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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar o efeito de um programa de treinamento com pesos em 
intensidade autosselecionada sobre as respostas psicofisiológicas, aptidão física e 
funcional e composição corporal de idosas sedentárias. Métodos: Trinta e duas 
mulheres idosas divididas em dois grupos (Grupo intensidade autosselecionada (n = 
16) e Grupo controle (n = 16)) realizaram duas semanas de exercício para 
familiarização com a utilização dos equipamentos, realização adequada dos 
exercícios e utilização das escalas perceptuais (escala de percepção subjetiva do 
esforço (PSE) e escala de sensação). Antes e após o treinamento com pesos em 
intensidade autosselecionada (TPIA) todas as participantes realizaram uma bateria 
de testes da aptidão física e funcionais: capacidade aeróbia, flexibilidade, amplitude 
de movimento, força muscular (membros superiores e inferiores), agilidade e 
equilíbrio dinâmico. Uma sessão de exercício similar a utilizada no TPIA foi realizada 
em quatro momentos a fim de analisar as respostas perceptuais (percepção 
subjetiva do esforço, percepção subjetiva do esforço da sessão e afeto) e 
intensidade autosselecionada. O TPIA foi realizado por 12 semanas, três vezes na 
semana, constituído de oito exercícios realizados em maquinas com três séries de 
10 – 15 repetições. Os dados foram analisados pelas medias (desvio-padrão), 
ANOVA de medidas repetidas e teste t para amostras independentes (p<0.05). 
Resultados: Ao longo do TPIA as idosas sedentárias selecionaram uma carga que 
propiciou uma intensidade média de 42% de 1RM, percepção subjetiva do esforço 
entre “um pouco fácil” e “um pouco difícil” e uma resposta afetiva de “bom”. Apesar 
do TPIA não ter provocado alterações significativas na massa corporal, índice de 
massa corporal, massa gorda ou % gordura corporal, foi observado um aumento na 
massa livre de gordura (delta = 5,0%), no O2Máx (delta = 16%), melhoras nos 
indicadores de força muscular de membros superiores (delta ~ 24,5 – 29,7%) e 
inferiores (delta 10,2 – 36,1%), agilidade e equilíbrio dinâmico (delta = 6,8%) e 
flexibilidade de membros superiores (delta 55,1%) e inferiores (delta ~ 8,9 – 42,9%). 
Além disso, foi verificado que a PSE da sessão é uma ferramenta válida para 
quantificar a intensidade do TPIA de mulheres idosas. Conclusões: O TPIA foi 
realizado em intensidade abaixo do recomendado para melhora na força e hipertrofia 
muscular. Contudo, esta estratégia foi eficiente para melhorar da aptidão física e 
funcional e composição corporal de mulheres idosas sedentárias, reportando uma 
baixa PSE e uma elevada sensação de prazer/conforto associado à realização do 
treinamento. Desta forma, a autosseleção da intensidade por idosos no treinamento 
com pesos pode ser utilizada no intuito de manter a aderência, particularmente nas 
primeiras fases de um programa de exercício físico.  
 
Palavras-chave: Treinamento com pesos, envelhecimento, autosseleção, 
intensidade, aderência. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: Determine the effects of weight training at self selected intensity on 
psychophysical responses, functional capacity and body composition of previously 
sedentary older women. Methods: Thirty-two elderly women underwent two weeks of 
familiarization with the equipment utilization, appropriate form for performing the 
exercise, as well as the use of the perceptual scales (Rating of Perceived Exertion 
(RPE) Scale and Feeling Scale). Before and after weight training at self-selected 
intensity (WTSI), all participants performed tests of functional capacities: aerobic 
capacity, flexibility, range of motion, muscle strength (upper and lower limbs), agility 
and dynamic balance. A similar exercise session used in the WTSI was performed 
four times to analyze the perceptual responses (rating of perceived exertion, session 
ratings of perceived exertion (session-RPE), and affect) and self-selected intensity. 
The WTSI was conducted for 12 weeks, three times a week, including eight exercises 
performed using weight machines with three sets of 10 - 15 repetitions. Data were 
analyzed by mean (standard deviation), ANOVA with repeated measures and t test 
for independent samples (p < 0.05). Results: Over the WTSI, sedentary elderly 
women selected a load which provided an average exercise intensity corresponding 
to 42% of 1RM, perceived exertion between "somewhat easy" and "somewhat 
difficult" and an affective response of "good." Despite the WTSI does not have 
provided significant changes in body mass, body mass index, body fat or %body fat, 
were observed increase in body free mass (delta = 5.0%) in VO2max (delta = 16.0%), 
improvements in indicators of muscle strength on upper (delta ~ 24.5 to 29.7%) and 
lower limbs (delta ~ 10.2 to 36.1%), agility and dynamic balance (delta = 6.8%) and 
flexibility of upper (55.1% delta ) and lower limbs (delta ~ 8.9 to 42.9%). Moreover, 
was found that the session-RPE is a valuable tool to quantify the intensity of WTSI by 
elderly women. Conclusions: The WTSI was performed at intensities below the 
recommendation for improvements on muscle strength and hypertrophy. However, 
this strategy was effective for improving functional capacity and body free mass of 
previously sedentary older women, reporting low RPE and higher sense of 
pleasure/comfort associated with exercise training. In that way, the intensity self-
selected by elderly people during weight training can be used in order to improve 
adherence, particularly in the early stages of an exercise program. 

 

Keywords: Weight training, aging, self-selection, intensity, and adherence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento populacional tem sido observado em 

inúmeros países nas últimas décadas, incluindo o Brasil, onde um crescente 

aumento da população idosa tem ocorrido em detrimento aos demais segmentos 

etários [43, 169]. Estudos demográficos conduzidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística [131] estimam que aproximadamente 13% da população 

brasileira poderá ser constituída por indivíduos idosos no ano de 2020. Este 

fenômeno pode ser explicado pelos avanços na medicina e nas políticas públicas 

que levaram a um aumento no controle da mortalidade. 

Apesar do processo de envelhecimento não estar, necessariamente, 

relacionado a doenças e incapacidades, as doenças crônico-degenerativas são 

frequentemente encontradas entre os idosos [49]. Além disso, o aumento na 

expectativa de vida tem sido marcado por um conjunto de modificações estruturais e 

funcionais, caracterizando o declínio funcional, o qual pode ser influenciado tanto por 

fatores intrínsecos, como a hereditariedade e doenças crônicas não-transmissíveis, 

como também por fatores extrínsecos, incluindo o estilo de vida, aspectos 

nutricionais e o exercício físico [3]. Essas modificações orgânicas resultam em uma 

diminuição da aptidão física e no desempenho dos vários componentes da aptidão 

funcional (força e resistência muscular de membros inferiores e superiores, 

flexibilidade, agilidade, equilíbrio, e aptidão cardiorrespiratória) [215], a qual é 

definida por Rikli e Jones [188] como a capacidade para desempenhar as atividades 

cotidianas de forma segura e independente, sem que ocorra a exaustão. 

Assim, com o aumento no número de doenças crônicas associadas com 

maior incapacidade funcional, há tendência de um crescente aumento de indivíduos 
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idosos que, apesar de viverem mais, apresentarem uma qualidade de vida 

prejudicada pelas condições de saúde. 

A atividade física prescrita de forma adequada parece ser capaz de 

assegurar a manutenção destas qualidades, prolongando a independência funcional 

e melhorando a saúde física e mental denotando uma melhor qualidade de vida no 

idoso [3]. Dessa maneira, a necessidade de efetivos programas de prevenção 

primária e secundária ligados à saúde do idoso tornar-se cada vez mais 

proeminentes e indispensáveis na sociedade moderna. 

Apesar dos diversos efeitos benéficos à saúde associados com a prática 

regular de exercício físico, uma considerável parcela da população adulta de 

inúmeros países desenvolvidos e/ou países em desenvolvimento ainda continua a 

ser fisicamente inativa [37, 52, 71, 117, 157, 158, 168]. Este quadro é mais agravado 

com o aumento da idade, visto que menos de 25% dos indivíduos com 65 anos ou 

mais acumulam o mínimo recomendado de 30 minutos de exercício físico contínuo 

de intensidade moderada em três ou mais dias da semana [88]. 

Segundo Dishman [67], a elevada prevalência de inatividade física pode ser 

o resultado da associação de dois problemas distintos: a baixa taxa de engajamento 

inicial e alta taxa de abandono em programas de exercício físico. Enquanto uma 

maior ênfase literário-científica tem recentemente sido dada aos aspectos 

pertinentes às diminuídas taxas de engajamento inicial em programas de exercício 

físico [12, 15, 21, 185, 214], uma menor atenção é direcionada aos fatores 

contribuintes para as diminuídas taxas de aderência nesses programas [58, 230]. Tal 

fato torna-se relevante na medida em que prévios estudos indicam que 

aproximadamente 50% dos indivíduos engajados em programas de exercício físico o 

abandonam logo nos primeiros seis meses de participação [67, 68]. 
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A prescrição de elevadas cargas de trabalho físico tem sido sugerida como 

um possível fator de risco para a aderência em programas de exercício físico [69]. 

Embora a prescrição de uma duração prolongada de exercício físico também possa 

contribuir para o aumento nas taxas de abandono, a inclusão de intensidades 

vigorosas parece ser o seu principal contribuinte [67, 69, 72]. Recentemente, 

inúmeros estudos têm demonstrado a existência de uma relação inversa entre 

intensidade de exercício físico e taxa de abandono [58, 72, 145, 176]. Na pesquisa 

meta-analítica realizada por Dishman e Buckworth [68], envolvendo 127 estudos que 

buscaram investigar a eficiência de intervenções de exercício físico para o aumento 

da atividade física habitual, verificou-se que prescrições baseadas em intensidades 

leves foram mais bem sucedidas em termos de aderência, comparativamente 

àquelas envolvendo intensidades vigorosas. Resultados similares foram verificados 

por um recente estudo desenvolvido por Perri, et al. [176], onde 379 sujeitos adultos 

foram aleatoriamente divididos em dois grupos experimentais baseados em 

intensidade (moderada, 45%-55% da freqüência cardíaca de reserva (FCR)), e 

vigorosa, 65%-75% FCR) e dois baseados na freqüência semanal (3-4 dias e 5-7 

dias). Após seis meses de intervenção, não foi verificado diferenças nas taxas de 

aderência entre os grupos submetidos a diferentes freqüências semanais. Por outro 

lado, uma diminuição na taxa de aderência foi verificada naqueles grupos 

submetidos a uma intensidade vigorosa de exercício físico. 

Particularmente na população idosa, as implicações relacionada à aderência 

provocadas pela prescrição de elevadas intensidades promovem maiores 

consequências, em grande parte, em virtude das alterações morfofuncionais, 

mudança de aspectos psicossociais e ao aumento da vulnerabilidade adquirida com 

o passar do tempo, associado às alterações deletérias causadas pela senescência. 
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Apesar da realização de exercício físico em intensidades elevadas possa 

representar uma ameaça à aderência, tem-se sugerido que programas de exercício 

físico adéquem suas prescrições dentro dos padrões mínimos necessários para a 

ocorrência de modificações orgânicas benéficas à saúde [5]. De acordo com as 

recomendações oficiais do ACSM [5], para promover e manter saúde e a 

independência física, os idosos devem realizar de 8-10 exercícios em dois ou mais 

dias não consecutivos por semana, usando os principais grupos musculares. Para 

maximizar o desenvolvimento da força, deve ser utilizada uma resistência (peso) que 

permita 10-15 repetições para cada exercício onde o nível de esforço para a 

atividade deve ser entre moderada e vigorosa. Em uma escala de 10 pontos onde 

nenhum movimento é “0” e o máximo de esforço para um grupo muscular é “10”, o 

esforço de intensidade moderada é 5 ou 6 e o esforço de intensidade vigorosa é 7 

ou 8. Esta recomendação baseia-se no pressuposto de que um esforço de 

intensidade moderada (5-6) corresponderia a 40-50% de 1 repetição máxima (1RM), 

e um esforço de intensidade vigorosa (7-8) corresponderia a 60-70% de 1RM.  

Apesar da evidente necessidade da prescrição de uma adequada 

intensidade de exercício físico, prévios estudos demonstraram que participantes de 

programas de exercício físico tendem a divergir dessas intensidades previamente 

prescritas rumo a intensidades autosselecionadas [58, 69, 136]. De um ponto de 

vista psico-fisiológico, essa autosseleção da intensidade poderia ser justificada pela 

produção de respostas perceptuais e afetivas (prazer/desprazer) positivas, as quais 

estão fortemente atreladas com a aderência em programas de atividade física [109, 

146, 172, 178].  

Em recente estudo, Williams et al. [233], demonstraram que as respostas 

afetivas obtidas em uma única sessão de exercício aeróbio em intensidade 
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moderada poderia predizer a aderência a programa de exercícios físicos em 6 e 12 

meses. Entretanto, esta relação direta entre as respostas afetivas e aderência ao 

programas de exercícios físicos tornou-se não significativa após ajustada pela 

percepção subjetiva do esforço (PSE). Isto poderia ser explicado pelo fato que o 

afeto e a PSE não ser construtos isomórficos e apresentam uma correlação inversa 

e moderada entre si (aproximadamente – 0,6) [119, 165]. Desta maneira, é provável 

que programas de exercícios que maximizem as respostas afetivas e minimizem as 

respostas perceptuais para exercitar podem ter um impacto crucial na aderência em 

programas de exercícios físicos. 

De um ponto de vista prático, considerando a realidade dos ambientes de 

promoção da saúde e academias, a prescrição de uma intensidade de exercício 

baseada no percentual de 1RM torna-se pouco viável, devido à escassez de 

profissionais e tempo disponível, e o risco inerente a realização do teste máximo em 

sujeitos idosos. Como resultado, a maioria dos indivíduos passa a serem orientados 

somente em relação à correta execução e ordem dos exercícios, necessitando 

autosselecionar a intensidade do exercício para realizar o programa de treinamento.  

Considerando os aspectos supracitados, a compreensão dos efeitos de um 

programa em intensidade autosselecionada torna-se crucial, pois poderia ser uma 

forma promissora de exercício para promoção de maior aderência aos programas de 

atividade física, principalmente quando direcionados a população idosa. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar os efeitos de um programa de 12 semanas de treinamento com 

pesos em intensidade autosselecionada sobre as respostas psicofisiológicas, 

aptidão física e funcional e composição corporal de idosas sedentárias. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Verificar qual é a intensidade de exercício que idosas sedentárias 

autosselecionam ao longo de 12 semanas de treinamento com pesos; 

 

b) Identificar as respostas perceptuais de idosas sedentárias ao longo de 12 

semanas de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada; 

 

c) Identificar as respostas afetivas de idosas sedentárias ao longo de 12 

semanas de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada; 

 

d) Verificar os efeitos de um programa de 12 semanas de treinamento com 

pesos em intensidade autosselecionada sobre componentes antropométricos 

(massa corporal, índice de massa corporal, massa livre de gordura, massa gorda e 

percentual de gordura) de idosas sedentárias; 

 

e) Verificar os efeitos de um programa de 12 semanas de treinamento com 

pesos em intensidade autosselecionada sobre componentes da aptidão física e 
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funcional (capacidade cardiorrespiratória, força muscular, agilidade e equilíbrio 

dinâmico e flexibilidade) de idosas sedentárias; 

 

f) Avaliar a efetividade do método percepção subjetiva do esforço da sessão 

(PSE-S) como ferramenta para quantificar a intensidade de exercícios treinamento 

com pesos através da comparação da PSE-S com a média de PSE da sessão (PSE-

M) em idosas sedentárias. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo justificou a sua realização mediante o fornecimento de 

subsídios válidos ao avanço do conhecimento científico e/ou clínico a respeito da 

autosseleção da intensidade de exercício físico com pesos. De um ponto de vista 

teórico, o conhecimento do comportamento das respostas fisiológicas (% da carga 

máxima – 1RM) durante um programa de intervenção de treinamento com pesos em 

intensidade autosselecionada pode contribuir para um maior entendimento a 

respeito da efetividade desta atividade, esclarecendo os possíveis efeitos vinculados 

a este tipo de exercício à saúde de idosas aparentemente saudáveis [69, 83, 146, 

151, 172, 178, 180, 207] comparando estas respostas às recomendações propostas 

pelo ACSM [5].  

