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RESUMO 

O exercício físico anaeróbico como a musculação é realizado com predomínio 
da glicose como substrato energético. A glicose tanto sanguínea quanto 
advinda do glicogênio permite a realização de exercícios físicos de alta 
intensidade e pequena duração. A clivagem da glicose na via glicolítica gera 
aumento nas concentrações de lactato sanguíneo. O lactato é então marcador 
bioquímico de intensidade do exercício físico. Outros parâmetros relacionados 
à intensidade podem ser considerados: parâmetros fisiológicos, como a 
frequência cardíaca (FC) e subjetivos, como a Percepção Subjetiva de Esforço 
(PSE) e Escala Visual Analógica (EVA). O objetivo deste trabalho foi analisar 
parâmetros fisiológicos, subjetivos e bioquímicos na musculação em indivíduos 
treinados e não treinados, bem como estabelecer correlações dessas variáveis. 
A amostra foi composta por dezessete homens (26 ± 3 anos, 74,8 ± 10,7 kg, 
174,4 ± 8,9 cm de altura e 13 ± 7,4 de percentual de gordura corporal), dentre 
eles oito treinados, que apresentavam experiência de no mínimo seis meses na 
prática da musculação e nove não treinados, que não apresentavam nenhuma 
experiência com a prática desta modalidade. Previamente à intervenção, foi 
realizada uma anamnese, avaliação física e teste de predição de 1RM em cada 
um dos voluntários. Foram realizadas então, quatro séries de oito a dez 
repetições a 65% de uma repetição máxima (1RM) nos aparelhos de Leg 
Press, Cadeira Flexora e Cadeira Extensora. Os níveis de lactato sanguíneo 
foram coletados antes, imediatamente após e duas horas após o exercício. A 
FC foi coletada em repouso e após cada exercício e a PSE e EVA foram 
coletadas antes, após cada um dos exercícios, 2 horas e 24 horas após o final 
da sessão. A análise de dados mostra que houve aumento nas concentrações 
de lactato quando comparados os momentos pré e pós sessão. Foi possível 
perceber também que esse aumento foi diferente entre os grupos e que 2 
horas após o final da sessão, as concentrações haviam voltado para níveis 
basais apenas no grupo dos treinados. Nossos resultados mostram que a 
sessão de treino de força na musculação também foi capaz de elevar a FC, a 
PSE e a EVA em indivíduos treinados e não treinados. Além disso, este estudo 
mostrou que não existem correlações entre as variáveis FC, PSE, EVA e 
concentração de lactato. 
 
 

Palavras-chave: Musculaç/ão, Marcadores de intensidade, Treinamento de 

força.



 

ABSTRACT 
 
Anaerobic physical exercise such as bodybuilding is performed with 
predominance of glucose as an energy substrate. Both blood and glycogen 
glucose allow the performance of physical exercises of high intensity and short 
duration. Glucose cleavage in the glycolytic pathway leads to an increase in 
blood lactate concentrations. Lactate is then a biochemical marker of exercise 
intensity. Other parameters related to intensity can be considered: physiological 
parameters, such as heart rate (HR) and subjective such as Rate of Perceived 
Exertion (RPE) and Visual Analogue Scale (VAS). The objective of this study 
was to analyze physiological, subjective and biochemical parameters in 
bodybuilding in trained and untrained individuals, as well as to establish 
correlations of these variables. The sample consisted of seventeen men (26 ± 3 
years, 74.8 ± 10.7 kg, 174.4 ± 8.9 cm in height and 13 ± 7.4 percentage of body 
fat), among them eight trained, who had at least six months' experience in 
bodybuilding practice and nine untrained who had no experience with 
bodybuilding practice. Prior to the intervention, an anamnesis, physical 
evaluation and 1RM prediction test were performed in each of the volunteers. 
Four series of eight to ten repetitions were performed at 65% of a maximal 
repetition (1RM) in the Leg Press, Leg Curl and Leg Extension. Blood lactate 
levels were collected before, immediately after and two hours after exercise. HR 
was collected at rest and after each exercise. RPE and VAS were collected 
before, after each exercise, 2 hours and 24 hours after the end of the session. 
Data analysis showed that there was an increase in lactate concentrations 
when the pre and post-session moments were compared. It was also possible 
to notice that this increase was different between the groups and that 2 hours 
after the end of the session, the concentrations had returned to basal levels 
only in the group of the trained ones. Our results show that the strength training 
session in bodybuilding was also able to raise HR, RPE and VAS in trained and 
untrained individuals. In addition, this study showed that there are no 
correlations between the variables HR, RPE, VAS and lactate concentration. 
 
 
Key words: workout, Intensity markers, Strength training. 
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1.0  INTRODUÇÃO 
 

 Atualmente, tem crescido o número de praticantes da musculação 

devido à sua grande associação com a promoção da saúde. Assim, torna-se 

extremamente importante o aprofundamento do conhecimento sobre os 

diversos meios de treinamento dentro desta modalidade (MASCENA, 2008). 

 Lima e Chagas (2008) apresentam um entendimento amplo sobre os 

componentes da carga de treinamento na musculação. Para estes autores, 

referenciados também por outros autores, o conceito de musculação pode ser 

entendido como "um meio de treinamento caracterizado pela utilização de 

pesos e máquinas desenvolvidas para oferecer alguma carga mecânica em 

oposição ao movimento dos seguimentos corporais” (LIMA E CHAGAS, 2008, 

p. 19), sendo ela estruturada pelos seguintes componentes da carga de 

treinamento: o volume, que representa o trabalho total realizado em um 

determinado período de tempo; a intensidade, que é descrita como o grau de 

esforço exigido por um exercício; a frequência, que demonstra o número total 

de sessões semanais de treinamento; a densidade que é a relação entre o 

tempo de estímulo e o tempo da recuperação e a duração que pode ser 

caracterizada como o tempo de aplicação de um determinado estímulo, sem 

levar em consideração as pausas de recuperação. A aplicação adequada da 

carga de treinamento compondo o treinamento resistido é capaz de gerar 

melhoria das capacidades físicas, como por exemplo: força, flexibilidade ou 

resistência muscular (AZEVEDO et al., 2005, citado por SOUZA, 2015). 

