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Resumo 

 

Introdução: Indoor Cycling é uma aula de grupo em que se realiza exercício físico numa 

bicicleta estacionária, ritmada por músicas com características diversificadas, onde se simula 

diferentes tipos de dificuldades e percursos, tendo assim oscilações de intensidade. Objetivo: 

O objetivo do presente estudo teve por base a análise do comportamento da Frequência 

Cardíaca (FC) numa aula de Indoor Cycling com a intensidade controlada, através da 

Frequência Cardíaca (FC) e Perceção Subjetiva de Esforço (PSE). Metodologia: A amostra 

é constituída por indivíduos do sexo masculino (n=15) e feminino (n=15) sem qualquer tipo de 

prática ou contacto com Indoor Cycling (IC) e com uma idade média de 23,20 ±2,90 e 23,55 

±2,52 respetivamente. O estudo dividiu-se em três sessões onde, na primeira, foi realizado 

um teste máximo, para obtenção da Frequência Cardíaca máxima (FCmáx) e nas restantes, 

foram realizadas duas aulas de Indoor Cycling de 45 minutos. As características e condições 

nas duas aulas de Indoor Cycling foram mantidas alterando apenas o método de controlo da 

intensidade. Resultados: Nas sessões experimentais não foram observados efeitos aula e 

sexo, nem interações sexo/aula na frequência cardíaca média total (FCMT) nem na FC nos 

três blocos de 15 minutos das aulas de Indoor Cycling. Contudo, quando a aula foi dividida 

por blocos de treino, de diferentes intensidades, foi observada uma diferença estatisticamente 

significativa no bloco 1 entre sexos, apresentando os participantes do sexo feminino valores 

significativamente superiores aos do sexo masculino, na aula controlada pela FC (p=0,31; 

IC95%= 1,09 – 20,43), assim como na aula controlada pela PSE (p=0,37; IC95%=0,89-23,30). 

De igual forma no bloco 2 foram obtidas diferenças significativas entre sexos, porém apenas 

na aula controlada pela FC (p=0,43; IC95%= 0,28 – 16,03). Entre a aula controlada pela FC 

e a aula controlada pela PSE foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no 

bloco 4 nos valores de FC total (p=0,001; IC95%= 11,19 – 37,59). Conclusão: Com este 

estudo comprova-se que o método de controlo de intensidade pela PSE com recurso à escala 

OMNI é um método que garante a segurança dos praticantes sem experiência na modalidade 

Indoor Cycling.  

  

Palavras Chave: Indoor Cycling; Frequência Cardíaca; Perceção Subjetiva de Esforço; 

Intensidade de Esforço; Escala OMNI. 
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Abstract 

Introduction: Indoor Cycling is a group class where physical exercise is performed on a 

stationary bike, rhythm by music with diverse characteristics, where different types of 

difficulties and paths are simulated, thus varying in intensity. Objective: The goal of the 

present study was to analyse the behaviour of Heart Rate (HR) on an Indoor Cycling class with 

a controlled intensity, through Heart Rate (HR) and Subjective Perception of Effort (SPE). 

Methodology: The sample is constituted by male individuals (n=15) and female individuals 

(n=15) without any kind of practise or contact with Indoor Cycling (IC) and with an average age 

range between 23,20 ±2,90 e 23,55 ±2,52 respectively. The study was divided in three 

sessions where, on the first one was performed a test of maximal Heart Rate (HRmax), and 

on the remaining two Indoor Cycling classes of 45 minutes. The characteristics and conditions 

on the two Indoor Cycling classes were maintained altering only the method of control of 

intensity. Results: On the experimental sessions there weren’t observed effects class and 

gender, nor interactions gender/class on the total average heart rate (TAHR), nor on the HR 

on the 3 blocks of 15 minutes of the Indoor Cycling classes. However, when the class was 

divided by training blocks, with diverse intensity, it was observed a significant statistical 

difference on block 1 between genders, where female participants showed values scientifically 

superiors to the ones of male participants, on the class controlled by HR p=0,31; IC95%= 1,09 

– 20,43), as well as on the class controlled by SPE (p=0,37; IC95%=0,89-23,30). Likewise, on

block 2 there were obtained significant differences between genders, however only on the 

class controlled by HR (p=0,43; IC95%= 0,28 – 16,03). Between the class controlled by HR 

and the class controlled by SPE there were found significant statistical differences on block 4 

on values of total HR (p=0,001; IC95%= 11,19 – 37,59). Conclusion: Based on results, it can 

be concluded that SPE by OMNI scale is a method that guarantees the safety of Indoor Cycling 

practitioners. 

Key words: Indoor Cycling; Heart Rate; Subjective Perception of Effort; Effort Intensity; 

OMNI Scale. 
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O exercício aeróbio desempenha um papel importante na perda de massa gorda, 

devido ao aumento do gasto calórico diário, aumentando assim também, a eficiência do 

sistema cardiorrespiratório e consequentemente, diminui as hipóteses de doenças 

cardiovasculares associadas à obesidade. Assim sendo, cada vez mais pessoas começam a 

ter em conta a prática de exercício físico, não só, para o seu bem-estar físico, mas também 

emocional e mental, pela sensação de bem-estar que esta prática se faz sentir no quotidiano 

das pessoas. 

Procurando a prescrição para a prática de exercício físico, e sendo a perda de massa 

gorda um objetivos muito procurado para a alteração da composição corporal de um indivíduo, 

este, de acordo com (ACSM, 2013 e Garber, et al., 2011), deverá realizar 150 minutos 

semanais de intensidade moderada e 75 minutos de intensidade vigorosa, podendo ser esse 

tempo repartido em períodos de 30 minutos e 20 minutos, 5 ou 3 vezes por semana, 

respetivamente. Estas duas intensidades de forma combinada podem causar um dispêndio 

energético de 500 a 1000 METs, contudo cada indivíduo apresenta uma variabilidade distinta 

dos demais, sendo necessário um ajuste das intensidades acima mencionadas. 

