2) nas duas ordens PCE (1) e ECP (2). 

 𝒙 ±s t p 

LP1 5.8 1.5 
-5.5 0.00 

LP2 8.1 1.0 

LC1 7.1 1.2 
2.2 0.05 

LC2 6.4 1.4 

LE1 8.5 0.9 
7.4 0.00 

LE2 5.4 1.5 

T1 6.8 1.1 
0.8 0.46 

T2 6.6 1.1 

(média [�̅�], desvio padrão [±s], valor de t e nível de significância [p]). 

Relativamente à PSE registada no final dos três exercícios, verificamos que esta 

variável acompanha o número de repetições, isto porque, também apenas se 

confirmam diferenças significativas no exercido do início e no exercício do fim da 

sessão. Assim sendo, os exercícios de LP (PCE = 5.8 ± 1.5 e ECP = 8.1 ± 1.0, t 

= -5.5, p= 0.00) e LE (PCE = 8.5 ± 0.9 e ECP = 5.4 ± 1.5, t = 7.4, p = 0,00) 

apresentam diferenças significativas de uma ordem para outra. No que diz 
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respeito à LC observa-se o contrário, ou seja, não existem diferenças 

significativas entre as duas ordens de realização dos exercícios contra 

resistentes (PCE = 7.1 ± 1.2 e ECP = 6.4 ± 1.4, t = 2.2, p = 0.05).  

Considerando a análise do VTT (tabela 5), podemos constatar que este 

resultado evidencia a mesma tendência que o número total de repetições na 

sessão, entre as ordens, uma vez que esta variável é dependente do número de 

repetições, demostrando que o VTT da ordem PCE (6765.8 ± 1652.9 kg) não 

diferiu significantemente do VTT da ordem ECP (6909.2 ± 1528.8 Kg), (t = -0.7, 

p = 0.48). 

Tabela 5 - Volume total de treino nas duas ordens de exercícios PCE (VTT1) e ECP (VTT2). 

 𝒙 ±s t p 

VTT1 6765.8 1652.9 
- 0.7 0.48 

VTT2 6909.2 1528.8 

(média [�̅�], desvio padrão [±s], valor de t [t] e nível de significância [p]). 
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5. Discussão dos Resultados  

 

O objetivo da presente investigação foi averiguar qual a influência, num 

treino contra resistente, da ordem de realização dos exercícios, no número de 

repetições, na PSE e no VTT. Para isto foi aplicado aleatoriamente um protocolo, 

com duas ordens distintas para realização de três exercícios, para membros 

inferiores executados a 80% de 1RM, com um intervalo entre cada sessão de 

exercícios, entre 48 a 72 horas. 

Os resultados demostraram, abordando o número de repetições, que o 

exercício realizado no final da sessão tende a efetuar menos repetições, 

independentemente de ser um exercício composto (LP), ou mais isolado (LE). 

Ainda assim, ficou demostrado que o número total de repetições da sessão não 

se diferencia em ambas as ordens. Quanto ao exercício, posicionado no meio da 

sessão (LC), não sofreu diferença significativa entre as duas ordens ainda que o 

número de repetições tenha sido ligeiramente, maior quando realizada a ordem 

ECP, ou seja, quando não é precedido de um exercício composto. 

Estes resultados estão em oposição às recomendações do ACSM (2002), 

assim como as conclusões de outros estudos (Simão, 2002; Simão, 2005; 

Novaes, 2007; Simão, 2007; Santos, 2009; Costa, 2017), realizados no mesmo 

âmbito, que sugerem que iniciar o TCR pelos exercícios que solicitam grandes 

grupos musculares (exercícios compostos), passando depois para os pequenos 

grupos musculares (exercícios mais isolados), possibilita realizar um maior 

número de repetições.  