 Além disso, dentro do treinamento de força existem as variáveis 

estruturais, compostas pelo peso, ação muscular, posição dos segmentos 

corporais, duração da repetição, amplitude de movimento, trajetória, 

movimentos acessórios, regulagem do equipamento, auxílio externo 

executante, pausa, número de sessões, número de exercícios, número de 

séries e número de repetições, e definida como “elementos primários para a 

elaboração e análise de um programa de treinamento na musculação.” (LIMA E 

CHAGAS, 2008, p. 34). 

 Por meio da aplicação da carga de treinamento e da manipulação das 

variáveis apresentadas, é possível perceber algumas alterações subjetivas, 

fisiológicas e bioquímicas, uma vez que, segundo Pascoti et al. (2007) a prática 
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de exercícios físicos muda o funcionamento do organismo causando várias 

adaptações metabólicas e funcionais no mesmo, gerando também diversas 

formas de estresse, sendo ele mecânico e/ou metabólico, fazendo então com 

que este organismo reaja com o intuito de manter sua homeostase (equilíbrio), 

destacando-se neste processo a ação de enzimas, hormônios, citosinas e 

metabólitos resultantes da degradação de substratos e/ou de tecidos. 

 Podemos então dizer que com a prática de exercícios físicos é 

possível obter alterações agudas, que são observadas com apenas uma 

sessão de treino, e alterações crônicas, que são adquiridas ao longo do tempo, 

como efeito cumulativo de várias sessões de treino (ARAÚJO, 2001, citado por 

KURA E FILHO, 2011). 

 Dentre os efeitos agudos do exercício sobre o corpo humano, 

podemos citar o aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, 

diminuição da resistência vascular periférica, aumento do débito cardíaco, entre 

outros, alguns destes podendo ser utilizados para mensurar a intensidade do 

exercício (BRUM et al., 2004). 

 Spencer e Gastin (2001) ressaltam que o fornecimento adequado de 

energia durante o exercício físico é crucial para a manutenção e magnitude do 

desempenho, de forma que conhecer sobre a contribuição relativa dos 

sistemas de energia durante o exercício, se torna um fator extremamente 

importante. Além disso, de acordo com Janssen (2001) é a intensidade e a 

duração do exercício que vão determinar qual sistema energético será 

utilizado. 

 Segundo Wirtz et al. (2014) em exercícios intensos como o 

treinamento de força, a concentração de lactato no sangue aumenta, parâmetro 

que é comumente usado para definir o estresse metabólico de um exercício e 

depende da sua produção, transporte, metabolismo e eliminação, além de ser 

utilizada também, de acordo com Trevenzoli et al. (2008) como parâmetro para 

controlar a intensidade do exercício, auxiliando a quantificar as cargas de treino 

e também para avaliar os efeitos do treinamento sobre o rendimento físico em 

diversas modalidades esportivas. 

 Outros parâmetros que podem ser analisados para quantificar a 

intensidade do exercício são os parâmetros subjetivos, como a Percepção 
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Subjetiva de Esforço (PSE) e a Escala Visual Analógica (EVA), em inglês, 

“Visual Analogue Scale” (VAS) que é utilizada para mensurar a sensação de 

dor. 

 A PSE é entendida como a “integração de sinais periféricos e centrais 

que interpretados pelo córtex sensorial, produzem a percepção geral ou local 

do empenho para a realização de uma determinada tarefa” (BORG, 1982) e a 

EVA avalia a sensação de dor local no indivíduo (KAWANISHI, 2011). 

 A PSE da sessão foi um método desenvolvido por Foster e 

colaboradores (FOSTER et al., 1996, 2001, citado por NAKAMURA et al., 2010, 

p. 3), visando quantificar a carga de treinamento e apresenta relação com 

outros marcadores de intensidade do exercício, como consumo de oxigênio e 

frequência cardíaca (HERMAN et al., 2006). 

 Além disso, diversos estudos (WALLACE et al., 2009; GOMES et al., 

2009; COUTTS, 2008, citado por NAKAMURA et al., 2010) reforçam a ideia de 

relação entre a PSE da sessão e a frequência cardíaca. 

 Ainda no estudo de Nakamura et al. (2010), concluiu-se que a PSE é 

uma estratégia confiável, simples de ser aplicada e de baixo custo para 

monitorar as cargas de treinamento, porém, o autor ressalta que outros testes 

de desempenho e questionários devem ser utilizados juntamente com a PSE e 

que mais estudos na área devem ser realizados para validar o método. 

 Diante do aumento do número de praticantes de musculação nas 

academias, torna-se necessário um maior conhecimento acerca dos métodos 

de treinamento, suas variações e um melhor entendimento para a prescrição 

da intensidade ideal para o exercício, uma vez que segundo Cunha et al. 

(2006) quando a intensidade e a duração geram uma adequada carga de 

treinamento diário, adaptações fisiológicas positivas ocorrem. 

  Além disso, Pascoti et al. (2007) relatam que a análise dos 

metabólitos resultantes da degradação de substratos durante o exercício físico, 

como a musculação, por exemplo, pode ser utilizada para controlar as cargas 

de treinamento, além de monitorar as respostas fisiológicas do organismo, 

auxiliando na prevenção de possíveis efeitos negativos do treinamento, 

contribuindo para uma melhor prescrição tanto para a performance de atletas 

quanto para praticantes regulares de exercícios físicos. 
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 No estudo de Dorneles et al. (2012), foram comparadas as respostas 

de frequência cardíaca e concentração de lactato sanguíneo em doze homens 

em dois diferentes métodos de treinamento na musculação, sendo eles a 

pirâmide crescente e a supersérie. Notou-se valores maiores para frequência 

cardíaca e lactato sanguíneo no método de supersérie quando comparados ao 

método de pirâmide crescente. Uma possível resposta apresentada no estudo 

para este aumento, se deve ao maior tempo sob tensão que o organismo foi 

imposto e a ausência do intervalo de recuperação no método supersérie. 