O Indoor Cycling (IC) é uma modalidade cada vez mais popular em academias, 

ginásios, health-clubs, uma vez que o exercício físico é realizado ao ritmo da música.  Nas 

palavras de Johnny Goldberg caracteriza-se por ser uma aula de grupo em que se realiza 

exercício físico numa bicicleta estacionária, ritmada por músicas com características 

diversificadas, onde se simula diferentes tipos de dificuldades e percursos  (Johnny, 1996). 

Sendo esta uma das aulas de grupo que um ginásio pode oferecer, a prática desta aquando 

de uma dieta associada, ajuda a obter melhorias, segundo indicações de (Valle, et al., 2010) 

na composição corporal e também a melhorar os níveis séricos de lipídeos. 

De forma a controlar a intensidade de esforço numa aula de grupo, e em concreto, na 

aula de IC, para salvaguardar a saúde dos praticantes, existem várias formas para atingir esse 

fim, a saber: o controlo da Frequência Cardíaca (FC), podendo esta ser máxima ou de reserva, 

o Volume de Oxigénio (VO2), e este pode ser máximo ou relativo, dos equivalentes

metabólicos, e por fim a Perceção Subjetiva de Esforço (PSE), fornecida pela escala de Borg 

6-20 ou de OMNI 10 valores, estando as percentagens destas escalas, segundo indicações

de (Norton, et al., 2010) diretamente relacionadas com a intensidade de esforço desta 

atividade, o IC. 
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A FC, VO2 e PSE são usados regularmente não só por técnicos de exercício físico, 

como também por atletas, principalmente a PSE no IC assim como noutras modalidades, uma 

vez que tem uma alta correlação com a intensidade de esforço e a FC, definindo assim zonas 

alvo de treino (Eston, et al., 2005 e Williams , Eston, & Beryl, 1994). Estudos recentes afirmam 

que os indivíduos podem ser capazes de sustentar potências ou batimentos cardíacos que 

excedem os limites definidos pelo laboratório (Impellizzeri, et al., 2002), não obstante da 

utilização da FC, VO2 e PSE ser basilar para a determinação de zonas alvo de treino. 

Apesar de ser recomendado pelos manuais da modalidade de IC (Johnny, 1996), o 

controlo da aula através da frequência cardíaca, pode não ser o método mais eficaz, tendo 

em conta as variações da intensidade do exercício que são comuns durante uma aula de IC, 

e consequentemente, tendo a FC uma resposta mais demorada (Tschakert, et al., 2015) 

podemos estar a sub ou supra estimar a intensidade de esforço no momento. Além disso, a 

exigência pode chegar a um patamar de imposição cardiovascular, que ultrapassa valores 

definidos como máximos no laboratório, mesmo quando são picos de intensidade de curta 

duração, como revelam (Batista, et al., 2008 e Caria , et al., 2007) nos seus estudos. 

Recentemente a PSE também foi considerada um método pouco eficaz por (Muyor 

J. M., 2013), tendo observado no seu estudo que uma grande percentagem de indivíduos,

entre os quais experienciaram uma intensidade menor do que estavam realmente a realizar, 

o que pode gerar numa aula de IC situações de risco cardiovascular nos seus praticantes.

Mesmo que o controlo pela FC ou pela PSE, seja um método suscetível de críticas, os 

professores de IC poderiam usar nas suas aulas tabelas com as zonas de intensidade de 

esforço e das FC dos seus alunos, assim como as diferentes percentagens de FC de cada 

aluno correspondentes às zonas alvo de treino que irão trabalhar nas suas aulas consoante 

o tipo de treino de IC para aquela aula. Assim, quando o professor define a intensidade a

alcançar, os alunos podem ajustar a resistência da sua bicicleta e ainda acompanhavam a 

sua intensidade de esforço pela FC que estaria monitorizada. 

O IC é considerado um exercício de alta intensidade para os indivíduos pouco 

treinados, conforme verificou (López-Minarro & Rodríguez, 2010) nos seus estudos, 

observando que durante uma aula de IC, a intensidade variou de moderado a vigoroso em 

adultos destreinados. 

Recentemente (Rendos, Musto, & Signorile, 2015), afirmam que os praticantes para 

obterem benefícios cardiovasculares não precisam de trabalhar em PSE elevadas. 

Observaram também que à medida que a PSE aumentava, o volume de oxigênio (VO2) 

aumentava significativamente, estes dados estão em conformidade com o que verificamos em 



 

4 
 

(Landaluce, et al., 2002) que verificou que a PSE é um método prático para prescrever 

intensidades de exercícios no IC, mostrando fortes correlações entre FC e VO2. 

Pese embora, os diferentes métodos para controlar a intensidade numa aula de IC, 

pretende-se perceber se existem diferenças, nomeadamente entre o controlo de intensidade 

de esforço numa aula de IC pela FC, ou no controlo da intensidade de esforço numa aula de 

IC pela PSE, em população inexperiente na modalidade, a fim de verificarmos qual a mais 

eficaz, ou se as duas são eficazes na mesma proporção, uma vez que não existe consenso 

entre os autores na literatura. 
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1.1. Amostra 

Pretende-se estudar 30 indivíduos do Concelho de Lousada, 15 do sexo masculino e 

15 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 31 anos, sem experiência 

na modalidade de IC. Na participação do estudo, os avaliados cumpriram ainda alguns 

critérios de inclusão que foram avaliados através de uma anamnese desportiva (anexo 1) e 

par-Q teste (anexo2) conforme ACSM 2013, tais como: i) nenhum participante portador de 

qualquer doença ou limitação (muscular e articular); ii) não podem ingerir medicação ou 

suplementação capaz de interferir nas variáveis em estudo; iii) não podem realizar exercício 

físico nas 72 horas antes de cada sessão; iv) e não podem ser treinados e/ou praticantes da 

modalidade em questão, Indoor Cycling. 