Resultados idênticos seriam de esperar nesta investigação, no entanto, tal 

não aconteceu, uma vez que o número de repetições foi menor sempre no final 

da sessão independentemente de ser exercícios compostos ou exercícios mais 

isolados. Foi também mostrado noutros estudos que o exercício posicionado no 

meio das duas ordens foi o que não sofreu diferença quanto ao número de 

repetições (Novais et al., 2007), inclusive em amostras femininas (Simão et al., 

2007). 
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Foram sugeridas algumas outras hipóteses, na tentativa de explicar, como a 

ordem dos exercícios poderia influenciar o número de repetições realizadas.  

Antes de Simão et al. (2005), Novaes et al. (2007) e Simão et al. (2007) já 

Sforzo e Touey (1996), tinham sugerido que a ordem dos exercícios afetaria o 

número de repetições realizadas de maneira dependente do tamanho do grupo 

muscular. Simão et al. (2007), propuseram que o número de articulações 

envolvidas e não o tamanho do grupo muscular, seria o fator determinante sobre 

a forma como a ordem afetaria o número de repetições. Entretanto, nenhum 

destes estudos confirmou as hipóteses propostas, pois, em sessões que 

envolviam exercícios para membros superiores e inferiores, independente do 

tamanho do músculo, ou do número de articulações envolvidas, o exercício 

realizado no final da sessão tinha o número de repetições reduzido, assim como, 

no presente estudo ainda que este tenha apenas testado membros inferiores.  

Uma das explicações sugeridas, por vários destes estudos, é a fadiga 

acumulada ao longo do treino. Faz sentido que, sendo menor a fadiga na fase 

inicial da sessão de treino, um indivíduo consiga realizar um número maior de 

repetições, desenvolvendo consequentemente um maior volume de força. Assim 

sendo, e considerando que a quantidade de massa muscular envolvida possa 

influenciar a fadiga fisiológica e a PSE, tem sido recomendada a realização de 

exercícios, que envolvam maior massa muscular, no início do treino, pois desta 

forma quando a fadiga se começar a fazer sentir, já se terá trabalhado mais 

massa muscular.  

No entanto, apesar deste raciocínio ser aquele que está na base das 

recomendações do ACSM (2002), e ser reforçado por alguns outros estudos, 

parece também lógico que, se a escolha dos exercícios numa sessão de treino 

solicitar grupos musculares diferentes, então, é possível que a fadiga, de um 

grupo muscular, não interfira com a prestação dos restantes grupos musculares. 

Se assim for, a ordem dos exercícios não deverá ser uma condicionante do 

número de repetições, alcançadas em cada um dos exercícios, o que não 

acontece neste estudo. 

Embora os estudos apresentados pelo ACSM (2002), entre outros já 

nomeados anteriormente, recomendem iniciar o treino pelos grandes grupos 
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musculares, existem estudos que referem a não interferência da ordem dos 

exercícios no número total de repetições (Monteiro et al. 2005; Simão et al. 2007; 

Novaes et al. 2007; Silva et al. 2009; Vanni et al. 2011), evidências estas que 

corroboram com a presente investigação, reforçando a tese da interferência da 

fadiga na prestação de um indivíduo. Nos resultados dos estudos de Monteiro et 

al. (2005), são encontradas diferenças significativas em todos os exercícios. 

Estes autores concluem que o exercício realizado por último apresenta sempre 

menor número de repetições. 

Um fator que poderá também ser decisivo para o número total de repetições, 

por exercício é a velocidade de execução. O facto de nesses estudos não ser 

referido, em termos quantitativos, a avaliação da velocidade de execução 

poderá, em parte, justificar as incongruências encontradas nos diferentes 

trabalhos. 

A motivação do executante, quer por fatores intrínsecos quer por 

extrínsecos, como o encorajamento verbal, pode ser outro fator que ajuda a 

compreender as disparidades nos resultados dos diferentes estudos. Embora no 

nosso trabalho, tenha sido realizado esse encorajamento, ele não foi controlado 

assim como em todas as outras investigações. A dificuldade de quantificar este 

fator e a suscetibilidade dos participantes, face ao mesmo, poderá ter sido fulcral 

nos resultados alcançados.  