Em relação às respostas perceptuais e afetivas, uma investigação inicial 

conduzida com sujeitos idosos poderá testar a hipótese de uma tendência individual 

rumo à autosseleção de uma intensidade de exercício físico devido à busca da 

otimização do prazer auto-reportado e a diminuição da percepção do esforço [40, 41, 

69][174]. 

De um ponto de vista prático, o presente estudo objetiva examinar se a 

autosseleção de uma intensidade de exercício físico é capaz de proporcionar 

estímulos fisiológicos suficientes para a ocorrência de modificações orgânicas 

benéficas à saúde após 12 semanas em sujeitos idosos. Tal conhecimento poderá 

contribuir para futuras elaborações de programas de exercícios físicos para esta 

população. Além disso, as variáveis aqui exploradas darão subsídios para 

compreensão de como sujeitos idosos interpretam do ponto de vista perceptual e 

afetivo o programa de intervenção baseado em uma intensidade de exercício físico 
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autosselecionada, possibilitando identificar a eficiência destes em promover maior 

aderência ao exercício físico. 

Desta forma, a investigação da autosseleção da intensidade do treinamento 

com pesos, particularmente em idosos, apresenta-se como uma promissora 

estratégia na elaboração de programas de exercícios físicos, devido à possibilidade 

de influência positiva sobre a aderência, visto que prévios estudos têm evidenciado 

respostas positivas verificadas em uma única sessão de exercício sobre as variáveis 

perceptuais e afetivas [60, 61, 85]. Contudo, pouco ainda se sabe sobre as 

implicações de intervenções desenvolvidas com estas características, investigando 

unicamente a frequência e a duração do exercício, tornando os seus efeitos 

meramente especulativos. Estas especulações tornam-se ainda mais difíceis quando 

se trata de populações idosas, considerando a escassez de estudos analisando a 

influência desta intensidade no treinamento com pesos sobre as respostas 

fisiológicas, perceptuais e afetivas. 

Até o presente momento os trabalhos empíricos não dão subsídios para 

compreensão da influência de um programa de treinamento com pesos em 

intensidade autosselecionada sobre as respostas fisiológicas, perceptuais e afetivas 

em mulheres idosas, desta maneira, o presente estudo preconiza fornecer subsídios 

para o seguinte questionamento: Quais os efeitos de um programa de 12 semanas 

de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada sobre as respostas 

psicofisiológicas, aptidão física e funcional e composição corporal de idosas 

sedentárias. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 
 

4.1. Envelhecimento fisiológico e funcional 

 

Com o avanço da idade, deteriorizações estruturais e funcionais ocorrem na 

maioria dos sistemas fisiológicos, mesmo sem a presença de doenças [5]. Muitas 

dessas alterações resultam de uma perda gradual que inicia por volta dos 30 anos, 

onde o somatório destas modificações fisiológicas afeta uma ampla variedade de 

tecidos, órgãos e funções do organismo, e quando acumuladas, podem impactar a 

capacidade de realização das atividades diárias e a preservação da independência 

física em indivíduos idosos. Estudos têm evidenciado que para preservar a 

independência física do idoso, é necessária a manutenção das habilidades 

funcionais do ser humano, o condicionamento cardiovascular, a força muscular e a 

flexibilidade [188, 189]. 

O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) representa o limite funcional do 

corpo em transportar e extrair o oxigênio para suprir as necessidades metabólicas 

do exercício vigoroso, sendo considerado internacionalmente como uma referencia 

padrão do condicionamento cardiovascular [202]. Consistentes achados indicam que 

o VO2máx diminui aproximadamente 5 – 15% por década, iniciando entre os 25-30 

anos. Este declínio do VO2máx pode ser atribuído a fatores associados a idade que 

limitam o débito cardíaco máximo, bem como a diferença arteriovenosa de oxigênio 

(a-v O2). A freqüência cardíaca máxima diminui aproximadamente 6-10 batimentos 

por minuto a cada década, e é um dos principais responsáveis, associado à idade, 

pela redução do débito cárdico máximo. Em adição, as reduções do volume de 

ejeção durante o exercício máximo bem como a redução da contratilidade do 

ventrículo esquerdo também contribuem para o declínio no débito cardíaco. Desta 
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forma, a redução na capacidade vascular e regulação do fluxo sanguíneo local, 

juntamente com um declínio na capacidade oxidativa do músculo, com um pobre 

mecanismo de entrega de oxigênio e alterações mitocondriais também levam a uma 

redução da capacidade máxima de utilizar o oxigênio ao nível dos músculos 

esqueléticos ativos [122]. 

Estas mudanças, que incluem alterações morfológicas, fisiológicas e 

funcionais, limitam dramaticamente a capacidade cardiovascular com o avanço da 

idade [182]. Aos 75 anos, aproximadamente metade da capacidade funcional do 

sistema cardiovascular (definido como VO2máx) foi perdido [18], sendo que 

comumente, indivíduos idosos apresentam um VO2máx abaixo do requerido para a 

realização da maioria das atividades da vida diária [73]. Estudos têm demonstrado 

que o baixo condicionamento cardiorrespiratório tem sido consistentemente 

associado com a presença de doenças cardiovasculares, além de ser um forte e 

independente preditor de risco de todas as causas de mortalidade [31, 161, 171]. 

Em relação ao desempenho da função neuromuscular, já é bem 

estabelecido que o processo de envelhecimento humano apresenta-se inversamente 

associado a esta capacidade. Pesquisas têm demonstrado que a força muscular 

apresenta-se como um significante preditor do risco de quedas em idosos e está 

relacionada ao aumento na dificuldade da realização das atividades da vida diária 

[142, 159]. Segundo Williams et al. [234], a perda de massa muscular, ou 

sarcopenia, ocorre principalmente pela diminuição no peso muscular e diminuição 

em sua área de secção transversal. A perda de força e da eficiência muscular se 

deve a perda de massa, unidades motoras e ao fato de que nas placas motoras de 

idosos as pregas são mais amplas, reduzindo a superfície de contato entre os 

axônios e a membrana plasmática [193-195]. As reduções nos níveis de força com o 
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avanço da idade variam em torno de 20-40%, podendo alcançar valores superiores a 

50% ao longo dos anos, fator que deve receber atenção devido à redução nos níveis 

de força estar associado ao declínio funcional [222]. Alguns estudos têm 

demonstrado que a redução nos níveis de força com o envelhecimento está 

atribuída predominantemente à redução na massa muscular, sendo que o volume 

muscular total declina aproximadamente 40% entre 20 e 60 anos [181, 222]. 

Contudo, a redução no volume muscular tem sido atribuída à degeneração 

na junção neuromuscular, por exemplo, a velocidade de condução nervosa declina 

entre 10-15% dos 30 aos 80 anos e em indivíduos de 60-80 anos há uma redução 

de 47% no número de unidades motoras recrutadas  [153]. Dessa forma, a redução 

do volume muscular ocorre de forma mais lenta do que a diminuição da força, visto 

que as alterações na junção neuromuscular levam a atrofia das fibras musculares e 

como conseqüência, ocorre à diminuição da massa muscular. Juntamente com a 

perda de unidades motoras das células musculares, alterações metabólicas como a 

menor atividade enzimática dos mecanismos de produção de ATP e diminuição na 

capacidade de armazenamento de ATP-CP e glicogênio [204], visto que essas 

alterações levam a respostas diretas nas fibras brancas, responsáveis em grande 

parte pela produção de força. 

Declínios na capacidade aeróbia máxima e força muscular com o avanço da 

idade são exemplos de alterações fisiológicas, onde a redução destes componentes 

verificados em um exercício com intensidade submáxima geralmente apresentam a 

necessidade de indivíduos idosos utilizarem uma maior percentagem da sua 

capacidade máxima (e esforço) quando comparados a indivíduos mais jovens.  

A agilidade e a flexibilidade, em conjunto com as demais capacidades físicas 

(capacidade cardiorrespiratória, força), atuam no âmbito de proporcionar melhores 
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condições para os idosos realizarem as atividades da vida diária, aprimorando a 

independência e minimizando assim suas limitações físicas.  O desenvolvimento ou 

a manutenção de bons níveis de agilidade contribuem para a diminuição do risco de 

acidentes, evitando que fatores adicionais venham a atuar de forma negativa junto 

ao processo de envelhecimento [188, 189]. Contudo, com o avanço da idade há uma 

diminuição considerável dessa característica, atreladas a redução da amplitude de 

movimento das articulações, ou seja, ocorre uma redução no grau de flexibilidade 

articular do tronco e das articulações distais (joelhos, tornozelos, cotovelos, punhos, 

e dedos), sendo encarada como uma característica marcante do envelhecimento. 

Sendo assim, esta diminuição limita os gestos motores da pessoa idosa 

comprometendo a realização de habilidades motoras, principalmente, as reações de 

equilíbrio e de atividades da vida diária. Baseado no fato da agilidade estar 

relacionada diretamente com outras capacidades como força muscular, flexibilidade 

e velocidade, que sofrem uma redução em seus níveis com a idade, a probabilidade 

de esta acompanhar este declínio é muito grande [153, 188, 189]. 

Somadas, estas modificações podem comprometer a aptidão funcional de 

indivíduos idosos, reduzindo ainda mais nível de atividade física deste grupo, 

dificultando a participação em atividades que possam aprimorar a realização das 

atividades da vida diária. Desta forma, visto que estas alterações apresentam-se 

praticamente como uma característica universal do avanço da idade, estratégias 

para prevenir ou melhorar este quadro têm sido implementadas [152].  

Atualmente, é conhecido que a prática regular de exercícios físicos é uma 

estratégia preventiva e traz efeitos benéficos diretos e indiretos para prevenir e 

retardar as perdas físicas e funcionais atreladas ao envelhecimento. A partir disso, 

segundo o American College of Sports Medicine (ACSM) [3], o treinamento com 
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pesos é um dos principais tipos de exercício físico que está relacionado diretamente 

com a manutenção ou melhora da aptidão funcional do idoso. 

 

4.2. Histórico do Treinamento com pesos 

 

O treinamento com pesos até os anos de 1950 e 1960, não era recomendado 

para programas de reabilitação ou melhora de rendimento dos atletas e, até 1970, 

para programas que visavam à melhora da aptidão física [46]. Após a segunda 

guerra mundial, uma mudança nas diretrizes referente à prescrição do treinamento 

com pesos foi realizada. Nesse período, o treinamento com pesos passa a ser 

recomendado para programas de reabilitação de incapacidades ortopédicas para os 

veteranos da guerra [65]. Em um estudo realizado com homens pertencentes ao 

exército, foi demonstrado que, para o desenvolvimento da força muscular, seria 

necessário realizar o treinamento com pesos em uma intensidade elevada associado 

a um baixo número de repetições; e para desenvolvimento da resistência muscular, 

o uma baixa intensidade com um alto número de repetições [66]. 

No período entre 1950 e 1960, começaram os primeiros estudos controlando 

e manipulando as variáveis do treinamento com pesos, como o número de séries, 

número de repetições, freqüência de treinamento, intensidade, volume e período de 

descanso [24-26, 44, 148, 166]. Contudo, a partir de estudos publicados entre os 

anos de 1960 e 1970, que demonstraram forte correlação entre a prática de 

exercícios de resistência aeróbia e prevenção de doenças cardiovasculares, houve 

uma supervalorização desse tipo de exercício e uma queda na importância do 

treinamento com pesos para melhoria da saúde e aptidão física [99, 134, 170]. Isso 

se tornou ainda mais evidente com a publicação do posicionamento do ACSM em 
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1978 que apresentou suas recomendações para melhoria da saúde e composição 

corporal enfocando o exercício aeróbio [2]. Em 1980, a American Alliiance for Health, 

Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD) publicou um manual de 

testes para aptidão relacionada à saúde, no qual os testes de força muscular foram 

excluídos [1]. 

Somente a partir da década de 80, observou-se um reconhecimento da 

comunidade médica sobre a importância do treinamento com pesos no rendimento 

atlético e aptidão em geral [92]. Em 1989, a AAHPERD publica um novo manual com 

a inclusão dos testes de força. Em 1990, o ACSM acrescenta o treinamento com 

pesos em seu posicionamento publicado em 1978. Recentemente, verifica-se uma 

grande importância dada ao treinamento com pesos pelas principais organizações 

de saúde [5, 8, 9]. 

  

4.3. Benefícios do treinamento com pesos no processo de 

envelhecimento 

 

Durante muito tempo, as diretrizes de prescrição de exercícios físicos 

direcionavam suas recomendações principalmente aos exercícios aeróbios, o que 

resultou em um longo período onde predominou a idéia de que apenas estes trariam 

benefícios aos idosos. Somente em 1980 o ACSM publicou ima revisão incluindo os 

exercícios com pesos como parte integral de um programa de atividade física. Mais 

recentemente, estudos foram dirigidos a outros segmentos da condição de saúde do 

idoso: a funcionalidade global, a qual necessita do treinamento como pesos para o 

seu desenvolvimento [188, 189]. 
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O treinamento com pesos, também conhecido como treinamento contra 

resistência, atualmente é considerado um importante componente de um programa 

de exercícios voltado para população idosa [5]. Isso se deve não apenas ao 

aumento da força muscular, mas também a uma alteração importante no balanço 

energético [87]. 

Segundo Kramer et al. [140] o treinamento com pesos traz benefícios 

significativos na resistência muscular, no equilíbrio, na coordenação e na habilidade 

funcional, como carregar compras, andar e subir escadas, reduzindo o risco de 

quedas e suas conseqüências. Além disso, foram observadas melhoras sobre o 

aumento da massa muscular, auxilio no processo de redução do tecido adiposo e 

aprimorando a força muscular e flexibilidade [5, 237]. Existem crescentes evidências 

que indicam que indivíduos idosos respondem favoravelmente ao treinamento com 

pesos de forma semelhante aos indivíduos jovens [111]. 

Embora estejam evidenciados os benefícios de programas de exercícios 

físicos utilizando o treinamento com pesos para idosos, estes resultados baseiam-se 

em protocolos com intensidade prescrita, negligenciando os possíveis efeitos 

advindos de um treinamento realizado em intensidade autosselecionada, o que por 

sua vez poderia favorecer a aderência aos programas de intervenção. 