 Outro estudo que analisou diferenças entre métodos de treinamento 

de força na musculação foi o de Hunter et al. (2003), que comparou as 

respostas metabólicas e frequência cardíaca em sete jovens treinados, nos 

métodos "Super Slow" e tradicional. Os resultados mostram que houve um 

maior aumento do lactato sanguíneo e da frequência cardíaca no treino 

tradicional quando comparado ao "Super Slow". 

 Quando comparados os níveis de lactato sanguíneo ao nível de 

treinamento dos indivíduos, o estudo de Barros et al. (2004) mostra que os 

indivíduos treinados apresentaram intensidades relativas maiores 

representadas pelo peso levantado (kg) para atingir o limiar de lactato quando 

comparados aos indivíduos não treinados. De acordo com a discussão 

apresentada no estudo, isso mostra que a resistência muscular pode ser 

melhorada com o aumento da força máxima, elevando o limiar anaeróbio. Ao 

se elevar o limiar, ocorre uma diminuição das fibras recrutadas para a mesma 

intensidade de esforço, auxiliando na prevenção de eventos cardiovasculares, 

resultante da diminuição do duplo-produto (POLLOCK et al., 2000, citado por 

BARROS et al., 2004). 

 Diante do exposto, reconhecer os parâmetros do desempenho 

associados à intensidade do exercício físico pode auxiliar o profissional de 

Educação Física a prescrever o treinamento de forma mais precisa e 

individualizada de acordo com as características e necessidades do aluno, seja 

ele um atleta de alto rendimento ou um praticante regular de exercícios físicos 

que deseja manter ou melhorar sua saúde e qualidade de vida.  

 Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar parâmetros 

relacionados à intensidade do exercício, sendo eles fisiológicos, subjetivos e 
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bioquímicos na musculação, comparando as respostas em indivíduos treinados 

e não treinados, além de buscar uma possível correlação entre essas variáveis.
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2.0 JUSTIFICATIVA 
 
 A concentração plasmática de lactato apresenta-se como um 

importante indicador de rendimento físico e parâmetro de controle de 

intensidade do exercício (TREVENZOLI, 2008). Além disso, a PSE tem se 

mostrado um meio viável para quantificar a intensidade do esforço em 

exercícios resistidos com a utilização de pesos (MOURA, 2003) e a EVA tem 

sido utilizada em outras áreas relacionadas a saúde para mensurar níveis de 

dor relatados pelos pacientes (KAWANISHI, 2011). Sendo assim, vários meios 

podem ser utilizados para apontar aos profissionais de Educação Física o nível 

de treinamento que cada cliente, aluno ou atleta se encontra, além de informá-

los sobre a via de produção de energia que ele está utilizando e sobre a 

intensidade da sessão de treino, dados que poderão ser usufruídos para 

prescrições mais adequadas dos treinamentos. Além disso, esse estudo irá 

contribuir para uma melhor compreensão do comportamento do lactato e outros 

marcadores de intensidade em resposta ao exercício de força na musculação 

em indivíduos treinados e não treinados, uma vez que não existem ainda 

muitos estudos que analisam o comportamento dessas variáveis em diferentes 

níveis de treinamento. 
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3.0 OBJETIVOS 
 
 3.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo do presente estudo foi analisar parâmetros fisiológicos, 

subjetivos e bioquímicos na musculação em indivíduos treinados e não 

treinados. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

1 – Correlacionar as concentrações de lactato sanguíneo com a 

Percepção Subjetiva de Esforço (PSE). 

2 – Correlacionar as concentrações de lactato sanguíneo com a Escala 

Visual Analógica (EVA). 

3 – Correlacionar as concentrações de lactato com a Frequência 

Cardíaca (FC). 
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4.0 METODOLOGIA 
 
 4.1 Cuidados Éticos 

 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto sob o número do parecer 1.758.806. 

Todos os voluntários foram informados dos riscos e benefícios da participação 

na pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). 

 

 4.2 Caracterização da amostra  

 

 Participaram deste estudo, 17 (dezessete) indivíduos do sexo masculino, 

com idade média de 26 ± 3 anos, subdivididos em dois grupos: Treinados e 

não treinados. Como característica principal do grupo dos não treinados, os 

indivíduos não poderiam apresentar nenhum histórico anterior de treinamento 

em musculação e os treinados deveriam ter um tempo de experiência mínima 

de seis meses na prática.  

 Os critérios de exclusão da participação no estudo se deram por: lesão 

que pudesse interferir ou se agravar com a realização da sessão de 

treinamento; tabagismo; uso de suplementação durante o estudo ou uso de 

substâncias anabolizantes. Além disso, todos os indivíduos foram orientados a 

não ingerir bebidas alcóolicas 72 horas antes da realização dos procedimentos. 

 

 4.3 Fases do estudo 

 

 Avaliação Física 

 

 Todos os dezessete voluntários foram submetidos à uma avaliação física 

para apuração das variáveis idade (anos), massa corporal (kg), estatura (cm) e 

percentual de gordura (%g), o qual foi obtido por meio do protocolo de sete 

dobras cutâneas, sendo elas: subescapular, peitoral, axilar média, tricipital, 

supra-ilíaca, abdominal e coxa (JACKSON E POLLOCK, 1978), antes da 

realização da intervenção. 
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 Teste de predição das repetições máximas (RM) 

 

 Para a realização deste estudo, os voluntários foram submetidos a duas 

sessões de treinamento: uma para a determinação das cargas e outra para a 

realização da intervenção. Para determinar as cargas utilizadas para cada 

indivíduo, foi utilizado o protocolo de Brzycki (1993) para estimativa de 1RM. 