As caraterísticas como idade, medidas antropométricas e os valores de frequência 

cardíaca, usadas para definir as diferentes intensidades aplicadas nas sessões de estudo, 

encontram-se expressas na tabela 1. 

Tabela 1 - Médias ± desvios padrão da idade, medidas antropométricas, gordura estimada (G), 

frequência cardíaca máxima (FC máx) e teórica (FC teórica), índice de massa corporal (IMC) e a 

frequência cardíaca de repouso (FC repouso) dos participantes da amostra.  

*(p<0,01) $(p<0,05) 

1.2. Procedimentos 

Antes de ser iniciado o estudo, todos os sujeitos foram informados sobre todos os 

procedimentos inerentes ao presente estudo como todos os possíveis desconfortos que estes 

pudessem causar. 

Depois de esclarecidas todas as normas a cumprir todos os sujeitos preencheram uma 

Anamnese (Anexo 1) e um Par-Q teste (Anexo 2) de forma a verificar se os potenciais 

participantes possuíam os critérios de inclusão do presente estudo. Após este procedimento 

e depois de esclarecidas todas as questões e dúvidas, e após terem aceite fazer parte da 

Variável Masculino Feminino Total 

Idade (anos) 23,20±2,95 22,13±3,46 22,66±3,23 

Massa corporal (kg) 70,70±9,47* 57,40±8,16 64,05±11,03 

Estatura (cm) 175,93±5,27* 163,53±6,82 169,73±8,69 

G (%) 10,96±3,16* 16,85±3,02$ 13,90±4,27 

FC máx 185,06±10,07 182,00±8,25 185,53±9,25 

FC teórica 
IMC 

FC Repouso 

196,80±2,95 
22,83 ±2,89 

65,27 ±4,40$ 

197,86±3,46 
21,40 ±2,24 
69,40 ±3,34 

197,33±3,23 
22,11±2,56 
67,33±3,87 
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amostra do estudo foi entregue a cada participante um termo de consentimento livre e 

esclarecido, elaborado tendo em conta a declaração de Helsinki (Anexo 3). Assim, todos os 

sujeitos que preencheram os requisitos passaram a ser parte integrante do estudo. 

Na 1ª sessão os indivíduos foram sujeitos às medições antropométricas (massa 

corporal (Kg), estatura (cm) e percentagem de gordura estimada. Foi igualmente avaliada 

nesta sessão FCMáx no ciclo ergómetro (Monark Ergomedic 839 E) através de um protocolo 

de rampa de carga incremental. O ciclo ergómetro foi ajustado às características anatómicas 

de cada indivíduo e colocado o cardiofrequencímetro. Este protocolo para achar a FCmáx foi 

repetido na 2ª sessão como re-teste de forma a tentar que a ocorrência de erros fosse 

minimizada. 

As sessões experimentais (A e B) foram constituídas por uma aula de Indoor Cycling 

monitorizadas e controladas por diferentes métodos: FC e PSE respetivamente, sendo a sua 

ordem randomizada e separadas por sete dias de intervalo. Todos os elementos da amostra 

foram informados relativamente à necessidade da não ingestão de álcool e/ou cafeína no 

período de recolha de dados e da não realização de exercício físico nas 72 horas que 

antecedem as sessões experimentais. Todos os participantes comprometeram-se a submeter 

o corpo a um jejum de 12 horas, a uma ingestão alimentar idêntica e a uma ingestão hídrica

de pelo menos 33 ml kg-1, nas 24 horas que antecederam cada sessão experimental. Para o 

efeito foi-lhes fornecido uma folha de registo alimentar, (Anexo 4), onde os participantes 

registavam a quantidade e os alimentos ingeridos nas 24 horas prévias á primeira sessão 

experimental.  Assim, foi pedido que replicassem essa ingestão alimentar no dia da segunda 

sessão experimental. 

No dia das sessões de treino por volta das 8 horas, os sujeitos foram transportados 

para o local onde se realizaram os testes por um elemento da equipa de avaliadores. Foi 

colocado nos indivíduos o cardiofrequencímetro que registou as oscilações da FC em todos 

os momentos. Os indivíduos foram então colocados numa sala silenciosa com baixa 

luminosidade permaneceram deitados numa marquesa em decúbito dorsal durante 30 

minutos, onde se registou as oscilações da FC. Após este procedimento foi entregue uma 

refeição padronizada a todos da mesma forma e nas mesmas quantidades, (330ml água, 

350ml de sumo de laranja e 35g de barra energética sem cafeína e equivalente a 150 calorias). 

Aguardam 30 minutos em repouso e após a ingestão alimentar foram levados para a sala de 

recolhas por um avaliador, procedendo-se posteriormente ao início do teste.  

A aula de Indoor Cycling que foi avaliada, foi sempre a mesma nas duas sessões 

experimentais, variando apenas a forma como a intensidade foi controlada.  
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1.3. Instrumentos e Medições 

Estatura 

Para medir a estatura será utilizado um estadiómetro (SECA). A estatura será 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 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 descalços, com os pés e os 

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

estadiómetro. A leitura é expressa em centímetros, com aproximação às décimas sendo o 

valor registado após ter sido efetuada uma inspiração profunda. 

Massa Corporal 

Para obter a massa corporal foi utilizada uma balança eletrónica “SECA”. Para esta 

medição os sujeitos encontravam-se apenas em calções e descalços, colocados no centro da 

plataforma da balança onde permaneceram imóveis até ao final da medição. A leitura realizou-

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

aproximação às décimas. 