 

4.4. Exercício Físico e Aderência 

 

Apesar dos diversos efeitos benéficos à saúde associados com a prática 

regular de exercício físico, uma considerável parcela da população adulta de 

inúmeros países desenvolvidos e/ou países em desenvolvimento ainda continua a 

ser fisicamente inativa [37, 52, 71, 117, 157, 158, 168]. Segundo Monteiro et al. 
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[158], em uma amostra de 11.033 indivíduos adultos brasileiros com idade superior a 

20 anos, verificou-se que somente 13% dessa população informaram realizar o 

mínimo recomendado de 30 minutos de exercício físico contínuo de intensidade 

moderada em três ou mais dias da semana, e desses, apenas 3,3% informaram 

realizar exercício físico contínuo moderado em cinco ou mais dias da semana [158]. 

Esta elevada prevalência de inatividade física poderia ser o resultado da 

associação de dois problemas distintos, a baixa taxa de engajamento inicial e alta 

taxa de abandono em programas de exercício físico [67]. Uma maior ênfase tem sido 

dada aos aspectos pertinentes às diminuídas taxas de engajamento inicial em 

programas de exercício físico [12, 14, 21, 185, 214], com menor atenção aos fatores 

contribuintes para as diminuídas taxas de aderência nesses programas [58, 68, 199, 

230].  

O estudo deste aspecto da inatividade física torna-se relevante na medida 

em que prévios estudos indicam que aproximadamente 50% dos indivíduos 

engajados em programas de exercício físico regular abandonam logo nos primeiros 

seis meses de participação [67, 68], especialmente entre indivíduos idosos, pois 

estes em geral apresentam-se menos dispostos e menos ativos que indivíduos mais 

jovens, e por consequência aderem menos a programas de exercício físico [75, 154, 

187].  

Os mecanismos que sustentam o sucesso da adesão a programas de 

exercícios não são bem compreendidos [75, 154]. Contudo, a prescrição de 

elevadas cargas de trabalho físico tem sido sugerida como um possível fator de risco 

para a aderência em programas de exercício físico [69]. Embora a prescrição de 

elevadas durações de exercício físico também possa contribuir para o aumento nas 

taxas de abandono, a inclusão de intensidades vigorosas parece ser o seu principal 
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contribuinte [67, 72, 199]. Recentemente, inúmeros estudos têm demonstrado uma 

relação inversa entre intensidade de exercício físico e taxa de abandono [58, 72, 

145, 176]. Por exemplo, em pesquisa meta-analítica realizada por Dishman e 

Buckworth [68], envolvendo 127 estudos que buscaram investigar a eficiência de 

intervenções de exercício físico para o aumento da atividade física habitual, 

verificou-se que prescrições baseadas em uma intensidade leve foram mais bem 

sucedidas em termos de aderência comparativamente àquelas envolvendo 

intensidades vigorosas.  

Embora a realização de exercício físico regular de elevada intensidade 

possa representar uma ameaça à aderência, tem-se sugerido para que programas 

de exercício físico baseiem suas prescrições dentro dos padrões mínimos 

adequados para a ocorrência de modificações orgânicas benéficas à saúde [5]. De 

acordo com as recomendações oficiais do ACSM [5], uma intensidade de treino 

adequada e progressiva é necessária para promover ganhos de força e hipertrofia. 

Em geral, acredita-se que programas de treinamento com pesos devem incorporar 

intensidades de treino entre 60-75%, ou maiores, de uma repetição individual 

máxima (1RM). 

Apesar da necessidade da prescrever uma adequada intensidade de 

exercício físico, prévios estudos têm demonstrado que indivíduos participantes de 

intervenções de exercício físico tendem a autosselecionar a sua intensidade de 

atividade em detrimento daquela intensidade previamente prescrita [58, 67, 136]. 

A autosseleção da intensidade poderia ser justificada pela produção 

preferencial de respostas perceptuais e afetivas (prazer/desprazer) positivas [109, 

146, 172, 178]. Contudo, até o presente momento os estudos que investigaram os 

efeitos de uma sessão de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada, 
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têm demonstrado não atingir um estímulos fisiologicamente adequados para a 

ocorrência de modificações orgânicas benéficas à saúde [95, 110, 184], porem, até o 

presente momento, nenhum estudo buscou verificar se a intensidade que indivíduos 

idosos autosselecionam estão dentro dos parâmetros indicados pelo ACSM [5]. 

 

4.5. Intensidade de Exercício Físico Autosselecionada 

 

Conforme descrito na seção anterior, indivíduos submetidos a um programa 

de exercício físico regular tendem auto-ajustar a intensidade de exercício em uma 

intensidade em detrimento da intensidade previamente prescrita [58, 69, 136]. Desta 

forma, ao longo das últimas três décadas, investigadores [69, 70, 83, 199, 232] têm 

considerado a preferência individual ao prescrever a intensidade em programas de 

exercícios e, portanto, possibilitando aos indivíduos um sentimento de posse sobre 

seu comportamento físico, o que por sua vez pode levar os mesmos a experiências 

mais prazerosas [223], como observado em estudos realizados com exercícios 

aeróbios [11, 173]. Os aspectos favoráveis da utilização da intensidade 

autosselecionada têm sido sustentados por algumas teorias, como a Teoria da Auto-

Determinação [197] e Teoria Hedônica [77]. 

Segundo a Teoria da Auto-Determinação, a prescrição da intensidade ou 

duração do exercício propiciaria a manifestação de um desconforto, ressentimento, 

desagrado advindo da idéia de perder o controle da circunstância, com um efeito 

negativo sobre o comportamento futuro na atividade [150, 164, 186]. Assim, auto-

determinação forneceria um quadro motivacional que apóia a inclusão da 

preferência no meio do exercício. Este controle percebido em si, colaboraria com 
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uma experiência afetiva mais positiva, reforçando níveis de satisfação e motivação 

intrínseca [220]. 

A Teoria Hedônica ou Teoria da Motivação proposta por Solomon e Corbi 

[206] sugere que quando as pessoas sentem prazer em uma atividade ou sensação 

de energia elas provavelmente procurarão repetir-la. Em outro contexto, se houver 

desprazer, desconforto, dor ou sensação de exaustão as chances de repetirem a 

atividade ou aderirem por um longo tempo deveria ser diminuída [132]. 

Conforme Bentham, “a natureza colocou a humanidade sob o governo de dois 

mestres soberanos, a dor e prazer... Eles nos governam em tudo que fazemos, em 

tudo o que dizemos, e em tudo que pensamos” [124]. Essa idéia de que as pessoas 

procuram melhorar ou prolongar o prazer e evitar ou minimizar dor é muitas vezes 

referida como o princípio de prazer. 

A partir deste contexto, diversas pesquisas foram direcionadas para 

compreender os aspectos fisiológicos, perceptuais e afetivos que norteiam os 

exercícios em intensidade autosselecionada. Porém, até o presente momento, 

grande parte das pesquisas foram conduzidas utilizando exercícios aeróbios. No 

estudo realizado por Cox et al. [58], envolvendo 126 mulheres sedentárias (entre 40-

65 anos), verificou-se que aqueles indivíduos submetidos a um programa de 

exercício físico de intensidade moderada (40%-55% FCR) exercitavam-se em uma 

intensidade superior aquela previamente prescrita. Por outro lado, aqueles 

indivíduos submetidos a um programa de exercício físico de intensidade vigorosa 

(65-80%FCR) exercitavam-se em uma intensidade inferior aquela prescrita. Dessa 

maneira, a autosseleção da intensidade de exercício físico tem sido considerada 

como um proeminente campo de estudo na área da psicobiologia, prioritariamente 

devido a sua relação com a produção preferencial de parâmetros perceptuais e 



 

36 

afetivos [146, 172], os quais poderiam contribuir para um aumento na motivação 

intrínseca individual, e atuar positivamente sobre a aderência.  

Especificamente em relação aos parâmetros fisiológicos associados ao 

exercício físico em ritmo autosselecionado, prévias evidências têm sugerido que 

essa intensidade preferida seria um estímulo adequado para a ocorrência de 

modificações orgânicas benéficas à saúde [69, 83, 109, 146, 151, 160, 172, 173, 

180]. Contudo, estudos evidenciaram que a autosseleção da intensidade de 

exercício físico poderia também ser influenciada pela idade [180]. Em estudo 

realizado por Malatesta e colaboradores (2003), envolvendo 20 sujeitos idosos 

(sexagenários, n = 10 versus octogenários), verificou-se que aqueles indivíduos 

apresentando uma idade mais elevada exercitavam-se em uma menor velocidade de 

caminhada autosselecionada comparativamente aos indivíduos mais jovens (1,16 ± 

0,09 m.s-1 versus 1,38 ± 0,09 m.s-1, respectivamente), porém apresentavam uma 

maior resposta fisiológica relativa (60,8 ± 8,0% versus 42,9 ± 5,0% do VO2máx, 

respectivamente). Esses resultados poderiam ser devido à diminuição da economia 

metabólica verificada com o avanço da idade. Entretanto, esses prévios estudos 

limitaram-se ao envolvimento exclusivo da população geriátrica, negligenciando 

assim a influência da idade sobre a intensidade de exercício físico autosselecionada 

em populações adultas e/ou pediátricas.  

Em relação ao treinamento com pesos em intensidade autosselecionada, 

poucas pesquisas foram realizadas. Além disso, estes estudos objetivaram 

basicamente a compreensão dos aspectos fisiológicos, negligenciando as respostas 

perceptuais e afetivas. Basicamente, os estudos realizados verificaram que a 

intensidade autosselecionada por adultos previamente sedentários foi abaixo dos 
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índices recomendados para induzir melhoras na hipertrofia e força muscular [95, 

110, 184].  

  

4.6. Respostas perceptuais associados ao exercício 

 

Gunnar A. V. Borg no início da década de 60 [32] definiu a percepção de 

esforço como um “Gestalt” consistindo da contribuição de diversos fatores, 

envolvendo informações intrínsecas e extrínsecas, como sensações advindas dos 

músculos, pele, articulações, etc., juntamente com percepções oriundas de fatores 

externos como a resistência da pedalada, esforço, fadiga, tensão, calor, pressão, dor 

ou ansiedade, etc. (Figura 1).  

Esta teoria foi inicialmente baseada no processo geral de percepção 

ilustrado na Figura 1. No sistema sensório/perceptual, receptores sensoriais 

transmitem diferentes estímulos através dos impulsos nervosos oriundos de 

estímulos distais (vindos do mundo exterior) ou estímulos proximais (vindos dos 

músculos, articulações e órgãos internos). O cérebro recebe os impulsos nervosos, 

os organiza, compara a representação com informações previamente armazenadas 

na memória, nomeia um significado para ele por processo de comparação e cria 

uma sensação. Este evento ocorre especialmente quando a movimento corporal, 

devido a regulação do movimento depende de um feedback de um movimento 

corporal. 
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Figura 1. Modelo geral do processo sensório-perceptual. A “resposta” pode ser uma 
percepção, uma performance ou uma variável fisiológica [33]. 

 

Posteriormente, Noble e Robertson [165] definiram a percepção de esforço 

como a habilidade de detectar e interpretar sensações orgânicas durante a 

realização de exercício físico. De acordo com o tradicional modelo explanatório 

global, respostas fisiológicas associadas ao exercício físico funcionam como 

mediadores iniciais capazes de modelar a intensidade dos sinais perceptuais de 

esforço. Neste sentido, o surgimento de um aumento na tensão muscular periférica 

e/ou central durante a realização de exercício físico é acompanhado 

concomitantemente por uma maior descarga de sinais eferentes de retroalimentação 

oriundos do córtex motor. Subseqüentemente, vias corolárias transmitem esses 

sinais eferentes de retroalimentação ao córtex sensorial. Essa descarga corolária de 

sinais eferentes dá início ao processo de mediação final da percepção de esforço, 

onde sinais aferentes subcorticais são ajustados com os conteúdos do filtro de 

referência perceptual. Uma vez que esses sinais aferentes são transmitidos através 

desse filtro de referência perceptual, eles tornam-se finamente ajustados, sendo a 

sua intensidade modulada por fatores cognitivos individuais e dimensões de 
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personalidade. A resposta perceptual resultante pode ser então obtida em termos 

diferenciados (ou seja, envolvendo membros ativos e/ou sistema cardiorrespiratório) 

ou não-diferenciados (ou seja, envolvendo toda a dimensão corporal) [165] (Figura 

2). 

A escala de Percepção Subjetiva de esforço (PSE) é um instrumento 

baseada nos parâmetros acima mencionados de maneira individual, e afere a 

percepção de esforço e fadiga durante o exercício, e é utilizada para mensurar e 

regular a intensidade do exercício [3, 5]. Em décadas recentes, devido 

prioritariamente a sua facilidade operacional e baixo custo, essas escalas têm sido 

utilizadas em meios clínicos e laboratoriais como um indicador do esforço percebido 

ao exercício físico proposto [165]. 

Em relação à auto-seleção da intensidade de exercício físico, prévias 

evidências têm demonstrado que os indivíduos tendem a exercitar-se em uma 

intensidade capaz que produzir uma percepção subjetiva de esforço entre 11 e 15 

na escala de Borg [83, 109, 146, 172]. Por exemplo, em estudo realizado por Lind e 

colaboradores [146], envolvendo 23 mulheres adultas, previamente sedentárias, 

verificou-se uma resposta de esforço percebido média de 13,78 ± 1,95 da escala de 

Borg durante 20 minutos de caminhada em intensidade auto-selecionada. Em outro 

estudo, realizado por Ekkekakis e Lind [83], envolvendo 25 sujeitos (IMC normal, n = 

9; IMC sobrepeso, n = 16), verificou-se respostas de esforço percebido entre 11 e 13 

da escala de Borg nos sujeitos apresentando normalidade em relação ao IMC, 

porém observou-se respostas entre 8 e 12 naqueles sujeitos com sobrepeso 

corporal. Esses resultados demonstram que outros fatores, como a massa corporal, 

poderiam influenciar o esforço percebido durante exercício físico em intensidade 

autosselecionada. 
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Figura 2. Modelo explanatório global de percepção de esforço [165]. 
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4.7. Afeto e exercício 

 

Afeto é conceitualmente definido como o componente característico elementar de 

todas as respostas do tipo contrastantes (por exemplo, positivo ou negativo, prazer ou 

desprazer, conforto ou desconforto, entre outras), incluindo emoções e humores, porém 

não limitadas a elas [82]. Neste sentido, afeto é considerado um conceito mais amplo do 

que emoção. Enquanto emoção (por exemplo, orgulho ou embaraço) necessita de uma 

avaliação cognitiva de um estímulo cujo implica negativamente ou positivamente sobre os 

objetivos e/ou bem estar individual, afeto (por exemplo, prazer ou desprazer) pode ocorrer 

como um dos componentes de uma emoção (por exemplo, orgulho é prazeroso) ou 

independentemente dela, ou seja, na ausência de qualquer avaliação cognitiva, como no 

desprazer não-mediado cognitivamente associado a uma dor [80]. Dentro desse contexto, 

respostas afetivas poderiam ser definidas como modificações no prazer/desprazer auto-

reportado. 