 

 Procedimento para teste 

 

 Os voluntários realizaram 4 séries de oito a dez repetições em 3 

aparelhos de musculação da marca Righetto: Leg Press (LP), Cadeira Flexora 

(CF) e Cadeira Extensora (CE) respectivamente, com uma carga de 65% de 

1RM e intervalo de 90 segundos. Em todos os exercícios, os voluntários foram 

instruídos a executar 2 segundos para a ação muscular concêntrica e 3 

segundos para a ação muscular excêntrica, totalizando 5 segundos de duração 

para cada repetição. 

 

 Frequência Cardíaca (FC) 

 

 A Frequência Cardíaca pode ser entendida como a quantidade de 

trabalho que o coração de um indivíduo deve realizar para suprir a demanda do 

metabolismo (POLITO E FARINATTI, 2003, citado por CECATTO, 2010). 

 A FC é utilizada para mensurar o trabalho cardíaco, tornando-se um 

parâmetro importante para nivelar o condicionamento físico do indivíduo e 

auxiliar na prescrição dos treinamentos (MCARDLE et al., 2003, citado por 

CECATTO, 2010). 

 A FC dos voluntários foi avaliada antes do início da sessão de 

treinamento e após cada um dos exercícios, através de um monitor cardíaco. 

 

 Percepção Subjetiva de Esforço (PSE)  

 

 A PSE é entendida como a integração de sinais periféricos e centrais 

que, interpretados pelo córtex sensorial, produzem a percepção geral ou local 

do empenho para a realização de uma determinada tarefa (BORG, 1982). 
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 Logo, para analisar a percepção de cada indivíduo sobre o seu esforço 

durante o teste, foi utilizada a Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) através 

da Escala OMNI-RES (FIG. 1), que foi apresentada aos voluntários antes e 

após cada um dos exercícios realizados. Os voluntários foram instruídos a 

indicar o número que mais se assemelhava a sua sensação de esforço naquele 

momento.  

 

Figura 01 - Escala de OMNI-RES. 

 
 

 

 Escala Visual Analógica (EVA) 

 

 Assim como a PSE, a Escala Visual Analógica (EVA) ou Visual Analogue 

Scale (VAS) também pode ser utilizada com o intuito de avaliar a intensidade 

do exercício percebida pelo indivíduo, sendo, porém, mais relacionada à 

sensação de dor local. No caso deste estudo, dor muscular nos membros 

inferiores.  

 Para isso, antes e imediatamente após a realização de cada um dos 

exercícios, foi apresentada a EVA (FIG. 2) aos voluntários: 

 

 



20 
 

 

Figura 02 - Escala Visual Analógica. 

 
 

 Assim como na PSE, os voluntários foram instruídos a escolher um 

número de 0 a 10, indicando assim a sua sensação de dor nos membros 

inferiores, sendo 0 a representação de "nenhuma dor" e 10 sendo a "pior dor". 

  

Coleta e análise dos níveis de Lactato Sanguíneo 

  

Antes da realização dos exercícios, imediatamente após e duas horas 

após o término da sessão, foram  avaliadas as concentrações de lactato 

sanguíneo, utilizando o aparelho Accutrend Plus Roche Monitor e tiras para 

lactato ROCHE. Foi retirada uma pequena amostra de sangue da extremidade 

distal do dedo indicador de cada voluntário utilizando-se de lancetas 

descartáveis. Todo o procedimento foi realizado com luvas cirúrgicas e a 

assepsia local foi feita com álcool antes e após a coleta. Os valores coletados 

foram expressos em mmol/dL. 

 

 Análise Estatística 

 

Os dados foram descritos através de média e desvio-padrão. Para testar 

diferenças na concentração de lactato antes, após e 2h após o treino em 

indivíduos treinados e não treinados, utilizou-se a ANCOVA fatorial 2x3 de 

medida repetida, utilizando como covariável a medida pré-teste. Para identificar 

onde foram observadas as diferenças significativas, foram realizadas 
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comparações múltiplas de médias, com correção de Bonferroni. Os 

pressupostos de normalidade e de igualdade de variâncias foram validados 

pelo teste Komolgorov-Smirnov e pelo teste de Levene, respectivamente. 

Quando não atendido o pressuposto de esfericidade, os graus de liberdade 

foram corrigidos pelo procedimento de Huynh-Feldt. O tamanho do efeito foi 

calculado pelo d de Cohen (COHEN, 1992). As correlações entre as variáveis 

foram avaliadas pelo teste de correlação produto-momento de Pearson. As 

análises foram feitas no software IBM SPSS versão 24.0 (IBM Inc., NY), sendo 

adotado nível de significância estatística de 5%. 
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5.0 RESULTADOS 
 
 Avaliação Física 

 
 Nas tabelas 01 e 02 estão apresentadas as características da amostra, 

representadas pela idade (em anos), massa corporal (kg), estatura (metros), 

percentual de gordura (%) e frequência cardíaca de repouso (bpm), obtidas 

através da avaliação física. 

 

Tabela 01 - Características dos indivíduos separados por grupo.  
Voluntários Massa (kg) Estatura 

(cm) 
FC Rep 
(bpm) 

% gordura Idade 

Não treinados      
V5 60,7 164,0 78 16,7 30 
V7 82,5 168,0 75 30,6 25 
V8 63,5 187,0 86 4,5 22 
V9 68,6 179,0 56 8,3 27 

V11 66,8 167,5 56 5,5 21 
V12 83,0 185,0 70 15,2 25 
V13 85,4 177,5 75 22,9 27 
V14 75,5 169,0 59 17,0 21 
V15 106,4 186,1 79 24,7 25 

Treinados      
V1 70,0 167,0 80 13,0 27 
V2 74,4 181,0 60 7,7 24 
V3 74,7 162,0 88 13,3 26 
V4 77,4 180,0 67 6,4 29 
V5 70,4 170,0 64 7,2 28 
V6 68,0 174,0 56 6,9 26 
V7 66,0 162,0 62 12,0 27 
V8 77,8 186,0 62 10,0 26 

      
Tabela 01. Valores de massa corporal expressos por kg, estatura em cm, frequência 

cardíaca de repouso expressa por bpm, percentual de gordura e idade em anos 

divididos por grupo não treinado e treinado. 