Percentagem de gordura estimada 

A estimativa da percentagem de gordura foi efetuada através das pregas de gordura 

subcutânea, sendo utilizadas as pregas peitoral, axilar média, tricipital, subescapular, 

suprailíaca, abdominal e crural, com recurso a um adipómetro (Langue). 

Fórmula para obter densidade corporal de (Jackson & Pollock, 1978) 

Equação 1- Sexo Masculino 

Densidade Corporal = 1,109380 – {0,0008267 x {∑ 3 Pregas Cutâneas} + 0,0000016 x {∑ 

3 Pregas Cutâneas} ² – 0,0002574 x{idade} 

Fórmula para obter densidade corporal de (Jackson & Pollock, 1980) 
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Equação 2- Sexo Feminino 

Densidade Corporal = 1,0994921 – {0,0009929 x {∑ 3 Pregas Cutâneas} + 0,0000023 x {∑ 3 

Pregas Cutâneas} ² – 0,0001392 x{idade}  

Fórmula para converter a densidade corporal em percentagem de gordura corporal de 

Siri, 1961  

Equação 3- Sexo Masculino 

Percentagem de Gordura=[(4,95/DC) – 4,50] x 100 

Equação 4- Sexo Feminino 

Percentagem de Gordura= [(5,03/DC) – 4,59] x 100 

A obtenção das Pregas Cutâneas obedecerá aos seguintes procedimentos ACSM, 

(2013). 

 Todas as medidas foram realizadas do lado direito do corpo;

 A prega cutânea foi pinçada com o dedo polegar e indicador, cerca de um

centímetro do local previamente marcado;

 O adipómetro (Langue) foi colocado perpendicularmente em relação à prega;

 A leitura foi efetuada cerca de 2 segundos após a colocação do adipómetro, sem

largar a prega;

 Foram efetuadas duas medidas no mesmo local, considerando a média de ambas

como valor final, desde que as duas medições não apresentassem valores que

difiram entre si mais de 0,2mm, quando este caso aconteceu procedeu-se a uma

terceira medição e usou-se então a média das três medidas.

Os pontos anatómicos que serão utilizados para a obtenção dos valores das pregas 

cutâneas são as seguintes (ACSM, 2013): 

Peitoral: prega diagonal; ponto médio entre a parte anterior da linha axilar e o mamilo; 

Axilar média: prega vertical; entre o cruzamento das linhas imaginárias passando uma 

por entre o meio da axila ao osso ilíaco do mesmo lado, e outra pelo lado do processo xifoide 

do esterno que vai, na horizontal, passar pela linha referida anteriormente; 

Tricipital: prega vertical; na linha média da parte posterior do braço, no ponto médio da 
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distância entre os processos acrômio e olecrano; 

Subescapular: prega diagonal (a 45º); 2 cm após o ângulo inferior da escápula; 

Suprailíaca: prega diagonal; em linha com o ângulo formado pela crista ilíaca e tirada 

na parte anterior da linha axilar, logo, superiormente à crista ilíaca;  

Abdominal: prega vertical; a 5cm da linha média do reto abdominal (à direita da cicatriz 

umbilical). 

Crural: prega vertical; ponto médio entre a dobra inguinal e a margem superior da rotula 

com a perna flexionada. 

Teste para obtenção da frequência cardíaca máxima, familiarização da escala de PSE 

 O método usado para se obter o valor de FC máxima, consiste num teste de rampa 

onde o individuo do sexo feminino começa com carga de 25 Watts e o indivíduo do sexo 

masculino começa com 50 watts, a uma cadência de 60 rotações por minuto (RPM), sendo 

incrementada carga gradualmente, de 25 Watts por minuto, é assim utilizado até à exaustão 

voluntária do sujeito ou até incumprimento dos 60 RPM. Com este teste vamos também 

familiarizar o participante com a escala de PSE, fazendo-o perceber que quando o teste é 

interrompido, aquele momento é o seu esforço máximo representado pelo número 10 na 

escala. 

Frequência Cardíaca 

A frequência cardíaca foi medida continuamente durante o teste e re-teste de rampa 

e durante todas as sessões experimentais através de uma cinta (Wireless Double Electrode, 

Polar, Kempele, Finlândia). Após o humedecimento dos elétrodos, o transmissor foi 

colocado ao nível do apêndice xifoide. Posteriormente, foram calculadas as percentagens 

a usar durante a aula controlada pela FC, 40%, 50%, 70% e 90% da FCmáx. 

Escala de PSE 

A escala da PSE OMNI de 10 valores (Robertson, et al., 2004) foi utilizada durante 

o teste e re-teste máximo de rampa e durante uma das sessões experimentais para

controlar a intensidade da aula. Durante a aula controlada pela PSE foram utilizadas as 

intensidades 2, 4, 6 e 8, correspondendo estas à sensação de fácil, pouco fácil, um pouco 

difícil e difícil, respetivamente. 
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Ciclo ergómetro 

O ciclo ergómetro (Monark ergomedic 839 E, Vansbro, Sweden) será utilizado em 

todas as sessões de forma contínua, cada vez que esta é utilizada é necessário ser feita uma 

calibração da mesma. Com este material conseguimos ter o controlo exato da carga em watts, 

expressa e manipulada num comando. 
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1.4. Sessão de estudo (Aula de Indoor Cycling) 

Tabela 2 - Aula de 45 minutos de Indoor Cycling 

BLOCO TEMPO BPM RPM PSE FC 

1 5:00 80 80/60 2 40% 

2 3:00 80 80/60 4 50% 

3 5:00 120 60 6 70% 

4 4:30 120 60 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

5 3:00 80 80/60 4 50% 

6 5:00 120 60 6 70% 

7 4.30 120 60 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

8 3:00 80 80/60 4 50% 

9 5:00 120 60 6 70% 

10 4:30 120 60 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

11 2:30 Retorno à calma 
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1.5. Tratamento estatístico 

A análise de todos os dados foi realizada através do Software de tratamento e de 

análise estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Science, Chicago, 

USA), versão 25. Foi efetuada uma análise exploratória de todos os dados com o intuito de 

caracterizar os valores das diferentes variáveis em termos de tendência central e dispersão. 