Nas últimas décadas, a relação dose-resposta entre intensidade de exercício 

físico e respostas afetivas tem evidenciado uma proeminente área de pesquisa dentro da 

psicobiologia. Em estudo de revisão conduzido por Ekkekakis e colaboradores [80], foram 

identificados 48 estudos buscando investigar os efeitos de múltiplas intensidades de 

exercício físico sobre as respostas afetivas entre os anos de 1971 e 2005. A razão 

primordial para esse interesse decorre da crescente expectativa na elucidação dos 

possíveis mecanismos associados à relação entre intensidade e aderência a programas 

de exercício físico [58, 72, 145, 176, 199]. Emmons e Diener [86] têm demonstrado que a 

quantidade de tempo gasto em determinadas situações por um indivíduo é influenciada 

pela sua experiência de afeto, ou seja, ele tende a repetir situações que o fizeram sentir-

se bem e a evitar situações que o fizeram sentir-se mal. Nesse contexto, entender como 

diferentes intensidades de exercício físico influenciam as respostas afetivas torna-se 
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essencial, pois respostas afetivas negativas associadas ao exercício físico poderiam 

induzir a uma diminuída motivação intrínseca, e possivelmente, a uma redução na taxa de 

aderência [86]. 

Prévios estudos têm demonstrado um modelo de curva “U invertido” na relação 

dose-resposta entre intensidade de exercício físico e respostas afetivas [27, 137, 167]. 

Especificamente, intensidades de exercício físico moderadas otimizam as condições para 

modificações afetivas positivas, enquanto intensidades leves e vigorosas são insuficientes 

para produzir significantes mudanças no afeto. Além disso, elevadas intensidades de 

exercício físico estão freqüentemente associadas a experiências consideradas aversivas 

[27] (Figura 3). Contudo, dois problemas fundamentais a despeito desse modelo de curva 

“U invertido” têm sido evidenciados. Primeiro, apesar de sua enorme popularidade, o 

modelo não é consistente com os resultados verificados em estudos anteriores [82, 146, 

198, 221]. O segundo problema em relação ao modelo de curva “U invertido” diz respeito 

aos designs dose-resposta em geral, os quais falham em não levar em consideração 

padrões de variabilidade inter-individual, apesar do fato que esses padrões parecem ser 

sistemáticos e poderiam ser de considerável significância fisiológica [84]. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de curva “U” invertido da relação dose-resposta entre intensidade de 

exercício físico e benefícios afetivos [27]. 
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Em pesquisa meta-analítica realizada por Ekkekakis e Petruzello [84], dois 

cruciais problemas metodológicos que poderiam ter interferido nos resultados dos estudos 

que preconizaram investigar a relação dose-resposta entre intensidade de exercício físico 

e respostas afetivas foram identificados.  

O primeiro problema é dependente ao momento da realização da avaliação da 

resposta afetiva (pré-exercício, exercício e/ou pós-exercício), e baseia-se na falsa 

premissa de que qualquer mudança no ínterim poderia ser linear. Prévios estudos têm 

demonstrado um consistente decréscimo no prazer auto-reportado com o aumento da 

intensidade durante realização de exercício físico [30, 79, 116, 119]. Contudo, logo após o 

término da atividade, as sensações afetivas negativas são rapidamente seguidas por 

sensações afetivas positivas [116]. Desse modo, a conseqüência deste problema é que o 

padrão dose-resposta somente é evidenciado durante o exercício físico, sendo dissipado 

logo após seu término.  

Por sua vez, o segundo problema metodológico diz respeito aos métodos e 

nomenclaturas utilizados para descrever os diferentes níveis de intensidade de exercício 

físico [84]. Mais especificamente, verifica-se de um lado a utilização de diversos métodos, 

incluindo o emprego de cargas absolutas e percentuais arbitrariamente selecionados de 

determinadas variáveis fisiológicas, perceptuais e mecânicas, e de outro lado, a utilização 

de termos inespecíficos para a descrição dos diferentes níveis de intensidade de exercício 

físico, como baixo, leve, alto, vigoroso, e talvez o mais freqüentemente citado, moderado.  

Uma possível solução para tais problemas metodológicos é apresentada em 

estudo de revisão realizado por Ekkekakis e colaboradores [80], e diz respeito ao 

emprego do sistema de classificação estabelecido convencionalmente pelo ACSM [4, 5]. 

Neste sistema de classificação, por exemplo, intensidade de exercício físico moderada é 

convencionalmente definida como um percentual da FCmáx entre 55%-69% e percentual 

do VO2máx entre 50-65%. Entretanto, novos problemas tornam-se evidentes, como a 
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utilização de um sistema convencionalmente, e não fisiologicamente, definido. Além disso, 

essa solução não leva em consideração aspectos pertinente ao ponto de transição 

aeróbico-anaeróbico, os quais poderiam diferir entre indivíduos realizando exercício físico 

em um similar percentual da capacidade máxima [153]. Dessa maneira, um estímulo de 

exercício físico padronizado através de inúmeros sujeitos torna-se não possível, 

particularmente levando-se em consideração as inúmeras modificações fisiológicas, e 

também afetivas, ocorridas na transição de predominância entre os metabolismos 

aeróbico e anaeróbico [79, 172]. 

A classificação da intensidade de exercício físico baseada em três domínios com 

distintos requerimentos metabólicos [102] poderia ser uma alternativa para solucionar os 

problemas ocasionados pelo emprego do sistema de classificação convencionalmente 

estabelecido pelo ACSM [4]. De acordo com Gaesser e Poole [102], os três diferentes 

domínios são: (a) domínio de intensidade moderada, (b) domínio de intensidade pesada, 

e (c) domínio de intensidade muito pesada ou severa, sendo que cada qual poderia 

apresentar diferentes padrões de respostas afetivas [77]. 

O domínio moderado é composto por intensidades de exercício físico inferiores ao 

limiar de lactato [102], e faz incluir atividades rotineiras como a caminhada e corridas 

leves. Neste domínio verifica-se o surgimento de respostas afetivas positivas, com 

relativamente baixa variabilidade inter-individual, resultado da manutenção de um estado 

fisiológico estável (homeostase), e com o metabolismo aeróbico sendo o principal 

responsável pelo fornecimento energético orgânico [77]. Por sua vez, o domínio pesado 

estende-se desde o limiar de lactato até a mais alta taxa na qual o lactato sanguíneo 

poderia ser estabilizado, denominado máximo estado estável de lactato [102]. Os 

aumentos na concentração de ácido lático e na dependência pelo metabolismo 

anaeróbico são acompanhados por um conjunto de modificações orgânicas, incluindo 

elevações exponenciais na taxa de ventilação minuto, na concentração de catecolaminas 
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e no recrutamento de fibras musculares [153]. Tais modificações orgânicas produzem 

informações interceptivas que chegam ao lócus consciente e indicam as potenciais 

perturbações críticas à homeostase [59, 179]. Neste contexto, a habilidade consciente em 

tolerar esses sinais orgânicos (interocepção) poderia ser enormemente dependente de 

diferenças individuais em fatores cognitivos (por exemplo, a auto-eficácia física) e 

dimensões de personalidade (por exemplo, modulação somatosensorial), e dessa 

maneira as respostas afetivas variariam enormemente [80]. Finalmente, o domínio severo 

estende-se do máximo estado estável do lactato até o nível da máxima capacidade de 

exercício físico [102]. Neste domínio, o consumo de oxigênio e o lactato sanguíneo 

aumentam continuamente até a atividade ser finalizada pela exaustão [153]. Ainda, como 

um mecanismo de proteção precedente às falhas neuromusculares ocorridas ao final do 

exercício físico, verifica-se o surgimento de potentes manifestações de esforço percebido 

e desprazer auto-reportado [79]. 

Baseados nas premissas fundamentais associadas à tipologia dos três domínios 

de intensidade de exercício físico, Ekkekakis e colaboradores [80] apresentaram um 

modelo alternativo da relação dose-resposta entre intensidade e respostas afetivas 

(Figura 4). Diferentemente do tradicional modelo de curva “U invertido”, esse novo modelo 

apresenta uma série de estudos suportando a sua validade [79, 82, 83, 116, 221]. Apesar 

disso, os autores sugerem a realização de pesquisas verificando a sua validade em 

diferentes populações [80]. Ainda, reforçam a necessidade da elucidação dos possíveis 

mecanismos responsáveis pela “troca” entre homogeneidade e variabilidade. De acordo 

com a hipótese apresentada por Ekkekakis e colaboradores [77], homogeneidade poderia 

refletir primariamente a ação de mecanismos subcorticais de produção de afeto, e assim 

representaria uma ausência relativa de mediação cognitiva. De modo contrário, 

variabilidade poderia refletir primariamente a ação de mecanismos corticais de produção 

de afeto, e assim demonstrar uma forte influência de fatores cognitivos. 
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Domínio Moderado Domínio Pesado Domínio Severo 

Homogeneidade 

Prazer 

Variabilidade 

Prazer/Desprazer 

Homogeneidade  

Desprazer 

Influência cognitiva Influência Cognitiva Influência interoceptiva 

Figura 4. Modelo alternativo da relação dose-resposta entre intensidade de exercício físico e 
respostas afetivas baseada na tipologia dos três domínios [80]. 

 

Recentes estudos têm buscado investigar a influência da autosseleção da 

intensidade de exercício físico sobre as respostas afetivas [83, 146, 172], baseados 

primariamente em prévias evidências indicando que os indivíduos tendem a intuitivamente 

ajustar seus ritmos de exercício físico na busca da otimização do prazer [40, 41]. Por 

exemplo, em pesquisa conduzida por Lind e colaboradores [146], envolvendo 23 mulheres 

adultas previamente sedentárias, verificou-se o surgimento de respostas afetivas 

(mensuradas pela escala de afeto de Hardy e Rejeski [119] estáveis e positivas durante a 

realização de 20 minutos de caminhada em ritmo autosselecionado. Além disso, as 

respostas afetivas durante exercício físico em intensidade preferida (escore médio 2.4 ± 

1.1) não diferiram daquelas observadas no limiar ventilatório (escore médio 2.0 ± 1.3), 

sugerindo assim que os indivíduos tendem a exercitar-se em uma intensidade que 

aproxima-se do ponto de transição de predominância entre os metabolismos aeróbico e 

anaeróbico. Resultados similares foram verificados no estudo realizado por Parfitt e 

colaboradores [172], envolvendo 12 homens previamente sedentários, os quais foram 

submetidos aleatoriamente a três sessões de exercício físico com diferentes intensidades: 

(a) abaixo do limiar ventilatório, (b) acima do limiar ventilatório, e (c) autosselecionada. 

Respostas afetivas estáveis e positivas foram verificadas durante a realização de 20 

minutos de caminhada nas condições (b) e (c) (escores médios 3,2 ± 1,2 e 3,7 ± 0,7, 

respectivamente). Entretanto, na condição (a), uma tendência rumo à negatividade foi 

verificada (escore médio 0,8 ± 1,8), associada a uma considerável variabilidade inter-
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individual. Resumidamente, os resultados de ambos os estudos supracitados reforçam 

novamente a validade do modelo alternativo dose-resposta de Ekkekakis e colaboradores 

[80], além de indicarem uma possível associação direta entre autosseleção de intensidade 

de exercício físico e prazer auto-reportado.  

No treinamento com pesos, pouco foi pesquisado referente a este aspecto, 

tornando a estrapolação dos resultados observados nos exercícios aeróbios meramente 

especulativos. Uma das poucas pesquisas realizadas comparou a influencia de uma série 

de exercícios com pesos em duas diferentes ordens sobre o afeto [22] e observou 

respostas mais positivas na condição de exercícios realizadas dos maiores para os 

menores grupos musculares, comparado a condição de exercícios realizados dos 

menores para os maiores. Contudo, estes dados não têm fornecido informações 

suficientes para uma clara conclusão referente ao papel do treinamento com pesos em 

intensidade autosselecionada sobre as respostas psicológicas, particularmente na 

população idosa, sugerindo a necessidade de futuros estudos. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Planejamento de Pesquisa 

 

O delineamento adotado no presente estudo foi o ensaio clínico randomizado. Os 

participantes foram submetidos a duas semanas de familiarização com os procedimentos 

de avaliação e com o protocolo de intervenção. Posteriormente, duas avaliações 

realizadas antes e após o programa de intervenção envolvendo treinamento com pesos 

com intensidade autosselecionada foram empregadas. O programa de treinamento foi 

composto de 12 semanas como frequência semanal de três dias, com exercícios de 

alongamento e relaxamento, e exercícios com pesos com intensidade autosselecionada - 

Figura 5. Cada avaliação foi composta de três etapas realizadas em dois períodos 

distintos do programa de intervenção. 

Na primeira etapa, um médico cardiologista analisou o histórico médico e realizou 

exames físicos para liberação dos participantes aos protocolos experimentais; um 

ecocardiograma foi realizado; os indivíduos permaneceram por 10 minutos de repouso a 

fim de serem mensuradas as respostas fisiológicas de repouso, coletadas por um período 

de 5 minutos; uma familiarização na esteira em diferentes velocidades foi realizada; e 

após um breve período de repouso, os procedimentos referentes à ergoespirometria 

foram conduzidos. 

Na segunda etapa, uma bateria de testes funcionais [189] foi realizada para 

determinar a flexibilidade e amplitude do movimento articular, força muscular (membros 

superiores e inferiores), agilidade e equilíbrio dinâmico. Em seguida, foram submetidos a 

testes de 1RM para todos os exercícios propostos: supino reto, leg press 45º, puxada 

frontal aberta pronada (pulley), cadeira extensora, elevação lateral, mesa flexora, rosca 

bíceps com halteres e extensão de tríceps (pulley), realizados nesta sequência. 
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Durante a terceira etapa, foram realizadas medidas do pico de torque de membros 

inferiores utilizando um dinamômetro isocinético. Todos os participantes foram instruídos 

a não realizarem exercício físico no dia anterior às avaliações, como também a não ingerir 

alimentos com alto teor energético e/ou bebida contendo cafeína [10] até três horas antes 

do início dos testes. Além disso, os avaliados foram instruídos a comparecerem às 

avaliações trajando roupas confortáveis e adequadas para a prática de exercício físico 

(camiseta, calção/shorts, meia e tênis). Buscando evitar quaisquer variações circadianas 

intra-individuais [42], todas as avaliações foram realizadas e repetidas no mesmo período 

(matutino: entre 07:00 e 12:00 horas; vespertino: entre 13:00 e 18:00 horas). A 

temperatura laboratorial da coleta de dados foi mantida em uma variação entre 18º e 22º 

com uma umidade relativa menor do que 60% [177]. 

 

5.2. Características da população a estudar 

 

A amostra do presente estudo foi composta por 32 mulheres idosas distribuídas 

em dois grupos aleatoriamente: Grupo intensidade autosselecionada (GIA), n = 16; e 

Grupo controle, n = 16 (GC). Um método de recrutamento por conveniência dos 

participantes foi empregado, através de anúncios impressos fixado em murais de recados 

públicos e através de anúncios em rádio. Todos os sujeitos receberam esclarecimentos 

individuais a respeito dos objetivos, procedimentos utilizados, possíveis benefícios e 

riscos atrelados à execução do presente estudo, e condicionaram sua participação de 

modo voluntário mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo 1).  
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Figura 5. Desenho experimental da pesquisa. 
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O protocolo de pesquisa do presente estudo está em conformidade com as 

diretrizes propostas na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, sobre 

pesquisas envolvendo seres humanos (CNS, 1996), e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná 

(CEP/SD: 1087.012.11.03 – CAAE: 0014.0.091.000-11). Não houve preferências por 

determinada classe social para participação no estudo.  