 
Tabela 02 - Características gerais dos indivíduos da amostra expressas 
por média e desvio padrão. 
GRUPO Idade Massa (kg) Estatura (cm) Percentual de gordura FC Rep (bpm) 
Não Treinados (N=9) 24,8 ± 3,0 76,9 ± 14,3 175,9 ± 9,0 16,1 ± 8,9 70,4 ± 11,0 

Treinados (N=8) 26,6 ± 1,5 72,3 ± 4,4 172,8 ± 9,0 9,6 ± 2,9 67,4 ± 10,9 
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Tabela 02. Valores de média ± desvio-padrão para idade (anos), massa corporal (kg), 

estatura (cm), percentual de gordura e frequência cardíaca de repouso (bpm), 

separados por grupo não treinado e não treinado. 

 

Frequência Cardíaca (FC) 

 

 Os valores individuais de FC obtidos em repouso e após cada exercício 

estão apresentados na TAB. 03. Ocorreu um aumento significativo da FC após 

a sessão de treinamento em comparação à situação de repouso. Além disso, 

não foram encontradas diferenças significativas nos valores de FC entre os 

grupos (GRAF. 01). 

 
Tabela 03 - Valores individuais para Frequência cardíaca (expressos em 
bpm).  

Voluntários Repouso Pós Leg Pós Flex Pós Ext 
Não treinados     

V5 62 117 128 132 
V7 78 148 154 136 
V8 86 123 131 142 
V9 56 130 111 152 

V11 60 146 135 143 
V12 70 136 132 138 
V13 80 140 149 151 
V14 75 131 136 141 
V15 79 117 121 127 

MÉDIA 71,78 132,00 133,00 140,22 
DESV PAD 10,35 11,55 13,08 8,15 
Treinados     

V1 80 124 128 137 
V2 60 130 126 156 
V3 88 176 171 123 
V4 67 121 123 116 
V5 64 144 109 142 
V6 56 149 149 164 
V7 62 134 120 127 
V8 62 133 133 147 

MÉDIA 67,38 138,88 132,38 139,00 
DESV PAD 10,94 17,67 19,33 16,56 

     
Tabela 03. Valores em repouso, após a execução do aparelho Leg Press, após a 

Cadeira Flexora e após a Cadeira Extensora separados por grupo não treinado e 

treinado expressos por bpm e valores de média e desvio padrão. 
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Gráfico 01 - FC de indivíduos treinados e não treinados em repouso e 
após a sessão. 
 

 
Gráfico 01. Aumento significativo dos valores de frequência cardíaca (p<0,0001) após 

a sessão de treino tanto para o grupo não treinado, quanto para o grupo treinado. Não 

houve diferença significativa entre os grupos. 

 

Percepção Subjetiva de Esforço  

 

 A TAB 04 mostra os valores descritos por cada voluntário através da 

escala OMNI-RES para percepção subjetiva de esforço, média e desvio padrão 

separados por grupo. 

Foram observados maiores valores absolutos após cada um dos 

exercícios em relação ao pré.  

Foi observado que na situação pós exercício os valores de PSE 

aumentaram em ambos os grupos, porém, não foram observadas diferenças 

entre os grupos (GRAF 02). 
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Tabela 04 - Valores individuais para PSE. 
Voluntários Rep Pós Leg Pré Flex Pós Flex Pré Ext Pós Ext 2 h 24 h 

Não treinados         
V5 0 10 0 10 4 10 3 4 
V7 0 9 5 7 7 8 0 0 
V8 2 10 8 10 10 10 2 0 
V9 0 9 3 10 9 10 4 3 

V11 2 8 3 7 4 8 0 2 
V12 4 9 4 9 7 10 0 4 
V13 4 10 6 10 6 10 2 4 
V14 3 10 9 10 10 10 5 0 
V15 0 8 2 9 2 10 0 0 

MÉDIA 1,67 9,22 4,44 9,11 6,56 9,56 1,78 1,89 
DESV PAD 1,73 0,83 2,88 1,27 2,83 0,88 1,92 1,90 
Treinados         

V1 2 9 0 8 3 10 0 0 
V2 5 10 5 10 4 10 0 2 
V3 5 9 7 9 8 10 0 0 
V4 3 7 3 8 10 8 0 0 
V5 6 8 4 8 9 10 0 0 
V6 4 10 2 10 9 10 0 0 
V7 3 9 5 8 8 9 5 6 
V8 4 7 4 4 8 9 2 1 

MÉDIA 4 8,63 3,75 8,13 7,38 9,50 0,88 1,13 
DESV PAD 1,31 1,19 2,12 1,89 2,50 0,76 1,81 2,10 

         
Tabela 04. Valores apontados por cada indivíduo na escala OMNI-RES para PSE em 

repouso, após a execução do aparelho Leg Press, antes e após a Cadeira Flexora, 

antes e após a Cadeira Extensora, duas horas e vinte e quatro horas após o término 

da sessão separados por grupo não treinado e treinado e valores de média e desvio 

padrão. 

 
Gráfico 02 - PSE de indivíduos treinados e não treinados em repouso e 
após a sessão.  
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Gráfico 02. Aumento significativo dos valores de percepção subjetiva de esforço 

(p<0,0001) após a sessão de treino tanto para o grupo não treinado, quanto para o 

grupo treinado. Não houve diferença significativa entre os grupos. 

  

Escala Visual Analógica 

 

 A TAB 05 apresenta os valores individuais, média e desvio padrão para 

EVA.  

Foi observado que os valores para EVA aumentaram de maneira 

significativa após a sessão de esforço, mas não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos (GRAF 03). 

 
Tabela 05 - Valores individuais para EVA. 