Foi elaborada também uma observação gráfica com objetivo de eliminar possíveis outliers e 

introduções incorretas de dados de todas as variáveis utilizadas. Com o objetivo de realizar a 

análise estatística inferencial, foi necessário avaliar a normalidade da distribuição dos dados 

recolhidos. Executados os procedimentos referidos e verificados os pressupostos da 

utilização de testes paramétricos, foi utilizada uma ANOVA multivariada com o modelo (1 

variável dependente x 2 aulas (PSE e FC) x 2 sexos (masculino e feminino)). Foi, igualmente, 

utilizado o t-test para medidas dependentes a fim de observar a existência, ou não, de 

diferenças estatisticamente significativas nos participantes do sexo masculino, feminino e no 

total de participantes entre as aulas controladas pela FC e pela PSE, e também para os 

valores de caraterização da amostra (idade, massa corporal, estatura, percentagem de 

gordura estimada, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca teórica, índice de massa 

corporal e frequência cardíaca de repouso). Foi utilizado um t-test para medidas 

independentes com o intuito de verificar possíveis diferenças significativas entre sexos na 

mesma aula. Foi usado a análise gráfica de Bland-Altman de forma a confirmar a não 

existência de diferenças entre as aulas controladas pela FC e pela PSE nas variáveis FCtotal 

e FC no primeiro, segundo e terceiros blocos de 15 minutos de aula de Indoor Cycling, em 

ambos os sexos.  O nível de significância será mantido em 5%.  
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Capítulo III – RESULTADOS 
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Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre sexos nas variáveis 

estatura, massa corporal, percentagem de gordura estimada (p<0,01) e ainda na frequência 

cardíaca de repouso (p<0,05), sendo apresentados valores superiores os indivíduos do sexo 

masculino à exceção na variável percentagem de gordura estimada. Não foram observados 

efeitos aula e sexo, nem interações sexo/aula na frequência cardíaca total (FCMT) nem na 

FC nos três blocos de 15 minutos das aulas de Indoor Cycling (ver tabela 3). 

Tabela 3 - Média ± Desvios Padrão dos valores de Frequência Cardíaca (FC) nos três blocos de 15 

minutos das aulas de indoor Cycling. 

AFC – Aula controlada pela FC; APSE – Aula controlada pela Perceção subjetiva de Esforço 

(PSE) 

Podemos confirmar da figura 1 à figura 4, através dos gráficos de Bland-Altman que não 

existem diferenças significativas nestas três variáveis. 

Figura 1 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca Total no sexo feminino. 

Variável AFC APSE 

M F T M F T 

FCMT 148,33±9,76 146,33±9,84 147,33±9,68 147,45±16,00 149,14±14,20 148,30±14,89 

FC1B15 141,68±10,48 141,67±9,28 141,67±9,73 137,84±19,54 143,68±13,40 140,76±16,73 

FC2B15 151,64±9,55 147,75±10,55 149,70±10,08 152,14±15,33 152,08±15,68 152,11±15,23 

FC3B15 152,01±9,87 149,71±10,56 150,86±10,11 152,85±14,86 151,95±14,77 152,40±14,57 
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Figura 2 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca Total no sexo masculino. 

Figura 3 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca para o primeiro bloco de 15 minutos 

no sexo feminino. 
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Figura 4 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca para o primeiro bloco de 15 minutos 

no sexo masculino. 

Figura 5 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca para o segundo bloco de 15 minutos 

no sexo feminino. 



 

18 
 

 
 

 
Figura 6 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca para o segundo bloco de 15 minutos 

no sexo masculino. 

 
 
 

 

Figura 7 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca para o terceiro bloco de 15 minutos no 

sexo feminino. 
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Figura 8 - Gráfico de Bland-Altman para a Frequência Cardíaca para o terceiro bloco de 15 minutos no 

sexo masculino. 

 

Foi observado um efeito aula (FC versus PSE) significativo no bloco 4 (F (1,60) = 8,971; 

p=0,042; p
2=0,839), tendo sido apresentado neste bloco, mormente na aula controlada pela 

FC valores significativamente superiores em relação à aula controlada pela PSE (p=0,001; 

IC95%= 11,19 – 37,59). Foi, igualmente, observado um efeito sexo (masculino versus 

feminino) nos blocos 1 e 2 significativos (F (1,60) = 11, 739; p=0,001; p
2=0,173 e F (1,60) = 4,763; 

p=0,033; p
2=0,078, bloco 1 e bloco 2, respetivamente). No bloco 1 os participantes do sexo 

feminino apresentam valores significativamente superiores aos do sexo masculino na aula 

controlada pela FC (p=0,31; IC95%= 1,09 – 20,43), mantendo-se esses valores quando a aula 

é controlada pela PSE (p=0,37; IC95%=0,89-23,30). No bloco 2, tal como no anterior, os 

participantes do sexo feminino apresentam valores significativamente superiores aos do sexo 

masculino na aula controlada pela FC (p=0,43; IC95%= 0,28 – 16,03). 

  



 

20 
 

 

Tabela 4 - Média ± Desvios Padrão dos valores de Frequência Cardíaca (FC) nos diferentes blocos 

das aulas de Indoor Cycling. 