Relativamente à PSE, verificamos que esta tende a aumentar com o decorrer 

da sessão de treino. Mais uma vez, não foram notadas diferenças significativas 

entre a ordem que iniciou com o exercício composto (PCE) e a ordem que 

começou com o exercício mais isolado (ECP). Também não foram encontradas 

diferenças significativas no exercício posicionado no meio da sessão de treino. 

Alguns estudos têm mostrado que a PSE pode refletir a intensidade do 

exercício durante as sessões de TCR (Day et al., 2004; Lagally et al., 2002; 

Lagally et al., 2002). Numa revisão realizada por Tiggemann et al. (2010), sobre 

a PSE nas variáveis do TCR, foi destinado um tópico à ordem dos exercícios. O 

ordenamento dos exercícios parece também não afetar a PSE. Este 

comportamento repete-se em análises, para a aplicação da escala somente ao 

final da sequência (Monteiro et al., 2005, Simão et al., 2005, Simão et al., 2007), 
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num determinado momento nas duas sequências (Belezza et al., 2009), ou após 

todas as séries nas duas sequências (Simão et al., 2010) e o resultado foi o 

mesmo, não observaram diferenças entre as sequências.  

Tiggemann et al. (2010), referem que a principal variável moduladora para a 

PSE no TCR é a carga utilizada, abordam também a existência de poucos 

estudos que avaliaram a PSE em repetições máximas, mesmo assim concluem 

que este protocolo do tipo máximo, obviamente, gerará valores maiores para a 

PSE, resultando em respostas semelhantes, mesmo em diferentes protocolos, o 

que corrobora com os resultados do presente trabalho. Sabe-se que a PSE, 

assim como o número de repetições (Shimano et al., 2006), é relacionada com 

a intensidade relativa do exercício (Sweet et al., 2004).  

Portanto, se a PSE reflete a intensidade do exercício, então os nossos 

resultados sugerem que quando o exercício é realizado no final da sequência, a 

sua intensidade parece ser maior. A não familiarização por parte dos 

participantes com a escala da PSE, talvez seja uma das possíveis limitações 

desta investigação. 

Ficou ainda assinalado nos resultados que o VTT, não sofre alteração 

significativa quando começado por uma ordem ou por outra, apesar de ter sido, 

ligeiramente, maior na ordem que se inicia pelo exercício de LE, o que não condiz 

com os resultados do estudo de Gil et al. (2011), que apontam para uma 

diferença no VTT realizado na sessão, em consequência da ordem em que os 

exercícios de força são realizados.  

A execução de exercícios, que envolviam um número maior de articulações 

(exercícios compostos), no início da sessão influenciou, positivamente, o VTT da 

sessão. Esta evidência torna-se, particularmente, importante à medida que a 

literatura aponta o efeito positivo de maiores VTT sobre o ganho de força (Hass 

et al. 2000; Paulsen et al. 2003; Kelly et al. 2007) e hipertrofia (Hansen et al. 

2001; Ronnestad et al. 2007), de membros inferiores. Assim, é possível que 

treino com maior volume seja mais eficiente do que com menor volume, para 

induzir ganhos de força e hipertrofia. 

Em termos gerais, os resultados obtidos sugerem que os primeiros 

exercícios, realizam um maior volume de treino para uma dada carga de 
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trabalho. Em contrapartida, esses mesmo exercícios, quando realizados ao final 

do protocolo tendem a executar um menor número de repetições, para a mesma 

carga de trabalho, o que nos leva a crer que a ordem pode ser uma variável 

diretamente relacionada com a intensidade do esforço.  
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6. Conclusão e Efeitos Práticos 

 

Com a finalização desta investigação podemos concluir que num treino 

contra resistente para membros inferiores, aplicado em homens treinados (pelo 

menos 6 meses de experiência), com idades compreendidas entre os 18 e os 30 

anos, não há diferenças significativas entre as ordens PCE (iniciada por um 

exercício composto) e ECP (iniciada por um exercício mais isolado).  