Voluntários Rep Pós Leg Pré Flex Pós Flex Pré Ext Pós Ext 2 h 24 h 
Não treinados         

V5 0 8 8 8 8 9 3 2 
V7 0 4 2 6 6 6 2 3 
V8 0 5 7 8 7 9 0 2 
V9 0 4 0 9 7 9 5 6 

V11 0 6 4 5 4 7 2 6 
V12 2 3 4 4 4 4 5 4 
V13 2 8 6 8 6 10 2 6 
V14 0 0 4 6 6 8 0 6 
V15 0 8 2 6 2 8 0 2 

MÉDIA 0,44 5,11 4,11 6,67 5,56 7,78 2,11 4,11 
DESV PAD 0,88 2,71 2,57 1,66 1,88 1,86 1,96 1,90 
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Treinados         
V1 0 2 0 0 0 4 0 0 
V2 6 9 8 10 6 8 3 5 
V3 4 7 7 8 6 7 0 5 
V4 2 8 0 9 9 9 0 0 
V5 2 8 4 6 8 9 0 2 
V6 2 6 2 5 3 6 0 1 
V7 2 8 0 8 7 10 6 9 
V8 2 6 2 4 5 8 3 2 

MÉDIA 2,50 6,75 2,88 6,25 5,50 7,63 1,50 3,00 
DESV PAD 1,77 2,19 3,18 3,24 2,88 1,92 2,27 3,12 

         
Tabela 05. Valores apontados por cada indivíduo na escala visual analógica para 

sensação de dor nos membros inferiores em repouso, após a execução do aparelho 

Leg Press, antes e após a Cadeira Flexora, antes e após a Cadeira Extensora, duas 

horas e vinte e quatro horas após o término da sessão separados por grupo não 

treinado e treinado e valores de média e desvio padrão. 

 
Gráfico 03 - EVA de indivíduos treinados e não treinados em repouso e 
após a sessão.  

 
Gráfico 03. Aumento significativo dos valores da escala visual analógica (p<0,0001) 

após a sessão de treino tanto para o grupo não treinado, quanto para o grupo treinado. 

Não houve diferença significativa entre os grupos. 
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 Lactato Sanguíneo 

 

 Os resultados relacionados aos níveis de lactato sanguíneo foram 

apresentados na TAB 06.  

Foi observado que ambos os grupos obtiveram aumento nos níveis de 

lactato sanguíneo na situação pós exercício quando comparados aos níveis pré 

exercício e ocorreu uma visível redução na situação de 2 horas após o treino 

(GRAF 04).  

Através da análise de dados, foi constatado que houve efeito de 

interação significativo (F2, 28 = 4,678; p = 0,029) na concentração de lactato 

sanguíneo na situação pós exercício, havendo maior aumento do lactato no 

pós-teste para o grupo não treinado comparado ao grupo treinado (p=0,04) e 2 

horas após a sessão de treino foram suficientes para que o lactato retornasse 

aos valores basais apenas para o grupo treinado (p=0,02).  

O tamanho do efeito observado sugere que a diferença entre os grupos 

no pós-teste foi de elevada magnitude, sob o ponto de vista prático. Em 

seguida, ambos os grupos diminuíram as concentrações de lactato, mas o 

grupo não treinado manteve valores acima dos valores de repouso enquanto o 

grupo treinado retornou aos níveis basais. A diferença observada entre os 

grupos 2h após foi de moderada magnitude (d = 0,46). 

Na tabela a seguir, estão expressos os valores individuais de lactato 

sanguíneo, separados por grupo. 

 

Tabela 06 - Valores individuais de concentração de lactato. 

Voluntários Repouso Pós Treino 2 horas 
Não treinados    

V5 2,1 9,3 1 
V7 2,5 6,2 2,4 
V8 2,8 7,9 2,8 
V9 3,1 13,3 3,8 

V11 2,1 11 4,4 
V12 1,3 11 2,9 
V13 0,9 20,7 3,7 
V14 2,2 17,8 6,5 
V15 3,2 12 8 

MÉDIA 2,24 12,13 3,94 
DESV PAD 0,77 4,62 2,14 
Treinados    
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V1 0,9 6,2 2,7 
V2 1,2 14,9 2,4 
V3 2,4 7,3 3,9 
V4 1,6 6,9 0,6 
V5 1 2,6 1,4 
V6 0,6 5,7 2,5 
V7 1,6 10,8 2,4 
V8 1 6 2,8 

MÉDIA 1,29 7,55 2,34 
DESV PAD 0,56 3,73 0,98 

    
Tabela 06. Valores para a concentração de lactato sanguíneo expressos em mmol/Dl 

em repouso, duas horas após e vinte e quatro horas após o término da sessão, 

separados por grupo não treinado e treinado e valores de média e desvio padrão. 

 
Gráfico 04 - Concentrações de lactato sanguíneo expressos em mmol/dL 
nas situações de pré exercício, pós exercício e duas horas após o esforço 
físico. 

 
Gráfico 04. Aumento significativo dos valores de concentração de lactato sanguíneo 

após a sessão de treino tanto para o grupo não treinado quanto para o grupo treinado. 

(*efeito de interação significativo, diferença entre os grupos no pós-teste, p<0,05; #: 

diferença significativa em relação ao pré-teste, p<0,05; d: tamanho do efeito). 
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Relações entre as Concentrações de Lactato e outras variáveis 

 

 Foram analisadas as correlações entre as variáveis Lactato Sanguíneo e 

Frequência Cardíaca, PSE e EVA.  

As tabelas 07 e 08 apresentam os valores encontrados nas análises de 

correlação. 

 

Tabela 07 – Valores de média e desvio padrão das variáveis FC, PSE e 
EVA na situação de pós exercício. 

 Treinado 
(n=8) 

Não Treinado 
(n=9) 

P 

FC pós 139,0 ± 16,56 140,22 ± 8,15 0,85 

PSE pós 9,50 ± 0,76 9,56 ± 0,88 0,89 

EVA pós 7,63 ± 1,92 7,78 ± 1,86 0,87 

Tabela 07. Valores de média e desvio-padrão para as variáveis frequência cardíaca 

(bpm), percepção subjetiva de esforço e escala visual analógica. Valor de p 

encontrado para os diferentes grupos. 