AFC – Aula controlada pela FC; APSE – Aula controlada pela Perceção subjetiva de Esforço 
(PSE); $ p=0,001 entre aula controlada pela FC e PSE; * p<0,05 entre homens e mulheres 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

Variável AFC APSE 
M F T M F T 

FCB1 94,60±13,01 106,33±12,44* 100,46±13,86 93,33±16,25 105,80±12,64* 99,56±15,64 

FCB2 99,20±9,50 108,00±11,02* 103,60±11,05 102,80±22,31 111,06±14,39 106,93±18,92 

FCB3 132,86±7,90 130,53±6,20 131,70±7,08 122,33±22,64 128,80±16,78 125,56±19,86 

FCB4 155,73±11,72 153,12±10,19 154,42±10,87 151,42±20,44 155,88±14,20 153,65±17,44$ 

FCB41 134,53±11,90 132,26±11,31 133,40±11,46 129,66±23,36 137,66±18,91 133,66±21,28 

FCB42 155,13±12,68 151,33±11,44 153,23±12,02 147,53±21,36 154,86±15,01 151,20±18,52 

FCB43 163,13±13,01 160,66±9,52 161,90±11,27 154,93±22,07 160,40±15,72 157,66±19,03 

FCB44 154,80±11,70 154,06±10,89 154,43±11,11 156,06±20,93 158,73±15,38 157,40±18,10 

FCB45 166,33±15,04 163,80±10,88 165,06±12,96 161,66±19,45 163,86±13,34 162,76±16,43 

FCB46 160,46±14,18 156,60±12,44 158,53±13,26 158,66±18,82 159,80±13,06 159,23±15,93 

FCB5 144,40±12,95 143,33±16,12 143,86±14,38 139,93±18,66 143,86±18,15 141,90±18,20 

FCB6 135,80±9,34 132,13±9,19 133,96±9,29 135,06±18,46 136,60±16,47 135,83±17,21 

FCB7 154,94±9,40 150,62±10,59 152,78±10,08 156,33±14,91 155,46±15,61 155,89±15,01 

FCB71 136,26±9,52 132,86±13,39 134,56±11,55 140,40±18,90 138,93±17,06 139,66±17,71 

FCB72 153,13±9,39 148,33±12,53 150,73±11,15 154,80±16,20 154,20±14,51 154,50±15,11 

FCB73 163,00±12,51 156,60±14,86 159,80±13,88 160,73±14,82 161,53±16,66 161,13±15,50 

FCB74 154,80±11,23 151,66±11,19 153,23±11,13 159,06±14,06 158,46±16,72 158,76±15,18 

FCB75 164,53±12,24 160,53±10,61 162,53±11,44 163,80±14,15 161,00±17,86 162,40±15,89 

FCB76 157,93±9,61 153,73±11,82 155,83±10,80 159,20±13,88 158,66±15,17 158,93±14,29 

FCB8 141,00±11,02 140,33±16,25 140,66±13,65 141,00±16,96 142,66±18,26 141,83±17,34 

FCB9 137,00±10,58 136,13±10,42 136,56±10,33 139,13±17,69 139,13±15,70 139,13±16,44 

FCB10 156,98±10,28 153,98±9,76 155,48±9,97 158,37±14,54 156,85±14,01 157,61±14,05 

FCB101 136,86±11,53 137,73±9,46 137,30±10,37 141,80±20,04 143,73±15,44 142,76±17,61 

FCB102 152,06±10,84 147,73±8,76 149,90±9,93 152,13±16,84 147,73±8,76 152,90±15,73 

FCB103 164,66±13,18 161,40±11,64 163,03±12,33 163,80±13,61 160,73±13,57 162,26±13,44 

FCB104 159,60±10,35 156,26±12,66 157,93±11,49 164,33±13,67 159,73±13,80 162,03±13,70 

FCB105 167,33±12,37 165,00±12,26 166,16±12,16 166,80±13,90 163,80±15,32 165,30±14,45 

FCB106 161,40±12,14 155,80±13,09 158,60±12,73 161,40±14,18 159,46±14,78 160,43±14,26 

FCB11 143,26±9,66 142,80±15,33 143,03±12,59 139,80±15,88 139,73±18,08 139,76±16,72 
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Capítulo IV - DISCUSSÃO 
  



 

22 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento da FC numa aula de 

Indoor Cycling, em sujeitos inexperientes na modalidade, de ambos os sexos, onde a 

intensidade foi controlada de duas formas distintas, a saber: uma aula através da PSE e outra 

através da FC, com a finalidade de verificar a existência ou não de diferenças significativas 

no controlo das mesmas. 

 Frequentemente, o uso da PSE no controlo da intensidade de aulas de grupo nas 

academias, ginásios e health clubs não é muito apoiado, sendo por norma aconselhado o uso 

da FC (López-Minarro & Rodríguez, 2010; Johnny, 1996; Muyor J. M., 2013; Schaeffer, Darby, 

& Browder, 1995; Muyor & López, 2009 e Muyor, Vaquero-Cristóbal, Alacid, & López-Miñarro, 

2015). Desta forma, tornou-se pertinente e impreterível a realização deste estudo, devido às 

divergências muitas vezes encontradas na literatura, existindo mesmo artigos que 

desaconselham mesmo a prática desta modalidade por ser demasiado intensa, chegando 

mesmo a ultrapassar valores de esforço máximo atingidos em laboratório (Caria et al., 2007; 

Battista et al., 2008). 

De um modo geral e estudando o comportamento da FC nas duas aulas, não foram 

constatadas diferenças significativas nos valores médios obtidos, entre aulas (APSE e AFC) 

e entre sexos. O mesmo foi observado aquando da análise da aula por blocos de treino 

equivalentes (com 15 minutos de duração e iguais intensidades), entre aulas (APSE e AFC) 

e entre sexos.  

Contudo, quando a aula foi repartida por blocos de treino, de diferentes intensidades, 

foi observada uma diferença estatisticamente significativa no bloco 1 entre sexos, quer na 

aula controlada pela PSE, quer pela FC (ver tabela4). As mesmas diferenças significativas 

foram constatadas entre sexos no bloco 2, apenas na aula controlada pela FC (ver tabela 4). 