Podemos inferir que o número de repetições, não está diretamente 

dependente da ordem dos exercícios, mas sim da fadiga acumulada ao longo do 

treino e/ou de outros fatores fisiológicos inerentes ao treino contra resistente. 

Tanto o exercício de leg press como o exercício de leg extension tiveram uma 

redução no número de repetições e na perceção subjetiva de esforço, quando 

realizados como último exercício da sessão de treino. Quanto ao exercício 

posicionado no meio da sessão, o leg curl, observamos que, embora tenha 

apresentado melhores resultados na ordem ECP, também não evidenciou 

diferenças significativas de uma ordem para a outra. 

Deste modo, de acordo com as condições experimentais do nosso estudo, 

observamos que começar a sessão de treino com um exercício composto, ou um 

exercício mais isolado, não interfere no número de repetições totais da sessão, 

na perceção subjetiva de esforço total nem no volume total de treino o que nos 

leva a inferir que no processo de elaboração de um programa de treino contra 

resistente, devemos ter em conta os objetivos pessoais do aluno e deste modo, 

iniciar com o exercício, para o grupo muscular que este deseja priorizar e que 

atenda às necessidades do mesmo. 

A manipulação da ordem dos exercícios, no treino contra resistente, numa 

sessão de membros inferiores, tende a alterar o desempenho para os exercícios 

que são realizados no final do programa, independente da massa muscular e 

articulações envolvidas. Outro aspeto importante é a escolha dos exercícios a 

utilizar na sessão de treino, dependendo do seu posicionamento o desgaste 

poderá ser maior. Desta forma, somos conduzidos a uma reflexão critica sobre 

a organização dos exercícios e processos de treino tendo assim treinadores e 
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especialistas o dever de utilizar o treino contra resistente seguindo uma 

sequência que atenda às necessidades objetivos de cada praticante. 
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QUESTIONÁRIO DE ANAMNESE 
 
 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome Completo:        

Data de Nascimento:         /        /  Peso:  Altura:  

Profissão:   Nº BI / CC :     

 

 

QUESTÕES MÉDICAS 
 

1. Já fez alguma vez uma prova de esforço? SIM NÃO 

2. Tem algum tipo de problema cardíaco? SIM NÃO 

Se respondeu SIM, Qual? BRADICARDIA TAQUICARDIA HIPERTENSÃO 

OUTRO Qual?    

2. Possui algum tipo de alergia respiratória? SIM NÃO 

ASMA BRONQUITE RINITE SINUSITE 

OUTRO Qual?    

4. É diabético? SIM NÃO 

5. É epiléptico? SIM NÃO 

6. É fumador? SIM NÃO 

7. Sofre de incontinência urinária ou tem problemas renais? SIM NÃO 

8. Sofre de algum tipo de problema na coluna vertebral? SIM NÃO 

Se respondeu SIM, Qual? LORDOSE CIFOSE ESCOLIOSE OUTRO 

Qual?    

9. Sofre de algum tipo de reumatismo? SIM NÃO 

10. Sofre de osteoporose? SIM NÃO 

11. Costuma usar algum tipo de medicamento regular? SIM NÃO 

Se respondeu SIM, qual e para quê?    
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PAR-Q 
Physical Activity Readiness Questionnarie 

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA 
 

 

Este questionário tem objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica e médica 
antes do início da atividade física. Caso marque um SIM, é fortemente sugerida a 
realização da avaliação clínica e médica. E não poderá participar no presente estudo pela 
intensidade fisica do mesmo. 