Tabela 08 – Correlações entre as variáveis. 

 Lactato FC PSE VAS 

Lactato 1,0    

p-valor -    

FC 0,22 1,0   

p-valor 0,39 -   

PSE 0,25 0,34 1,0  

p-valor 0,34 0,19 -  

VAS 0,30 -0,08 -0,02 1,0 

p-valor 0,24 0,77 0,95 - 
Tabela 08. Valores de p entre as variáveis estudadas. Foi adotado o nível de 

significância de p<0,05. Não foi encontrada nenhuma correlação. 
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Não foi observada nenhuma relação entre as concentrações de lactato, 

FC, PSE e VAS (p>0,05).  
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6.0 DISCUSSÃO 
 

Este estudo buscou analisar o comportamento da frequência cardíaca 

(FC), Percepção Subjetiva de Esforço (PSE), Escala Visual Analógica (EVA) e 

concentração de lactato sanguíneo em resposta ao treinamento de força na 

musculação. Diante dos resultados obtidos, é possível afirmar que houve um 

aumento significativo em todas estas variáveis analisadas após uma sessão de 

treino de força na musculação, independente do grupo. 

 Em relação à Frequência Cardíaca, estudos como os de Assunção et 

al. (2007) e Dorneles et al. (2012), afirmam que a movimentação dos grandes 

grupamentos musculares assim como a execução de exercícios multiarticulares 

durante a sessão de musculação favorecem o aumento da frequência cardíaca, 

assim como houve aumento neste estudo. Diversos fatores também podem 

interferir neste fato, como o aumento das catecolaminas circulantes, acúmulo 

de metabólitos da contração muscular, entre outros (SANTOS et al., 2008, 

citado por DORNELES et al., 2012). 

 Apesar disso, a frequência cardíaca não é comumente utilizada em 

trabalhos com exercícios anaeróbicos por ser um parâmetro mais associado 

aos treinamentos de características aeróbicas, uma vez que a frequência 

aumenta proporcionalmente à intensidade de esforço e ao consumo de 

oxigênio (FILHO, 2003, citado por CECCATO, 2010) de forma que é possível 

correlacionar percentuais de FC com percentuais de volume máximo de 

oxigênio (VO2 máximo).  

 Sendo assim, os exercícios dinâmicos de duração prolongada têm 

uma influência maior sobre os valores de frequência cardíaca quando 

comparados a exercícios de contra-resistência (POLITO E FARINATTI, 2003, 

citado por CECATTO, 2010). 

Herman et al. (2006) estudou o comportamento da PSE durante a 

execução de exercícios leves, médios e vigorosos e encontrou uma correlação 

em seu estudo, uma vez que os valores de PSE aumentaram de acordo com o 

aumento da intensidade do exercício físico realizado. Aranda (2015) 

comprovou que a PSE nos indivíduos aumenta quando o exercício é realizado 

em uma plataforma instável, ou seja, a percepção de esforço realizado 

aumenta quando é inserido um fator que dificulta ou torna mais intensa a 
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realização do exercício, ambos indicando que a PSE pode ser considerada um 

método confiável, assim como foi constatado neste estudo o aumento da PSE 

na situação pós exercício quando comparado ao repouso. 

Por meio de buscas de artigos científicos com a utilização Escala Visual 

Analógica, foi observado que esta ferramenta é amplamente utilizada na 

Fisioterapia com estudos feitos em áreas hospitalares e laboratoriais, utilizando 

para amostra pacientes com alguma doença e/ou dor crônica, não sendo 

encontrados estudos que mostrem a sua aplicabilidade para mensurar 

intensidades de exercícios físicos durante uma sessão de treinamento. Neste 

estudo, a EVA foi utilizada para avaliar a dor local dos voluntários ao realizar 

uma sessão de treinamento na musculação, sendo encontrado como efeito 

agudo o aumento da dor. Já em estudos na área fisioterápica, como os de 

Kawanishi et al. (2011) a EVA foi utilizada no intuito de avaliar um programa de 

treinamento no Pilates de forma crônica em pacientes com lombalgia, onde foi 

constatado que a dor desses pacientes diminuiu ao final de 11 semanas de 

intervenção, assim como o estudo de Lima et al. (2013) mostrou que, após oito 

semanas realizando exercícios aeróbicos por 40 minutos durante a sessão de 

hemodiálise, houve uma diminuição dos níveis de dor nos pacientes com 

Doença Renal Crônica. 

 Visto isso, é necessária a realização de estudos com a EVA dentro do 

ambiente da Educação Física para comprovar a sua eficiência e validação 

específica para o treinamento físico. 

  A concentração de lactato no organismo pode ser considerada um 

marcador bioquímico para o exercício físico, sendo associada à intensidade e 

duração do esforço, bem como a via metabólica utilizada. Essas concentrações 

manifestam as diferentes intensidades de exercício, sendo 2 mmol/L 

correspondente ao trabalho aeróbico, até 4 mmol/L correspondente a trabalhos 

de baixa acidose, até 6 mmol/L são trabalhos de média acidose e acima de 6 

mmol/L, como os realizados neste trabalho, os exercícios são considerados de 

alta acidose. (PEREIRA, J. G., 1989, citado por MASCENA, D. P. et al., 2008).  

O significativo aumento dessas concentrações, observado na situação 

de exercício resistido, ocorreu também em outros estudos experimentais, como 

os de Souza (2015), Azevedo et al. (2005) e na revisão de literatura de Maciel 

et al. (2011), onde 67% dos artigos estudados apresentaram alterações 
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crescentes nos níveis de lactato após o exercício. O fato do grupo dos não 

treinados terem obtido maiores aumentos no lactato pode estar associado à 

menor resistência deste grupo ao exercício físico, à menor capacidade de 

remoção e mecanismo de tamponamento do lactato e à menor capacidade 

aeróbia e anaeróbia dos indivíduos, de forma que as concentrações de lactato 

no sangue aumentam mais rapidamente em sedentários, mesmo que em uma 

intensidade menor de esforço, em comparação a praticantes regulares de 

exercícios físicos.  