Uma análise médica foi realizada com o objetivo de promover um extensivo 

histórico médico, exames da condição física e mental dos idosos. A análise mental foi 

realizada através do protocolo Mini Mental State Examination [96], considerando que os 

participantes que obtivessem escores menores que 26 seriam excluídos. Os critérios de 

inclusão foram: (a) autorização médica para a prática regular do exercício físico proposto; 

(b) possuir idade entre 60 e 70 anos; (c) presença de respostas negativas em todos os 

itens do Questionário de Prontidão para Atividade Física (rPAR-Q, Revised Physical 

Activity Readiness Questionnaire); (f) auto-relato de nenhum histórico de tabagismo de no 

mínimo 12 meses; e (g) índice de massa corporal entre 18,5 e 30. 

 

5.3. Medidas de proteção ou minimização de qualquer risco eventual 

 

A realização de exercício físico de intensidade moderada e elevada apresente um 

baixo risco à saúde em indivíduos sedentários e/ou ativos não-portadores de contra-

indicações médicas [48, 55, 201], o presente estudo foi conduzido mediante uma série de 

procedimentos de segurança que preconizam minimizar os possíveis riscos. 

Anteriormente ao início da primeira sessão experimental, uma criteriosa avaliação pré-

participação foi conduzida pelo avaliador responsável do estudo, onde indivíduos 

sintomáticos e/ou portadores de importantes fatores de risco para doenças 
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cardiovasculares, respiratórias, músculo-esqueléticas ou metabólicas foram 

imediatamente excluídos do estudo. 

A presente investigação apresentou ainda a condução de um inquérito pré-

participação; rPAR-Q, realizada também pelo avaliador responsável do estudo. Esse 

instrumento tem sido comumente utilizado em meios clínicos e/ou laboratoriais nas 

últimas décadas como um indicador de indivíduos com possíveis condições médicas que 

o impedem de realizar exercício físico de intensidade moderada ou elevada [45]. Embora 

a versão original do rPAR-Q, desenvolvido por Chisholm et al. [50], apresente uma 

considerável sensibilidade (~100%) e especificidade (~80%), sendo inclusive 

freqüentemente recomendada em prévios estudos [13, 201], a sua versão revisada e 

adaptada para a língua portuguesa [48] foi utilizada, devido a sua maior sensibilidade (ou 

seja, capacidade de diminuir o número de respostas falso-positivas) [45]. 

Anteriormente a realização de ambas as sessões experimentais, os sujeitos foram 

submetidos a aferição da pressão arterial (PA) através do método auscultatório, seguindo 

os procedimentos propostos pelo Comitê Nacional Conjunto sobre Prevenção, 

Identificação, Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial [51]. Inicialmente, o 

avaliado permaneceu em repouso (sentado) por um período de cinco minutos, com as 

costas apoiada, os pés no chão e o braço direito apoiado com a fossa cubital ao nível do 

coração. Após a mensuração da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foi 

realizada no braço direito do avaliado, utilizando um esfigmomanômetro (marca BD®, tipo 

aneróide) com capacidade de 300 mmHg e variação de 2 mmHg, postado ao nível do 

coração, e um estetoscópio (marca Master Cardiology®, modelo Littmann) localizado 

acima da artéria braquial, proximal e medial a fossa cubital (~2 cm).  

A PAS foi operacionalmente definida como o som de Korotkoff fase 1 e a PAD 

como o som de Korotkoff fase 5. Duas aferições da PA foram realizadas por uma 

avaliadora previamente treinada, com um intervalo de dez minutos entre si, sendo 
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considerado o valor médio entre as duas mensurações. No caso de diferenças superiores 

a 2 mmHg entre as duas aferições, o protocolo foi repetido. Ainda, foram utilizados 

manguitos apropriados de acordo com a circunferência do braço do avaliado, respeitando 

assim a proporção entre largura/comprimento, a qual deve corresponder a 40% da 

circunferência do braço no ponto médio entre o olecrano e o acrômio, e pelo menos 80% 

do seu comprimento. O sujeito avaliado somente foram liberados para realizar qualquer 

esforço físico se encontrassem com uma PAS igual ou inferior a 130 mmHg e uma PAD 

inferior a 90 mmHg [51]. 

A realização dos testes incrementais máximos contou com a presença constante 

de uma avaliadora com habilidade específica em situações emergenciais. Além disso, 

dentro do ambiente laboratorial ainda estavam presentes um segundo avaliador e o 

responsável pelo estudo, especialistas em fisiologia do exercício, treinados e 

acostumados com a condução de testes máximos e submáximos. O teste incremental 

máximo foi conduzido em uma esteira ergométrica com proteção lateral, garantindo assim 

uma maior segurança durante a sua realização [144]. Ainda, foi fixada na parede a frente 

da esteira, em tamanho de pôster, uma escala de angina de Myers [162] (Anexo 4), 

utilizada em meios clínicos como um indicador de dores no peito [144], e uma escala 

percepção do esforço [191] (Anexo 2). A cada minuto do teste, os escores dessas escalas 

foram mensurados. . Observaram-se como critérios para a interrupção dos testes 

máximos qualquer um dos seguintes fatores: (a) início de angina ou de sintomas 

anginosos; (b) suspeita da presença de arritmias cardíacas; (c) ausência de um aumento 

na FC com uma maior intensidade do exercício físico; (d) sinais de perfusão precária, 

incluindo palidez, cianose, pele fria e úmida; (e) sinais de problemas pertinentes ao 

sistema nervoso central, incluindo tontura, náuseas e confusão; (f) manifestações físicas 

de extrema fadiga; (g) escore igual a 17 na escala sintomas solicitação individual de 

finalização do teste [108, 144]. 
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Durante o período antecedente aos testes máximo e submáximo de esteira, um 

procedimento de aquecimento foi conduzido. Prévios estudos reforçam a característica 

preventiva da realização preliminar do aquecimento, indicando que o mesmo diminui a 

susceptibilidade para a ocorrência de depressão isquêmica do segmento ST [17], de 

arritmias ventriculares ameaçadoras ou de disfunção transitória global do ventrículo 

esquerdo [97]. Posteriormente a realização dos testes máximo e submáximo em esteira, 

um procedimento de volta à calma foi conduzido (maiores detalhes em Delineamento 

Experimental). De acordo com Haskell [121], a inexistência desse procedimento no 

período pós-exercício imediato é associada com uma maior incidência de distúrbios 

cardiovasculares, incluindo depressão isquêmica do segmento ST, com ou sem sintomas 

anginosos, e/ou arritmias ventriculares ameaçadoras. 

 

5.4. Familiarização 

 

O período de familiarização foi constituído de duas semanas, onde antes de 

iniciar efetivamente os procedimentos de familiarização, os participantes foram 

submetidos a uma avaliação antropométrica conduzida por uma única avaliadora 

previamente treinada. Todas as avaliações antropométricas foram realizadas em um 

ambiente reservado, localizado dentro do Centro de Pesquisa em Exercício e Esporte da 

Universidade Federal do Paraná. 

No decorrer de duas semanas de familiarização, os participantes receberam 

instruções sobre a execução correta dos movimentos de cada exercício prescrito: supino 

reto, leg press 45º, puxada frontal aberta pronada (pulley), cadeira extensora, elevação 

lateral, mesa flexora, rosca bíceps com halteres e extensão de tríceps (pulley). Durante 

cada sessão de treinamento as idosas foram familiarizadas com a utilização das escalas 

de percepção subjetiva de esforço OMNI (PSE-OMNI) e escala de sensação, as quais 
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foram agregadas a rotina diária do programa de treinamento. Durante a primeira sessão 

de familiarização, foi utilizado o procedimento de ancoragem para a escala de PSE-OMNI 

conforme procedimentos propostos por Robertson et al. [191]. Posteriormente, 

informações referentes à escala de sensação de Hardy e Rejeski [119] foram repassadas 

de forma individual aos participantes pelo responsável do estudo. Durante toda a 

realização das explanações, a escala PSE-OMNI e a escala sensação estavam fixadas à 

parede em tamanho de pôster, exposta a frente do avaliado a fim de permitir uma melhor 

compreensão das informações pertinentes a utilização das escalas. 

 

5.5. Avaliação da aptidão física e funcional 

 

5.5.1. Capacidade aeróbia 

 

Os participantes inicialmente realizaram um aquecimento em esteira de 5 minutos 

a uma velocidade padrão de 1,11 m.s-1, sem inclinação com o intuito secundário de 

adaptação dos participantes com os equipamentos utilizados e verificação do correto 

funcionamento dos componentes do sistema de espirometria computadorizado (marca 

Parvomedics®, modelo TrueMax 2400, Salt Lake City, Estados Unidos). O consumo 

máximo de oxigênio (VO2máx) foi operacionalmente definido como o valor médio de 

consumo de oxigênio (VO2) no último estágio completo do teste incremental máximo em 

esteira. Contudo, para a determinação final do VO2máx, os sujeitos reportaram fadiga e/ou 

pelo menos um dos critérios propostos por Paterson et al. [175], que incluem: (a) 

estabilidade no VO2, indicado por uma diferença inferior a 2,1 mL.kg-1.min-1 entre os 

valores de VO2 obtidos nos dois últimos estágios completos do teste máximo; (b) razão de 

troca respiratória (RTR) superior a 1,10; e (c) FC dentro de uma variação superior/inferior 

de 10 bp.min-1 da FC predita pela idade (FC = 207 - 0,7 x idade).  
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Após dois minutos de repouso em posição ereta, o teste incremental máximo foi 

iniciado, sendo conduzido em conformidade com o protocolo proposto Bruce [36]. Após o 

término do teste incremental máximo, um procedimento de volta à calma foi conduzido, 

através de caminhada em velocidade de 1,11 m.s-1 sem inclinação durante cinco minutos 

[83, 146]. O participante foi então liberado após um período de 20 minutos de repouso 

(sentado) e observação pelo avaliador responsável. 

O esforço máximo foi determinado no momento em que os participantes atingiram 

a freqüência cardíaca de 10 batimentos acima ou abaixo da frequência cardíaca máxima 

predita pela idade ou quando o cardiologista decidir finalizar o teste por alterações no 

eletrocardiograma. Durante o teste ergométrico, o monitoramento cardíaco foi realizado 

com eletrocardiograma de 13 derivações pelo software ErgoPC 13 para Windows. 

 

5.5.2. Flexibilidade e amplitude de movimento (ADM) 

 

5.5.2.1. Avaliação da flexibilidade dos isquiotibiais 

 

A mensuração da flexibilidade foi realizada por meio de fotogrametria. As 

fotografias foram tomadas com uma câmera (CANON, modelo Power A95) 

perpendicularmente ao plano sagital, na altura do quadril e a 2,75m das participantes [47]. 

Foram identificados os seguintes pontos anatômicos das participantes: trocânter 

maior do fêmur, epicôndilo lateral do fêmur e maléolo fibular. A demarcação desses 

pontos foi utilizada para definir os segmentos corporais da coxa (trocanter femoral-

epicôndilo femoral) e da perna (epicôndilo femoral e maléolo fibular) que propiciaram 

reconstrução do modelo em escala reduzida. Os ângulos formados pelos segmentos de 

reta foram quantificados a partir de um sistema de coordenadas obtidas por meio da 

ferramenta dimensão angular do software Corel Drawl versão 12 [200]. 
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Para a avaliação da flexibilidade dos músculos isquiotibiais, as participantes foram 

posicionadas em decúbito dorsal em uma maca e o quadril foi flexionado com o joelho 

estendido até o momento em que o indivíduo relatou desconforto na região posterior do 

joelho, ficando o membro oposto fixado e estendido sobre a superfície da maca [47]. O 

ângulo medido foi aquele obtido entre a reta formada pelo membro inferior elevado e o 

plano horizontal (maca). Nesse sentido, as participantes que obtiveram valores maiores 

ou iguais a 65° foram classificados com flexibilidade normal e as que obtiveram valores 

menores que 65° foram classificados com flexibilidade reduzida. Foram tomadas 

precauções durante a realização do teste: fixação da coxa contralateral de todas as 

participantes com uma fita que foi confeccionada pelo avaliador, instruções para a 

participante se relaxar como um todo e padronização de uma velocidade lenta de 

elevação. A Figura 6 representa a avaliação da flexibilidade dos isquiotibiais. 

Figura 6. Avaliação da flexibilidade dos músculos isquiotibiais.  

 

Foram tomadas precauções durante a realização do teste: fixação da coxa 

contralateral de todas as participantes com uma faixa (A). O sujeito foi instruído para 

realizar elevação lentamente. GT-trocânter maior; LE – Epicondilo Lateral do fêmur; MA- 

Maléolo Fibular. Estes pontos estão definidos na coxa (GT – LE) e o segmento da perna 

(LE – MA). 

 

5.5.2.2. Avaliação da flexibilidade dos flexores de quadril uni e bi articulares 
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A avaliação da flexibilidade dos flexores de quadril uni e bi articulares foi realizada 

por meio do teste de Thomas [200]. Para esse procedimento, as participantes 

permaneceram em decúbito dorsal sobre a maca e a coxa do membro inferior não 

avaliado flexionada a aproximadamente 125º. O ângulo interno do joelho do membro do 

segmento que permaneceu em repouso sobre a maca foi quantificado. Nesse teste, 

quanto maior a angulação do joelho, menor é o alongamento experimentado pelo conjunto 

músculo tendíneo dos extensores biarticulares e monoarticulares do joelho. A Figura 7 

representa a avaliação da flexibilidade dos flexores de quadril uni e bi articulares. 

Figura 7. Avaliação da flexibilidade dos flexores de quadril uni e bi articulares. Demonstração dos 
pontos anatômicos (●) e do ângulo articular, quantificado em graus (por meio de fotografia), dos 
flexores do quadril. Figura A e B: Flexores do quadril uniarticulares (FQU) nas posições inicial e 
final, respectivamente. Figura C e D: flexores do quadril biarticulares (FQB) nas posições inicial e 
final, respectivamente. 

 

 

5.5.2.3. Teste de Sentar e Alcançar na Cadeira 
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Componente da bateria de testes funcionais propostos por Rikli e Jones [189], o 

teste funcional de sentar e alcançar (SAC) tem por objetivo avaliar a flexibilidade do 

tronco. O indivíduo senta-se de frente para o banco, colocando os pés descalços no apoio 

com os joelhos estendidos; ergue o braço e sobrepõe uma mão a outra, levando as duas 

para frente o máximo possível tocando a régua do banco e permanecendo da posição por 

3 segundos, sendo realizada duas tentativas. 

 

5.5.2.4. Alcance atrás das costas (AAC) 
 

Componente da bateria de testes funcionais propostos por Rikli e Jones [189], o 

teste funcional de Alcance atrás das costas (AAC) tem por objetivo avaliar a flexibilidade 

dos membros superiores. O indivíduo foram instruídos a buscar alcançar as duas mãos 

atrás das costas, buscando o máximo de proximidade possível, sendo realizada duas 

tentativas. 