 
O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados 
regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR-Q representa o 
primeiro passo importante a ser tomado, principalmente se você está interessado em incluir a 
atividade física com maior freqüência e regularidade no seu dia a dia. 

 
O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia 
atentamente cada questão e marque SIM ou NÃO. 
 

 

 

SIM NÃO 

□ □ 

 
 

1. Alguma vez seu médico disse que possui algum problema cardíaco 
e recomendou que só praticasse atividade física sob prescrição 
médica? 

□ □ 2. Sente dor no tórax quando pratica uma atividade física? 

3. No último mês sentiu dor torácica sem estar a praticar atividade 
física? 

4. Perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a 
consciência quando estava praticando atividade física? 

5. Tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado 
com a prática de atividades físicas? 

6. O seu médico já recomendou o uso de medicamentos para 
controlo da sua pressão arterial ou condição cardiovascular? 

7. Tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça de 
participar em atividades físicas? 

 

 

 
Declaração de Responsabilidade 

 
Assumo a veracidade das informações prestadas no questionário “PAR-Q” e afirmo estar 
autorizado pelo meu medico para participação em atividades físicas. 

 
 
 

Assinatura   ____________________________________________________________________________ 
 
 

Data   ___ - ___ - 2018  

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 

Sou estudante do mestrado em Ciências do Desporto, especialização em Avaliação e Prescrição de 

Atividade Física na Universidade de Trás os montes e Alto Douro. Esta pesquisa tem como orientador o professor 

doutor Francisco Saavedra e o objetivo é perceber, tendo em consideração o treino contra resistente, qual é o efeito 

da ordem dos exercícios no número de repetições. Tem também o propósito de entender o efeito da primeira 

variável do treino mencionada no volume total de treino e na perceção subjetiva de esforço. 

Para isto vamos avaliar 12 indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 18 e os 30 

anos. Como voluntário, será submetido a um protocolo que será dividido em quatro sessões. A primeira será 

informativa e servirá para recolher dados referentes ao individuo. A segunda sessão tem como objetivo tirar o 

número de repetições máximas (RM) em cada exercício, para posteriormente se utilizar nas sessões experimentais 

80% de 1RM como manda o protocolo. As terceira e quarta sessões, separadas por pelo menos 48 horas, servirão 

para realizar as duas ordens de exercícios: Leg Press – Leg Curl – Leg Extension e Leg Extension – Leg Curl – Leg 

Press. Ser-lhe-á apresentada ainda a escala de OMNI-RES, referente a perceção subjetiva de esforço, no fim de cada 

exercício para indicar a sua perceção subjetiva de esforço. Os testes serão aplicados no Solinca de Guimarães, em 

dia e horário a combinar. 

Responderá a dois questionários, ambos na primeira sessão, o Par-Q e a Anamnese Desportiva, 

questionários que devem ser aplicados ao indivíduo antes que comece a praticar atividades físicas regulares e que 

têm como objetivo identificar possíveis limitações e restrições existentes na saúde da pessoa que tenciona fazer 

exercício físico. 

 

Voluntariamente concordo em participar na dissertação de mestrado supracitada, sabendo que para sua 

realização não terei qualquer espécie de encargo financeiro. 

Estou ciente ainda que, as informações obtidas durante as avaliações serão mantidas em sigilo e serão 

única e exclusivamente utilizadas para os fins, propostos deste trabalho. 

Li e entendi as informações, tendo sido informado(a) que terei acesso aos resultados dos testes a mim 

aplicados se os solicitar, comprometo-me, na medida das minhas possibilidades, a colaborar para um bom 

desempenho do trabalho científico dos responsáveis por esta dissertação. 

 

Eu, ______________________________________________________________________________com _______anos de 
Voluntário (a) 

 
Idade, residente na rua ______________________________________________________________________________, 

 

Localidade _________________________________com o número de telef./telem. ______________________________. 

 

 

Guimarães, _____________ de 2018 
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Escala de PSE (OMNI RES) 
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