 No pós-exercício houve uma visível redução das concentrações de 

lactato e 2 horas após o término da sessão, foi observado que apenas o grupo 

de indivíduos treinados conseguiu retornar aos níveis de repouso. Este fato 

também pode estar relacionado à maior capacidade de remoção do lactato 

sanguíneo para os sujeitos que já estão habituados com a prática da 

musculação. 

Quando estudadas as correlações, o estudo de Herman et al. (2006) 

aponta que existe uma correlação positiva entre a PSE com a frequência 

cardíaca, além disso, também foram encontradas correlações da PSE com o 

consumo de oxigênio e com as concentrações de lactato sanguíneo no estudo 

de Nakamura et al. (2010). Porém, estudos como os de Aranda (2015), 

corroboram com achados deste estudo, reforçando que não foram encontradas 

correlações entre PSE e lactato sanguíneo na realização de exercícios 

resistidos sob plataformas instáveis ou estáveis. As distinções dos resultados 

obtidos podem estar relacionadas às diferenças entre os métodos testados e 

também ao tamanho da amostra apresentada neste estudo. 
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7.0 CONCLUSÃO 
 
 Uma sessão de treinamento de força na musculação a 65% de 1RM é 

capaz de gerar alterações em parâmetros fisiológicos, subjetivos e 

bioquímicos. Nossos dados mostram que uma sessão de treino de musculação 

aumentou as concentrações de lactato sanguíneo nos dois grupos, entretanto, 

aumentou diferentemente entre o grupo treinado e não treinado. Além disso, 

indivíduos não treinados mantiveram os níveis de lactato ainda elevados 2 

horas após a sessão de treino. 

 Nossos resultados mostram também que a sessão de treino de força é 

capaz de elevar a FC, a PSE e a VAS em ambos os grupos e que essas 

variáveis não possuem correlação. 
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ANEXO I 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): 
“Efeito de uma sessão de treino de força na musculação sobre 

marcadores imunofisiológicos, inflamatórios e de estresse 
oxidativo em adultos jovens.” 

  
Venho por meio deste convidá-lo a participar do projeto de pesquisa cujo titulo 

está supracitado, que tem como objetivo avaliar o efeito de uma sessão de treino de 
força na musculação em biomarcadores sanguíneos de inflamação e de estresse 
oxidativo em adultos jovens praticantes regulares de atividade física. Será realizada 
uma sessão de treino de musculação para membros inferiores e o sangue será 
coletado antes, imediatamente após e 2 horas após o final da sessão de treino. Este 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP pelo Número do 
Parecer: 1.758.806.  

  
Riscos e Benefícios esperados  
A realização deste estudo envolve os riscos gerais relacionados à prática de 
exercícios físicos, como lesões musculoesqueléticas, e à coleta de sangue periférico. 
Porém, a frequência com que esses eventos ocorrem em condições laboratoriais é 
mínima e, tanto a sessão de treino quanto a coleta de sangue, serão realizadas por 
profissionais treinados sob condições de segurança. Não haverá benefício direto ao 
voluntário, entretanto, esta pesquisa ajudará na compreensão de mecanismos 
importantes associados aos benefícios do exercício físico para a população.  

  
Questionamentos   
Em caso de quaisquer dúvidas, você poderá perguntar e esclarecer seus 
questionamentos com os pesquisadores a qualquer momento da pesquisa.  

  
Suspensão da pesquisa  
Você tem a liberdade de não participar ou de desistir a qualquer momento, sem 
qualquer penalidade ou qualquer outro transtorno para você.  

  
Eventuais Danos materiais e morais   
Todas as despesas especificamente relacionadas com o estudo são de 
responsabilidade dos pesquisadores deste estudo. Se durante ou após o estudo, você 
tenha outras dúvidas ou entenda que apresentou qualquer consequência negativa, 
por favor, entre em contato com o pesquisador responsável pelo estudo: Professor Dr. 
Albená Nunes da Silva, telefone (031): 99992-3426. Você poderá recusar-se a 
participar deste estudo e/ou abandoná-lo a qualquer momento, sem precisar se 
justificar. Você também deve compreender que os pesquisadores podem decidir sobre 
a sua exclusão do estudo por razões científicas, sobre as quais você será 
devidamente informado.  
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Uso das informações obtidas  
As informações obtidas durante o teste serão tratadas de forma restrita e confidencial. 
Os dados da pesquisa serão armazenados pelo coordenador da pesquisa (Professor 
Dr. Albená Nunes da Silva) em sua sala (Sala 20 A) do Centro Desportivo da 
Universidade Federal de Ouro Preto (CEDUFOP) por um período de 5 anos. Os 
dados não serão liberados ou revelados para mais nenhuma pessoa a não ser os 
responsáveis pela análise e escrita dos resultados. As informações obtidas serão 
usadas por uma análise estatística com objetivos científicos. Pode estar certo que sua 
privacidade e anonimato serão garantidos.  

  
Contato com o pesquisador e como o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Ouro Preto  
Qualquer esclarecimento entre em contato com o pesquisador do presente projeto 
pelo e-mail: albenanunes@hotmail.com, ou pelo telefone: 99992-3426.   
Segue também o contato do comitê de ética em pesquisa da Universidade Federa de 
Ouro preto: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, 
Campus Universitário – Morro do Cruzeiro, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, ICEB - Ouro Preto (MG), ou pelo telefone (31) 3559-1368, sempre que 
desejar sanar dúvidas éticas. Uma cópia desse Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido ficará com você.  

  
Livre Consentimento:  
Concordo participar voluntariamente do presente projeto. Eu entendo que eu estou 
livre para desistir da participação a qualquer momento. Eu dou meu consentimento 
para participar deste estudo.  

  
__________________ ____________________________  
Data Assinatura do Voluntário  
  
_________________ ____________________________  
Data Assinatura do Responsável  
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ANEXO II

 