 

5.5.3. Força de membros inferiores e superiores 

 

5.5.3.1. Medida do Pico de Torque 

 

O Pico de Torque (PT) foi mensurado no Dinamômetro Isocinético (Cybex NORM, 

division of Lumex, Inc., Ronkonkoma, New York, USA). Pelo fato de alguns estudos 

demonstrarem que o ganho de força e velocidade específica, a velocidade de movimento 

foi ajustada para 60°/s [56]. 

As participantes foram posicionadas de forma confortável na cadeira do 

dinamômetro e fixadas por cintos de segurança no tronco, pélvis e coxa, a fim de 

minimizar movimentos corpóreos extras que pudessem comprometer o PT [74]. O 

epicôndilo lateral do fêmur foi usado como um marcador para alinhar o eixo de rotação do 
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joelho e o eixo de rotação do aparelho, permitindo um movimento livre e confortável de 

flexão e extensão do joelho de uma posição de 90° de flexão até a extensão terminal. 

Com o posicionamento da participante na cadeira, as seguintes medidas foram anotadas: 

altura da cadeira, inclinação do encosto, altura do dinamômetro e comprimento do braço 

de resistência. Essas medidas foram gravadas para padronizar a posição de teste de 

cada sujeito, individualmente. A correção da gravidade foi obtida medindo-se o torque 

exercido pelo braço de resistência e a perna do avaliado (relaxada) na posição de 

extensão terminal. Os valores das variáveis isocinéticas foram automaticamente ajustados 

para gravidade pelo programa Cybex Software (versão 2,06)  

A calibração do dinamômetro (Cybex NORM) foi realizada de acordo com as 

especificações contidas no manual do fabricante. Com o intuito de reduzir o efeito da 

desaceleração do membro na repetição seguinte, a regulagem do movimento do braço de 

resistência no final da amplitude foi regulada para o menor nível “Hard” durante o 

procedimento de teste [213]. Na realização do teste, foi pedido às voluntárias que 

cruzassem seus braços à frente do tórax [208]. Além disso, foi dado um encorajamento 

verbal e um feedback visual pelo monitor do computador do dinamômetro na tentativa de 

se alcançar o nível de esforço máximo [115, 135, 155]. O procedimento de teste foi 

realizado pelo mesmo avaliador em todos os sujeitos. 

O torque isocinético concêntrico e excêntrico dos músculos flexores e extensores 

do joelho foram avaliados em ADM de 60º partindo de 90º de flexão do joelho [228]. Cabe 

mencionar que o programa utilizado para a análise das contrações máximas dos 

extensores do joelho foi concêntrico-excêntrico e, para a avaliação dos flexores, foi 

utilizado o programa excêntrico-concêntrico. Estas avaliações foram realizadas a 60º/s 

para ambos os grupos musculares. Foram executados três movimentos consecutivos de 

extensão e flexão do joelho a 60º/s, com um intervalo de dois minutos entre elas. Cabe 



 

61 

mencionar que foram realizadas três contrações submáximas antes dos testes máximos 

para familiarização das voluntárias com o equipamento. 

 

5.5.3.2. Teste de 1RM 

 

A força muscular máxima foi determinada utilizando testes de uma repetição 

máxima (1RM) seguindo os procedimento de Fatouros et al. [89]. Antes da realização dos 

testes de 1RM os sujeitos realizarão um período de familiarização (duas sessões de 

exercício com 10 repetições e carga muito leve) com o intuito de ensinar a adequada 

realização e controle dos exercícios. A determinação da força máxima para ajuste da 

intensidade de treinamento foi mensurada para cada um dos 8 exercícios prescritos: 

supino reto, leg press 45º, puxada frontal aberta pronada (pulley), cadeira extensora, 

elevação lateral, mesa flexora, rosca bíceps com halteres e extensão de tríceps (pulley). 

Os testes de 1RM foram realizados nesta ordem, sendo a mesma para todos os 

participantes. O teste de 1RM foi repetido a cada 4 semanas e logo após o do período de 

intervenção para possibilitar os cálculos referentes a intensidade dos exercício realizados 

bem como as alterações nos níveis de força. Os sujeitos foram instruídos a levantar o 

peso somente uma vez, após completado, a carga foi aumentada e outra tentativa foi 

realizada após 3 minutos de repouso. O mesmo procedimento foi repetido até o sujeito 

não levantar a carga uma vez com a técnica apropriada. A última carga utilizada com a 

execução da técnica apropriada do movimento foi registrada como o valor de 1RM. Os 

sujeitos foram encorajados a colocar cargas adicionais a fim de garantir que a força 

muscular máxima foi atingida. O mesmo tempo de ajuste entre as tentativas, técnica de 

execução do movimento e posicionamento do corpo foi utilizada em todas as avaliações. 

 



 

62 

5.5.3.3. Teste de preensão manual (dinamometria) 

 

O teste de preensão manual ou dinamometria manual foi realizado conforme a 

padronização citada por Soares e Sessa [205]. Os avaliados foram colocas na posição 

ortostática e após o ajuste para o tamanho da mão e com os ponteiros na escala zero, o 

aparelho foi segurado confortavelmente na linha do antebraço, ficando paralelo ao eixo 

longitudinal do corpo. A articulação interfalangeana proximal da mão foi ajustada sob a 

barra que é então apertada entre os dedos e a região tênar.  

Durante a preensão manual, o braço permaneceu imóvel, havendo somente a 

flexão das articulações inter-falangeanas e matacarpofalangeana. Foram realizadas duas 

tentativas na mão dominante sendo considerando o melhor resultado. 

 

5.5.3.4. Teste de levantar da cadeira em 30 segundos 

 

Teste de levantar da cadeira em 30 segundos: componente da bateria de testes 

funcionais preconizados por Rikli e Jones [189], utilizado para avaliar a força e resistência 

dos membros inferiores.  

O avaliado foi posicionado sentado no meio de uma cadeira de encosto reto ou de 

dobradiças (sem braços) que foi apoiada na parede para evitar que fosse movimentada 

durante a realização do teste, sendo instruído ao participante que permanecesse com as 

costas retas, os pés apoiados no chão e com os braços cruzados contra o tórax. Ao sinal 

“Atenção, Já!”, o avaliado deveria se levantar, ficando totalmente em pé e então retorna a 

uma posição completamente sentada. Este movimento (levantar/sentar) foi realizado 

durante trinta segundos, instruídos a realizarem o maior número de vezes possível. Uma 

demonstração previa foi feita para o participante, que posteriormente foi instruído a 

realizar uma tentativa antes de o teste ser aplicado. Foi registrado o melhor resultado em 
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duas tentativas do número total de movimentos completos executados corretamente 

durante os trinta segundos. 

 

5.5.3.5. Teste de flexão de antebraço em 30 segundos 

 

O teste de flexão de antebraço em 30 segundos [189] foi utilizado para avaliar a 

força e resistência dos membros superiores. As participantes foram posicionadas com as 

costas retas e os pés apoiados no chão sentados no meio de uma cadeira de encosto reto 

ou de dobradiças (sem braços) apoiada na parede a fim de evitar que as mesmas se 

movimentassem durante o teste. O braço dominante foi avaliado estando ao lado do 

corpo juntamente com a palma da mão que segura o halter. Durante o movimento o 

executante foi instruído a realizar a rotação do antebraço sem movimentar o braço. Ao 

sinal “Atenção, Já!”, as participantes iniciaram o movimento devendo ser encorajado a 

realizá-lo o máximo de vezes possíveis. No presente teste foi registrado o número total de 

movimentos completos executados corretamente durante os trinta segundos. O avaliador 

manteve a palma de sua mão encostada no bíceps das participantes, procurando dessa 

forma, não deixá-lo movimentar enquanto realiza as repetições, sendo realizadas duas 

tentativas. 

 

5.5.4. Agilidade e equilíbrio dinâmico 

 

5.5.4.1. Teste 8-Foot Up and Go 

 

O teste “8-Foot Up and Go”, componente da bateria de testes funcionais 

preconizados por Rikli e Jones [189] foi utilizado para mensurar a agilidade e equilíbrio 

dinâmico. O teste foi iniciado com o avaliado totalmente sentado na cadeira, mãos na 
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coxa, e pés totalmente assentados no solo (um pé ligeiramente avançado em relação ao 

outro). 

Ao sinal de “partida” as participantes foram instruídas a levanta-se da cadeira 

(podendo empurrar as coxas ou a cadeira), caminha, sem correr, o mais rápido possível à 

volta do cone que foi posicionado a sua frente à uma distância de 2,44 metros – medida 

desde a ponta da cadeira até a parte anterior do marcador – regressando a cadeira por 

qualquer dos lados. As participantes foram informadas que se trata de um teste, sendo o 

objetivo realizar o movimento o mais rápido possível. O avaliador iniciou o cronômetro no 

sinal de partida independentemente das participantes terem ou não iniciado o movimento 

que foi interrompido no momento exato em que o avaliado sentou-se na cadeira. O 

movimento foi demonstrado e posteriormente solicitado às participantes que realizassem 

uma tentativa antes do teste. 

 

5.5.4.2. Medidas Antropométricas 

 

As variáveis antropométricas avaliadas foram estatura, peso e índice de massa 

corporal (IMC). O peso foi medido com uma balança eletrônica portátil (Filizola ®, São 

Paulo, SP, Brasil) (com escala de 100g e capacidade de 150kg) e a medida registrada em 

quilogramas.  

A estatura foi determinada com fita métrica de material não elástico (Corrente), 

com 250 cm de comprimento e precisão de 1 cm. A fita foi fixada junto à parede sem 

rodapé, em um ponto 50 cm distante do chão. A estatura foi medida em posição 

ortostática, com os membros superiores estendidos para baixo e os pés unidos e 

encostados à parede. A estatura e o peso foram medidos no mesmo dia. 

As modificações nos diferentes componentes da composição corporal foram 

determinadas pela técnica de absortometria radiológica de dupla energia (DEXA), em 
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equipamento da marca Lunar, modelo DPX (Lunar Radiation Corporation, Madison, 

Wisconsin, USA), mediante escaneamento de corpo inteiro, para a determinação da 

gordura corporal relativa (%GC), massa de gordura (MG) e massa livre (isenta) de 

gordura (MLG). As participantes foram posicionados na área de escaneamento do 

equipamento, de modo que a linha sagital demarcada nessa área passasse sob o centro 

de alguns pontos anatômicos, como o crânio, a coluna vertebral, a pélvis e as pernas. As 

participantes foram avaliadas trajando apenas uma camisola, sem o uso de qualquer 

objeto de metal que pudesse interferir nas medidas. As avaliações foram realizadas na 

Clínica Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clinicas da UFPR. 

 

5.5.4.3. Percepção subjetiva do esforço (PSE-OMNI) 

 

A percepção subjetiva do esforço (PSE) é definida conceitualmente como a 

habilidade de detectar e interpretar sensações orgânicas durante a realização de 

exercício físico [165]. No presente estudo a PSE foi determinada através da escala 

percepção do esforço OMNI-RES [191] (Anexo 2). Esse instrumento é composto 

basicamente de uma escala do tipo Likert de 10 pontos, com âncoras variando de 0 

(“extremamente fácil”) até 10 (“extremamente difícil”). Durante as sessões de teste e 

durante as sessões de treinamento no momento determinado, os sujeitos foram 

relembrados a “pensar sobre percepção subjetiva do esforço”. 

A escala de PSE OMNI-RES foi visualizada pelos sujeitos durante todas as 

sessões de exercício. No presente estudo, os procedimentos empregados para utilização 

da PSE estão de acordo com os descritos por Robertson et al. [191]. As instruções 

utilizadas foram: “Nós gostaríamos que você utilizasse as figuras e os números destas 

escalas para nos indicar “o que” o seu corpo esta sentindo durante este exercício (mostrar 
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a escala aos sujeitos). Você irá realizar um exercício contra resistência utilizando os 

membros superiores e inferiores do seu corpo.” 

Por favor, olhe para a pessoa no inicio da subida nesta escala, que está 

realizando uma repetição com um peso leve. Se você estiver se sentindo como esta 

pessoa enquanto você estiver levantando os pesos, o seu esforço corresponderá a uma 

“EXTREMAMENTE FÁCIL”. Neste caso, sua percepção de esforço é equivalente ao 

número “0”. 

Agora olhe para a pessoa no topo da subida nesta escala, que esta quase 

incapaz de realizar a repetição utilizando uma carga muito pesada. Se você estiver se 

sentindo como esta pessoa enquanto você estiver se exercitando, o seu esforço 

corresponderá a “EXTREMAMENTE DIFÍCIL”. Neste caso, sua percepção de esforço é 

equivalente ao número “10”. 

Se você sentir algo entre “Extremamente Fácil - 0” e “Extremamente Difícil - 10”, 

então, aponte um número entre os números 0 a 10. Nós iremos pedir para você apontar 

um número que corresponde o que seu corpo todo está sentindo, incluindo suas pernas e 

sua respiração. O número selecionado pode ser alterado enquanto você se exercita. Use 

as figuras e as palavras para ajudá-la a selecionar um número. Lembre-se, não existem 

respostas certas ou erradas, use qualquer um dos números para nos indicar o que o seu 

corpo está sentindo durante este exercício. 

A baixa e alta ancoragem perceptual para a OMNI-RES foi estabelecida utilizando 

um procedimento visual-cognitivo [190]. Este procedimento instrui o sujeito a estabelecer 

cognitivamente uma intensidade percebida de esforço que é consistente com a 

visualizada no descritor inferir da escala (i.e. baixa ancoragem, número 0) e superior (i.e. 

alta ancoragem, número 10). Os sujeitos foram instruídos a utilizar a memória do último e 

maior esforço que eles tenham experienciado enquanto levantavam um peso para ajudar 

a estabelecer a associação visual-cognitiva. 
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5.5.4.4. Percepção Subjetiva do Esforço da Sessão (PSE-S) 

 

Utilizando o conceito proposto por Foster et al. [98], a percepção subjetiva de 

esforço da sessão de treinamento (PSE-S) é uma medida que permite quantificar a 

percepção global da dificuldade de uma sessão de exercício, após o término da sessão. A 

PSE-S foi mensurada trinta minutos após a sessão de exercício. A escala OMNI-RES foi 

apresentada e realizado o seguinte questionamento; “Quanto esforço você sentiu em todo 

o seu corpo durante esta sessão de exercícios?”. A resposta subjetiva foi registrada. Para 

esta medida os sujeitos foram instruídos a considerar somente a percepção global do 

esforço. [98]. 

Durante o período em que os sujeitos aguardavam, foi permitido aos mesmos a 

ingestão de água à-vontade, entretanto, não foi permitido realizar nenhuma atividade 

como se alimentar ou banhar. 