Entre a aula controlada pela FC e a aula controlada pela PSE foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no bloco 4 nos valores de FC total (ver tabela 4). 

 A literatura menciona diversos fatores que apresentam impacto na Variabilidade da 

Frequência Cardíaca (VFC) como o índice de massa corporal (IMC) e o sexo (Benichou, et 

al., 2018 e Vanconcelos & Junior, 2012).  

 Um dos fatores que contribui para a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre sexos no bloco 1 e 2 é a carência de estudos comparativos do uso da PSE 

com a FC como métodos de controlo da intensidade e da presença ou não de diferenças entre 

sexos, estudos estes que são fundamentais, uma vez que a VFC se distingue entre os sexos, 

com uma complexidade e atividade parassimpática maior nas mulheres (Ryan , et al., 1994). 

Cumpre  ainda realçar na literatura que o uso da PSE não é aconselhado para controlo 

da intensidade de esforço (Muyor & López, 2009; Muyor J. M., 2013; Muyor, Vaquero-

Cristóbal, Alacid, & López-Miñarro, 2015 e López-Minarro & Rodríguez, 2010), autores estes 
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que avaliaram apenas a média dos valores de PSE e de FC no final da aula, e obtiveram a 

FCmáx através de uma fórmula de predição da mesma, e não através de um teste máximo.  

Este procedimento pode conduzir à obtenção de dados inexatos se o objetivo for manter o 

controlo de intensidade da aula ao longo da mesma já que os valores de FC e de PSE estarão 

condicionados pela parte final da aula e/ou pela que suscitou maior entusiasmo no aluno. Os 

mesmos autores anteriormente referidos não aconselharam o uso da PSE no controlo da 

intensidade de esforço nas aulas de IC, devido a nesses mesmos estudos a amostra ser 

constituída por sujeitos principiantes (Muyor et al., 2009 e López-Miñarro et al., 2010) ou 

sedentários (Caria et al., 2007 e Batista et al., 2008). Desta forma, e sabendo que o presente 

estudo foi realizado em pessoas não treinadas na modalidade, este é mais um fator que 

contribui para as diferenças estatisticamente significativas no bloco 1 e 2, devido a não haver 

uma diferenciação da condição física ou técnica dos indivíduos na modalidade, fazendo com 

que mesmo a intensidades de esforço mais baixas se traduzam FC mais altas como 

constatado no presente estudo no bloco 1 e 2.  

Também num estudo comparativo da PSE entre praticantes regulares de IC e 

participantes, (Landulance, et al., 2002) comprovou que para a mesma percentagem de 

frequência cardíaca máxima, os participantes obtiveram diferentes valores de PSE, sendo 

necessária uma familiarização dos participantes com a modalidade. Sendo o presente estudo 

feito em indivíduos sem prática na modalidade, nem na escala de PSE, este poderá ser mais 

um fator para explicar as diferenças estatisticamente significativas encontradas. 

Outro fator que poderá ter contribuído para as diferenças estatisticamente 

significativas encontradas no bloco 1 e bloco 2, sabendo que a amostra deste mesmo estudo 

são pessoas sem prática ou conhecimento de Indoor Cycling, é o ritmo da pedalada (Dias, et 

al., 2007), estando em certos momentos as pessoas a uma cadência mais rápida que aquela 

que o professor pediu, o que pode traduzir para uma mesma carga, um aumento da FC ou da 

PSE sentida pelo participante.  

Nas metodologias típicas de Indoor Cycling, por norma os treinos são de intensidade 

intervalada, o que contribuiu para um pico maior de FC em relação a treinos contínuos num 

curto espaço de tempo. Quando comparada a intensidade contínua com intensidade 

intervalada nota-se uma resposta mais lenta da FC, devido a esses mesmos picos de 

intensidade (Tschakert, et al., 2015). No presente estudo, os valores obtidos na aula 

controlada pela PSE não excederam a FC alvo de treino, corroborando assim, a afirmação 

anterior, pois com um controlo de intensidade subjetivo consegue-se manter o praticante 

seguro na prática de exercício físico, neste caso de Indoor Cycling. 

 Por conseguinte, podemos verificar que a PSE é um método de controlo de intensidade 

eficaz, pese embora a necessidade de mais estudos para a sua validação. No entanto, a 



 

24 
 

escala OMNI garante a segurança de todos os praticantes de Indoor Cycling, uma vez que 

nunca foram ultrapassados os valores de FC estipulados para as diferentes zonas alvo de 

treino. 

 Recomenda-se que em estudos futuros, a avaliação da FC e da PSE noutros métodos 

de treino de Indoor Cycling, que não sejam intervalados intensivos, assim como, a avaliação 

da FC e da PSE no desenrolar da aula e não apenas a média dos resultados da FC e da PSE 

na totalidade de cada bloco de treino durante a aula. Propõe-se ainda, num próximo estudo, 

a realização de uma interpretação dos resultados, não só na sua totalidade, mas também de 

forma distinta, considerando os fatores influenciadores da PSE como a familiarização com o 

método de controlo de treino e da aula, assim como a técnica a adotar para a prática da 

modalidade, e ainda, sugere-se a realização de um estudo no controlo da intensidade em 

Indoor Cycling, mas com outro método de controlo de intensidade como o consumo de 

oxigénio. 
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Concluindo a análise e interpretação dos resultados no presente estudo, comprova-se 

assim que o método de controlo de intensidade pela PSE com recurso à escala OMNI é um 

método que garante a segurança dos praticantes da modalidade Indoor Cycling, mesmo que 

estes não estejam familiarizados com a modalidade, uma vez que nunca foram ultrapassados 

os valores de FC estipulados para as diferentes zonas alvo de treino. 

A PSE revelou ser um método eficaz no controlo de intensidade uma vez que não 

existem diferenças significativas no controlo da intensidade pela FC e a PSE, apesar de serem 

necessários mais estudos para a sua validação. 