 

5.5.4.5. Afeto (Escala de sensação) 

 

O afeto, definido conceitualmente como o componente característico básico de 

todas as respostas contrastantes [no presente estudo, descritor de respostas negativas 

(prazer/conforto) e positivas (desprazer/desconforto)] [77, 80], foi determinado através da 

escala de sensação de Hardy e Rejeski [119] (Anexo 3), composto basicamente de uma 

escala de 11 pontos, com itens únicos, bipolar, variando entre +5 (“muito bom”) e -5 

(“muito ruim”). De acordo com Van Landuyit et al. [221], a escala de sensação apresenta 

coeficientes de correlação variando de r = 0,51 – 0,88 com a escala de auto-avaliação 

Manakin [143] e de r = 41 – 0,59 com a escala de afeto de Russell et al. [196]. Além disso, 

prévias evidências demonstram a sensibilidade desse instrumento como um indicador do 

ponto de transição aeróbico-anaeróbico [79, 116].  
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As instruções utilizadas foram: Por favor, use os números nesta escala para nos 

indicar “como” o seu corpo esta se sentindo durante este exercício. Se você estiver 

sentindo o exercício como muito bom (prazeroso ou confortável), então o número 

correspondente foi “+ 5”. Se você estiver sentindo o exercício como muito ruim 

(desprazeroso ou desconfortável), então o número correspondente foi “- 5”. Se você 

estiver se sentindo de maneira neutra (entre o prazer e desprazer /conforto e 

desconforto), então o número correspondente foi “0”.  

  

5.5.4.6. Protocolo de intervenção 

 

O grupo controle não participou do treinamento, somente realizou as avaliações 

antes e após este período. A duração de cada sessão de treinamento foi de 

aproximadamente 60 minutos de duração. Os sujeitos alocados no GIA realizaram um 

aquecimento prévio de 5 minutos de caminhada em esteira em uma intensidade de 40 – 

50% da frequência cardíaca máxima (%FCmáx) antes de realizarem a sessão de 

treinamento. Os sujeitos realizaram 8 exercícios com pesos realizados em equipamentos 

selecionados para estimular grandes grupos muscular: supino reto, leg press 45º, puxada 

frontal aberta pronada (pulley), cadeira extensora, elevação lateral, mesa flexora, rosca 

bíceps com halteres e extensão de tríceps (pulley), realizados nesta seqüência (Figura 8). 

O GIA foi orientado a selecionar uma carga com a qual fosse possível realizar 3 

séries de 10 – 15 repetições, utilizando a seguinte instrução: “Quanto peso você 

selecionaria para este exercício (nome do exercício) para realizar 3 séries de 15 

repetições?” [184]. 
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Anterior ao início da série de cada exercício, os sujeitos do GIA poderiam realizar 

até 3 tentativas afim de determinar a carga adequada para a realização das 3 séries de 10 

– 15 repetições. Na transição de uma série a outra, os sujeitos foram questionados se 

necessitavam alterar a carga (manter, aumentar ou diminuir a carga – instrução feita de 

maneira contrabalanceada) para realização da série subsequente.  

Foi utilizado um intervalo fixo entre os exercícios de 1 minuto. O intervalo foi 

adotado visto que alguns estudos demonstram que o número de repetições realizadas 

pode ser comprometido com um intervalo de recuperação curto (30 segundos a 2 minuto), 

sendo que intervalos de 3 – 5 min proporcionariam menor decréscimo no desempenho. 

Além disso, estudos longitudinais têm demonstrado maiores aumentos de força em 

protocolos utilizando intervalos longos (3 – 5 min) comparados com intervalos curtos (30 s 

Figura 8. Desenho experimental da sessão de treinamento. 
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a 2 min) [5]. Ao final de cada série foi apresentada aos indivíduos a escala de PSE OMNI-

RES [191] e escala de sensação [119] em ordem aleatória. Os participantes realizaram as 

etapas citadas para todos os exercícios propostos no estudo.  

 

5.5.4.7. Análise crítica de riscos e benefícios 

 

O protocolo de pesquisa do presente estudo delineou-se em conformidade com a 

Resolução número 196, datada de 10 de outubro de 1996, sob o título de “Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos”, elaborada pelo 

Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde [54]. Sendo assim, o presente 

protocolo norteou-se através dos quatro referenciais básicos da bioética, mais 

especificamente, a autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça.  

Em relação à autonomia, o presente estudo adotou o esclarecimento verbal e o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) como instrumentos informativos a 

respeito de seus objetivos, justificativas, relevâncias, procedimentos utilizados, possíveis 

benefícios e riscos atrelados à execução do estudo. Além disso, anteriormente a 

realização de cada sessão experimental, o avaliador responsável comunicou aos sujeitos 

recrutados sobre a sua livre escolha de participação e/ou abandono do estudo, com a 

garantia da inexistência de qualquer tipo de penalização ou prejuízo aos seus cuidados no 

caso de desistência. 

Anteriormente a realização da primeira sessão experimental, o avaliador 

responsável comunicou aos sujeitos recrutados sobre os benefícios individuais e coletivos 

de sua participação, como assegurar uma entrega individualizada dos resultados obtidos 

durante a realização do estudo em um momento pós-participação, em um prazo acordado 

com os participantes, com o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Além disso, o avaliador 

responsável apresentou aos sujeitos recrutados todos os membros da equipe de 
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avaliação, indicando as suas funções específicas e responsabilidades, bem como a sua 

capacitação para a condução dessa pesquisa.  

O presente estudo apresentou ainda aspectos pertinentes ao cuidado do sujeito 

(não-maleficência), buscando assim assegurar que possíveis danos previsíveis não 

ocorram. Anteriormente a realização da primeira sessão experimental, o avaliador 

responsável informou aos sujeitos recrutados sobre questões relativas ao uso, sigilo e 

privacidade dos dados coletados. Todos os dados somente foram manipulados pelo 

responsável do estudo, assegurando uma maior proteção da imagem. As informações 

pertinentes aos fatores de risco para a participação em exercício físico foram obtidas 

mediante inquérito, realizado em um ambiente privativo. 

Após a aceitação individual para a participação no estudo, o sujeito foi submetido 

à realização de uma avaliação antropométrica, foi conduzida por uma avaliadora do sexo 

feminino em um ambiente reservado, buscando evitar assim qualquer tipo de 

constrangimento e assegurar ainda a proteção da imagem. Na seqüência, os testes 

experimentais que expunham os participantes a risco foram conduzidos por uma equipe 

de avaliação previamente treinada, contando ainda com uma avaliadora especialista em 

procedimentos emergências e um médico cardiologista, aumentando assim a proteção ao 

sujeito avaliado. Em todas as sessões experimentais, procedimentos de aquecimento, 

volta à calma e observação foram realizadas, minimizando o risco de ocorrência de 

quaisquer distúrbios cardiovascular e/ou músculo-esquelético. 

Finalmente, a realização do presente estudo apresentou benefícios aos sujeitos 

participantes (justiça e equidade) na medida em que esses puderam engajar-se na prática 

regular de exercício físico de um modo orientado e mais adequado. A participação regular 

em exercício físico em uma intensidade adequada está associada a uma diminuição no 

risco para o surgimento e/ou morte por inúmeras doenças crônicas não-transmissíveis 
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[21], além de contribuir para a ocorrência de modificações psicobiológicas e 

comportamentais mais salutares [229]. 

 

5.5.4.8. Tratamento dos dados e análise estatística 

 

O número de 16 sujeitos por grupo (experimentais e controle) foi calculado 

considerando o modelo estatístico (ANOVA de medidas repetidas 2 X 2) com base em um 

nível de significância de 0,05, uma magnitude de efeito moderada de 0,25 e um poder 

estatístico de 0,60, conforme classificação estabelecida por Cohen [57]. O fator entre os 

sujeitos assumido para calcular o poder foi de uma correlação intraclasse de r = 0,70 

entre as medidas repetidas. 

Os dados foram tabulados e armazenados em um banco de dados desenvolvido 

no programa Microsoft Office Excel 2007. Todos os dados foram analisados no software 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 18.0) for Windows, 

com um nível de significância estipulado em p < 0,05 para todas as análises.  

Para tratamento dos dados foi empregada a estatística descritiva, com medidas 

de tendência central e variabilidade (média e desvio-padrão), para a caracterização dos 

participantes do estudo. Para a verificação da normalidade do conjunto de dados foi 

utilizado teste de Shapiro-Wilk. 

A análise de variância de medidas repetidas (ANOVA) 2 X 2 foi empregada para 

comparação das variáveis dependentes obtidas nas avaliações (testagens: 1º e 2º 

avaliação) entre os grupos avaliados (Grupos: GIA X GC). Nas comparações entre as 

testagens (pré-teste, 4ª semana, 8ª semana e pós-teste) conduzidas no GIA, foi realizada 

para cada exercício uma ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 X 4). Nos casos 

onde foram verificadas diferenças pela ANOVA, um teste de comparação múltipla de 

Tukey foi utilizado. Para comparação dos valores médios de percepção subjetiva do 
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esforço (M-PSE) com a percepção subjetiva do esforço da sessão (PSE-S) foi empregado 

o teste t para amostras pareadas. A porcentagem do delta (%Δ) foi calculada utilizando a 

seguinte equação padrão: Delta % (%Δ) = [(valores pós-teste – valores pré-teste) / valores 

pré-teste] x 100. 



 

74 

6. RESULTADOS 
 

6.1. Sessões em intensidade autosselecionada 
 

6.1.1. Carga absoluta (kg) 
 

Na Tabela 1 são apresentadas as cargas absolutas utilizadas nas sessões de 

exercício em intensidade autosselecionada durante o período de treinamento. Para 

análise dos dados obtidos pelo GIA, foi conduzida para cada exercício uma ANOVA de 

um fator de medidas repetidas (1 X 4, pré-teste, 4ª semana, 8ª semana e pós-teste). 

A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício supino reto 

demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 15,607; p = 0,001). A análise 

post-hoc indicou que a carga absoluta (kg) autosselecionada aumentou ao longo das 

testagens, com maiores valores para o pós-teste comparado ao pré-teste, 4ª semana, 8ª 

semana. Em adição, foram observados que a 4ª e 8ª semana obtiveram maiores valores 

comparadas ao pré-teste (p < 0,05).  

A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício leg press 45º 

demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 14,246; p = 0,001). A análise 

post-hoc demonstrou que a carga absoluta (kg) autosselecionada aumentou ao longo das 

testagens, com maiores valores para o pós-teste comparado ao pré-teste, 4ª e 8ª semana. 

Em adição, foram observados que a 4ª e 8ª semana tiveram maiores valores comparadas 

ao pré-teste (p < 0,05).  

A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício puxada frontal 

demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 21,591; p = 0,001). A análise 

post-hoc demonstrou que a carga absoluta (kg) autosselecionada aumentou ao longo das 

testagens, com maiores valores para o pós-teste comparado ao pré-teste, 4ª semana. Em 

adição, foram observados que a 4ª e 8ª semana tiveram maiores valores comparadas ao 

pré-teste (p < 0,05).  
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A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício cadeira 

extensora demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 14,236; p = 0,001). 

A análise post-hoc demonstrou que a carga absoluta (kg) autosselecionada aumentou ao 

longo das testagens, com maiores valores para o pós-teste comparado ao pré-teste, 4ª 

semana. Em adição, foram observados que a 4ª e 8ª semana tiveram maiores valores 

comparadas ao pré-teste (p < 0,05).  

A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício e  levação 

lateral não demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 0,970; p = 0,415).  

A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício mesa flexora 

demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 7,320; p = 0,001). A análise 

post-hoc demonstrou que a carga absoluta (kg) autosselecionada aumentou ao longo das 

testagens, com maiores valores para a 4ª, 8ª semana e pós-teste comparado ao pré-teste 

(p < 0,05).  

A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício rosca bíceps 

demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 10,258; p = 0,001). A análise 

post-hoc demonstrou que a carga absoluta (kg) autosselecionada aumentou ao longo das 

testagens, com maiores valores para a 4ª, 8ª semana e pós-teste comparado ao pré-teste 

(p < 0,05).  

A ANOVA de um fator de medidas repetidas realizada no exercício extensor 

tríceps demonstrou um efeito significante das testagem (F (3,45) = 8,973; p = 0,001). A 

análise post-hoc demonstrou que a carga absoluta (kg) autosselecionada aumentou ao 

longo das testagens, com maiores valores para a 8ª semana e pós-teste comparado ao 

pré-teste (p < 0,05).  
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Tabela 1. Médias, desvios-padrões (DP) e análise de variância com medidas repetidas das cargas 

absolutas (kg) utilizadas nas sessões de exercício em intensidade autosselecionada durante os 

períodos de treinamento. 

 Pré-teste (1) 4ª semana (2) 8ª semana (3) Pós-teste (4) 
Δ% 

(Pré / pós-teste) 

Supino 12,0 (3,7) 14,7 (4,5) * 15,6 (4,5) * 16,5 (4,5) *‡ ¥ 37,5 

Leg press 45º 22,2 (10,1) 29,3 (16,4) * 31,7 (17,9) * 34,1 (18,8) *‡¥ 53,6 

Puxada frontal 17,5 (4,6) 22,1 (5,9) * 24,1 (7,1) * 24,7 (6,3) *‡ 41,1 

Cadeira extensora 16,5 (5,9) 19,3 (5,4) * 21,1 (6,1) * 24,4 (6,6) *‡ 47,9 

Elevação lateral 2,0 (0,7) 2,1 (0,4) 2,2 (0,8) 2,1 (0,7) 5,0 

Mesa flexora 11,9 (4,3) 13,6 (4,9) * 14,9 (4,9) * 15,4 (5,6) * 29,4 

Rosca bíceps 13,4 (4,8) 16,4 (5,0) * 16,5 (6,5) * 17,4 (6,6) * 29,9 

Extensor de tríceps 17,1 (4,6) 20,5 (5,0) 22,1 (5,5) * 22,2 (4,7) * 29,8 

* Diferença significante do pré-teste; ‡Diferença significativa da 4ª semana; ¥ Diferença 

significativa da 8ª semana (p < 0,05). 

 

6.1.2. Percentual de uma repetição máxima (%1RM) 

 

Na Tabela 2 são apresentados os valores percentuais relativos a uma repetição 

máxima utilizadas nas sessões de exercício em intensidade autosselecionada durante os 

períodos de treinamento. Para análise dos dados obtidos pelo GIA, foi conduzida para 

cada exercício uma ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 X 4, pré-teste, 4ª 

semana, 8ª semana e pós-teste). 

A ANOVA de um fator de medidas repetidas demonstrou um efeito significante 

das testagem somente para os exercícios de elevação lateral (F (3,45) = 5,798; p = 0,002) 

e rosca bíceps (F (3,45) = 7,294 p = 0,001). A análise post-hoc demonstrou que em 

ambos os exercícios o %1RM do pós-teste foi significativamente maior que o pré-teste (p 
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< 0,05). Para o restante dos exercícios, não foi verificado efeito significativo entre as 

testagens (p > 0,05). 

 

Tabela 2. Médias, desvios-padrões (DP) e análise de variância com medidas repetidas dos 

percentuais relativos ao teste de uma repetição máxima (%1RM) utilizadas nas sessões de 

exercício em intensidade autosselecionada durante os períodos de treinamento. 