 Uma forte vantagem para o método de controlo da intensidade de esforço pela PSE é 

o seu baixo custo assim como a sua fácil aplicação. 
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Anexo 1 – Anamnese Desportiva 

 
Através do fornecimento de um questionário próprio e individual aos sujeitos, de 

forma a obter os seus dados individuais, para conseguir cumprir com todo o rigor necessário 

para a realização deste estudo. As perguntas efetuadas serão relativas: ao nome; data de 

nascimento; raça; mudança de peso nos últimos 6 meses; uso de qualquer tipo de 

medicamentos; ingestão de cafeína; se é fumador; se realiza atividade física; qual; há 

quanto tempo e qual a frequência semanal a que esta é realizada. 

Anamnese Desportiva 

 
Nome:……………………………………………………………………………………… Idade: 

………. Estatura: ………. Massa Corporal: ………. Sexo: M…. F…. 

 
Leia cuidadosamente e preencha o formulário desta ficha com a maior fidelidade possível. 
 

 

1- É fumador? 
 

2- Toma algum tipo de medicamento diariamente? 

Se sim, qual? 
 

3- Pratica Ciclismo Indoor? Se sim, há quanto tempo? 

 

4- Pratica regularmente atividade física? 

Se sim, quais? 

Quantas vezes por semana? 
 

5- Já foi sujeito algum tipo de cirurgia? 

Se sim, qual? 
 

6- Sente algum tipo de dor ou desconforto regularmente? 

Qual? 

Impede de fazer algum tipo de tarefa ou movimento? 
 

7- O emprego é exigente ao nível físico? 
Se sim, qual?  
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Anexo 2 – Par-Q test 

 
O Par-Q teste (ACSM, 2013) é composto por 7 perguntas, sendo estas individualizadas 

a cada sujeito. Apenas existem duas opções na escolha das respostas (sim e não). Caso o 

sujeito responda afirmativamente a qualquer uma das seguintes questões, este não poderá 

participar da amostra do estudo: 

 

i) Alguma vez, algum médico o informou que tem um problema cardíaco e que só 

poderia efetuar alguma atividade física após recomendação médica? 

_____________  

 

ii) Sente alguma dor no peito quando está a fazer alguma atividade física? 

__________  

 

iii) No mês passado, teve alguma dor no peito quando não estava a fazer atividade 

física? ____________  

 

iv) Alguma vez perdeu o equilíbrio por causa de uma tontura ou alguma vez ficou 

inconsciente? ___________  

 

v) Tem algum problema ósseo ou articular que possa piorar com a alteração do tipo 

de atividade física que pratica habitualmente? ___________  

 

vi) Frequentemente o seu médico receita-lhe medicamentos para a pressão arterial 

ou para problemas cardíacos? ___________  

 

vii) Sabe de mais alguma razão pela qual não deva realizar atividade física? 

____________. 
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Anexo 3 – Termo Individual de Consentimento 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

portador do C.C. nº _____________, emitido em ___/___/________, declaro que fui 

suficientemente informado das finalidades, benefícios esperados e riscos associados com a 

realização dos testes ou das atividades. Foi-me dada a oportunidade de formular questões e 

colocar dúvidas e estou na posse de informação suficiente para poder assinar o termo de 

consentimento. 

Assumo a responsabilidade de eventuais lesões ou situações de risco de saúde que possam 

resultar do facto de não apresentar declaração médica que autorize a prática de atividade 

física. Assumo ainda a responsabilidade da ocorrência das situações nefastas para a minha 

saúde, que resultem do não cumprimento das indicações técnicas da UTAD. 

É da minha inteira responsabilidade o não cumprimento do programa de exercícios e/ou de 

recomendações fornecidas pelos técnicos da UTAD.  

 

_____de _____________de 201 

Assinatura 

___________________________________________ 

  



 

35 
 

Anexo 4 – Ficha de registo alimentar 

Relatório da alimentação antes de cada teste  

Nome: 

 
Pequeno-almoço 

Descrição Quantidade 

  

 

Lanche da manhã 

Descrição Quantidade 

  

 

Almoço 

Descrição Quantidade 

  

 

Lanche da tarde 

Descrição Quantidade 

  

 

 
 
 



 

36 
 

 
Jantar 

Descrição Quantidade 

  

 

Ceia 

Descrição Quantidade 
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Anexo 5 - Folha de registo das avaliações 
 

1ª Sessão 

Nome: 

Data  Horário  

Medições cm/kg: 

Estatura (cm)  

Massa      corporal (kg)  

Pregas (Adipómetro): 

Peitoral  

Axilar média  

Tricipital  

Subescapular  

Abdominal  

Suprailíaca  

Crural  

Teste Máximo FCMáx 

FCMáx  Tempo  

2ª Sessão 

Data  Horário   

Teste Máximo FCMáx 

FCMáx  Tempo  

3ª Sessão 

Data  Horário  
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FC 

30` antes  30` após  

PSE 

15` após  30` após  

4ª Sessão 

Data  Horário  

FC 

30` antes  30` após  

PSE 

15` após  30` após  
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Faixa Tempo BPM RPM PSE FC 

1 5:00 80 80/60 2 40% 

2 3:00 80 80/60 4 50% 

3 5:00 120 60 6 70% 

4 4:30 120 60 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

5 3:00 80 80/60 4 50% 

6 5:00 120 60 6 70% 

7 4.30 120 60 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

8 3:00 80 80/60 4 50% 

9 5:00 120 60 6 70% 

10 4:30 120 60 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 6 

30’’ 8 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

1’ 70% 

30’’ 90% 

11 2:30 Retorno à calma 
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Anexo 6 - Escala OMNI de perceção de esforço para adultos no cicloergómetro. 
 

 
 
 

 
 