 Pré-teste 4ª semana 8ª semana Pós-teste 
Δ% 

(Pré / pós-teste) 

Supino 41,6 (7,8) 45,7 (4,6)  45,6 (4,2) 45,6 (4,7) 9,6 

Leg press 45º 37,2 (12,2) 42,4 (13,6) 41,5 (15,0) 41,1 (14,9) 10,5 

Puxada frontal 43,1 (9,3) 47,9 (9,9) 48,5 (9,1) 48,7 (8,3) 12,9 

Cadeira extensora 28,8 (6,9) 29,9 (5,2) 30,8 (4,6) 34,7 (4,5) 20,5 

Elevação lateral 43,4 (9,2) 37,0 (8,8) 37,3 (13,8) 32,9 (6,5) * -24,2 

Mesa flexora 43,2 (9,6) 40,3 (10,9) 40,3 (8,0) 39,6 (9,6) -8,3 

Rosca bíceps 49,4 (13,5) 44,2 (11,3) 40,9 (10,5) 38,5 (9,1) * -10,5 

Extensor de tríceps 51,3 (12,6) 54,2 (13,4) 52,3 (10,5) 46,9 (7,2) -8,6 

Média geral 42,2 (10,1) 42,7 (9,7) 42,2 (9,5) 41,0 (8,1) - 

* Diferença significante do pré-teste; ‡Diferença significativa da 4ª semana; ¥ Diferença 

significativa da 8ª semana (p < 0,05). 

 

6.1.3. Percepção subjetiva do esforço (PSE) 

 

A PSE verificada nas sessões de exercício em intensidade autosselecionada 

durante os períodos de treinamento são apresentadas na Tabela 3. Para análise dos 

dados obtidos pelo GIA, foi conduzida para cada exercício uma ANOVA de um fator de 

medidas repetidas (1 X 4, pré-teste, 4ª semana, 8ª semana e pós-teste). A ANOVA de um 

fator de medidas repetidas demonstrou não haver nenhum efeito significante entre as 

testagens para os exercícios realizados (p > 0,05). 
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Tabela 3. Médias, desvios-padrões (DP) e análise de variância com medidas repetidas da 

percepção subjetiva do esforço (PSE) nas sessões de exercício em intensidade autosselecionada 

durante os períodos de treinamento. 

 Pré-teste 4ª semana 8ª semana Pós-teste 
Δ% 

(Pré / pós-teste) 

Supino 4,2 (1,6) 4,8 (1,8) 4,3 (1,8) 4,5 (1,6) 7,1 

Leg press 45º 4,7 (1,7) 4,7 (1,6) 4,9 (1,8) 4,6 (1,8) -2,2 

Puxada frontal 4,1 (1,3) 4,6 (1,7) 4,9 (1,8) 4,6 (1,9) 12,2 

Cadeira extensora 4,9 (1,3) 5,3 (1,6) 4,8 (1,9) 4,9 (1,6) 0 

Elevação lateral 4,2 (1,6) 4,8 (1,8) 4,6 (1,8) 4,5 (1,7) 7,1 

Mesa flexora 5,4 (1,6) 5,4 (1,4) 5,2 (1,6) 4,9 (1,7) -9,3 

Rosca bíceps 4,8 (1,6) 5,4 (1,7) 4,9 (1,7) 4,6 (1,6) -4,2 

Extensor de tríceps 4,5 (2,0) 5,0 (1,7) 5,0 (1,8) 4,5 (1,6) 0 

Média geral 4,6 (1,6) 5,0 (1,7) 4,8 (1,8) 4,6 (1,7) - 

* Diferença significante do pré-teste; ‡Diferença significativa da 4ª semana; ¥ Diferença 

significativa da 8ª semana (p < 0,05). 

 

6.1.4. Resposta Afetiva (prazer/desprazer) 

 

As resposta afetiva (prazer/desprazer) verificados nas sessões de exercício em 

intensidade autosselecionada durante os períodos de treinamento são apresentadas na 

Tabela 4. Para análise dos dados obtidos pelo GIA, foi conduzida para cada exercício uma 

ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 X 4, pré-teste, 4ª semana, 8ª semana e pós-

teste). A ANOVA de um fator de medidas repetidas demonstrou não haver nenhum efeito 

significante entre as testagens para os exercícios realizados (p > 0,05). 
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Tabela 4. Médias, desvios-padrões (DP) e análise de variância com medidas repetidas das 

respostas de prazer/desprazer (afeto) das sessões de exercício em intensidade autosselecionada 

durante os períodos de treinamento.  

 Pré-teste 4ª semana 8ª semana Pós-teste 
Δ% 

(Pré / pós-teste) 

Supino 2,6 (1,2) 2,9 (1,4) 3,4 (1,3) 3,0 (1,7) 15,4 

Leg press 45º 3,2 (1,1) 3,4 (1,5) 3,4 (1,2) 3,4 (1,4) 5,8 

Puxada frontal 3,1 (1,4) 3,2 (1,2) 3,2 (1,2) 3,5 (1,0) 12,9 

Cadeira extensora 2,5 (1,4) 2,3 (1,8) 2,9 (1,6) 3,0 (1,5) 20,0 

Elevação lateral 2,5 (1,3) 2,6 (1,9) 3,1 (1,4) 3,3 (1,1) 32,0 

Mesa flexora 2,3 (1,6) 2,8 (1,6) 2,7 (1,4) 2,8 (1,5) 17,9 

Rosca bíceps 2,5 (1,7) 2,1 (2,0) 3,0 (1,1) 2,8 (1,6) 21,7 

Extensor de tríceps 3,4 (0,8) 3,7 (0,7) 3,6 (1,0) 3,8 (0,8) 11,8 

Média geral 2,8 (1,3) 2,9 (1,5) 3,2 (1,3) 3,2 (1,3) 14,3 

* Diferença significante do pré-teste; ‡Diferença significativa da 4ª semana; ¥ Diferença 

significativa da 8ª semana (p < 0,05). 

 

6.2. Característica antropométricas 

 

As características antropométricas dos participantes do presente estudo são 

apresentadas na Tabela 5. Em relação às variáveis antropométrica, a ANOVA de medidas 

repetidas (grupos X testagens) indicou somente um significante efeito dos testes (F (1,30) 

= 7,863; p = 0,009) e interação dos testes x grupos (F (1,30) = 5,791; p = 0,022) para a 

variável MLG. Para o significante efeito dos testes, a análise post-hoc demonstrou que a 

MLG aumentou significativamente do pré para o pós-teste no GIA (p < 0,001). Contudo, 

nenhum efeito do grupo (F2,63 = 0,228, p = 0,637) foi observado. 
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Tabela 5. Médias, desvios-padrões (DP) e análise de variância de medidas repetidas dos valores 

pré-treinamento das variáveis antropométricas do grupo controle (GC) e grupo intensidade 

autosselecionada (GIA).  

 GC (n = 16)  GIA (n = 16) 

 Pré-teste Pós-teste Δ%  Pré-teste Pós-teste Δ% 

Idade (anos) 66,3 (2,8) -  65,6 (3,3) - 

Estatura (cm) 1,57 (0,07) -  1,54 (0,08) - 

Massa corporal (kg) 62,8 (8,6) 64,4 (7,2) 2,5  63,4 (9,3) 63,1 (9,4) -0,4 

IMC 25,2 (3,1) 25,9 (2,7) 2,7  26,4 (3,5) 26,3 (3,6) -0,4 

MLG (kg) 33,6 (5,7) 33,7 (5,1) 0,02  33,7 (5,1) 35,4 (5,2) * 5,0 

MG (kg) 27,7 (3,8) 28,3 (5,1) 2,2  27,9 (5,4) 26,9 (5,7) -3,6 

%GC 44,6 (6,0) 44,0 (6,7) -1,3  44,1 (5,0) 42,4 (4,7) -3,8 

Índice de massa corporal (IMC), massa livre de gordura (MLG), massa gorda (MG) e percentual 

de gordura corporal (%GC). *Diferença significante do pré-teste (p < 0,05). 

 

6.3. Teste de uma repetição máxima (1RM) 

 

Para análise dos dados obtidos nos testes de 1RM realizados ao longo do período 

de treinamento (Tabela 6), foram conduzidas duas análises de variância separadamente. 

Inicialmente, uma comparando os valores do pré e pós-teste entre os grupos (ANOVA 2 X 

2 de medidas repetidas), e outra comparando os valores verificados nas testagens (1 X 4, 

pré-teste, 4ª semana, 8ª semana e pós-teste) do GIA. 

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício supino 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 103,052; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 74,780; p = 0,001) e entre os grupos (F (1,30) 

= 4,928; p = 0,034). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que a repetição máxima (RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA 
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apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). 

Além disso, foram verificados valores similares no pré-teste na comparação entre GC e 

GIA, contudo, o GIA apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao GC 

(p < 0,05). A ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 x 4) realizada no exercício 

supino demonstrou um aumento dos valores obtidos entre as testagens do GIA, onde os 

valores do pós-teste foram maiores comparados ao pré-teste, 4ª semana, 8ª semana. 

Além disso, foram observados maiores valores na 8ª semana comparada ao pré-teste, 4ª 

semana. Em adição, a 4ª semana apresentou maiores valores comparada ao pré-teste (p 

< 0,05).  

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício leg press 45º 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 35,807; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 10,185; p = 0,003) e entre os grupos (F (1,30) 

= 5,839; p = 0,022). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que a repetição máxima (RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA 

apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). 

Além disso, foram verificados valores similares no pré-teste na comparação entre GC e 

GIA, contudo, o GIA apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao GC 

(p < 0,05). A ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 x 4) realizada no exercício leg 

press 45º demonstrou um aumento dos valores obtidos entre as testagens do GIA, onde 

os valores do pós-teste foram maiores comparados ao pré-teste, 4ª semana, 8ª semana. 

Em adição, foram observados maiores valores na 8ª semana comparada ao pré-teste, 4ª 

semana (p < 0,05).  

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício puxada frontal 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 26,998; p = 0,001) e 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 41,480; p = 0,003). Contudo, não foi 

observado um efeito significante entre os grupos (F (1,30) = 0,406, p = 0,529). Para o 
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significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou que a repetição máxima 

(RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou maiores valores 

para RM no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). Além disso, foram verificados 

valores similares no pré e pós-teste na comparação entre GC e GIA (p > 0,05). A ANOVA 

de um fator de medidas repetidas (1 x 4) realizada no exercício puxada frontal 

demonstrou um aumento dos valores obtidos entre as testagens do GIA, onde os valores 

do pós-teste foram maiores comparados ao pré-teste, 4ª semana, 8ª semana. Além disso, 

foram observados maiores valores na 8ª semana comparada ao pré-teste, 4ª semana. Em 

adição, a 4ª semana apresentou maiores valores comparada ao pré-teste (p < 0,05). 

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício cadeira 

extensora demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 27,333; p = 

0,001), interação da testagem x grupos (F (1,30) = 28,624; p = 0,001) e entre os grupos (F 

(1,30) = 1,457; p = 0,044). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc 

demonstrou que a repetição máxima (RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, 

contudo, o GIA apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao pré-teste 

(p < 0,05). Além disso, foram verificados valores similares no pré-teste na comparação 

entre GC e GIA, contudo, o GIA apresentou maiores valores para RM no pós-teste 

comparado ao GC (p < 0,05). A ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 x 4) 

realizada no exercício cadeira extensora demonstrou um aumento dos valores obtidos 

entre as testagens do GIA, onde os valores do pós-teste foram maiores comparados ao 

pré-teste, 4ª semana, 8ª semana. Além disso, foram observados maiores valores na 8ª 

semana comparada ao pré-teste, 4ª semana. Em adição, a 4ª semana apresentou 

maiores valores comparada ao pré-teste (p < 0,05).  

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício elevação 

lateral demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 17,515; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 11,391; p = 0,002). Contudo, não foi 
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observado um efeito significante entre os grupos (F (1,30) = 8,266, p = 0,167). Para o 

significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou que a repetição máxima 

(RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou maiores valores 

para RM no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). Além disso, foram verificados 

valores similares no pré e pós-teste na comparação entre GC e GIA (p > 0,05). A ANOVA 

de um fator de medidas repetidas (1 x 4) realizada no exercício elevação lateral 

demonstrou um aumento dos valores obtidos entre as testagens do GIA, onde os valores 

do pós-teste foram maiores comparados ao pré-teste, 4ª semana, 8ª semana. Além disso, 

foram observados maiores valores na 8ª semana comparada ao pré-teste, 4ª semana. Em 

adição, a 4ª semana apresentou maiores valores comparada ao pré-teste (p < 0,05).  

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício mesa flexora 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 31,683; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 45,522; p = 0,001). Contudo, não foi 

observado um efeito significante entre os grupos (F (1,30) = 0,263, p = 0,612). Para o 

significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou que a repetição máxima 

(RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou maiores valores 

para RM no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). Além disso, foram verificados 

valores similares no pré e pós-teste na comparação entre GC e GIA (p > 0,05). A ANOVA 

de um fator de medidas repetidas (1 x 4) realizada no exercício mesa flexora demonstrou 

um aumento dos valores obtidos entre as testagens do GIA, onde os valores do pós-teste 

foram maiores comparados ao pré-teste, 4ª semana, 8ª semana. Além disso, foram 

observados maiores valores na 8ª semana comparada ao pré-teste, 4ª semana. Em 

adição, a 4ª semana apresentou maiores valores comparada ao pré-teste (p < 0,05).  

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício rosca bíceps 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 26,145; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 50,610; p = 0,001) e entre os grupos (F (1,30) 
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= 5,989; p = 0,020). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que a repetição máxima (RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA 

apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). 

Além disso, foram verificados valores similares no pré-teste na comparação entre GC e 

GIA, contudo, o GIA apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao GC 

(p < 0,05). A ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 x 4) realizada no exercício 

rosca bíceps demonstrou um aumento dos valores obtidos entre as testagens do GIA, 

onde os valores do pós-teste foram maiores comparados ao pré-teste, 4ª semana, 8ª 

semana. Em adição, foram observados maiores valores na 8ª semana comparada ao pré-

teste, 4ª semana (p < 0,05).  

A ANOVA de medidas repetidas (2 X 2) conduzida para o exercício extensor de 

tríceps demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 36,858; p = 

0,001), interação da testagem x grupos (F (1,30) = 30,851; p = 0,001) e entre os grupos (F 

(1,30) = 6,052; p = 0,020). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc 

demonstrou que a repetição máxima (RM) foi similar entre o pré e pós-teste do GC, 

contudo, o GIA apresentou maiores valores para RM no pós-teste comparado ao pré-teste 

(p < 0,05). Além disso, foram verificados valores similares no pré-teste na comparação 

entre GC e GIA, contudo, o GIA apresentou maiores valores para RM no pós-teste 

comparado ao GC (p < 0,05). A ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 x 4) 

realizada no exercício extensor de tríceps demonstrou um aumento dos valores obtidos 

entre as testagens do GIA, onde os valores do pós-teste foram maiores comparados ao 

pré-teste, 4ª semana, 8ª semana. Em adição, foram observados maiores valores na 8ª 

semana comparada ao pré-teste, 4ª semana (p < 0,05).  
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Tabela 6. Médias, desvios-padrões (DP) e análise de variância com medidas repetidas do teste de uma repetição voluntária máxima (1RM em kg) do grupo 

controle (GC) e grupo intensidade autosselecionada (GIA).  

 GC (n = 16)  GIA (n = 16) 

 Pré-teste Pós-teste Δ%  Pré-teste 4ª semana 8ª semana Pós-teste Δ% 

Supino 30,8 (4,2) 31,5 (4,2) 2,2  30,2 (5,6) 31,9 (7,8) * 34,1 (9,1) *‡  39,6 (5,6) *‡¥ # 31,1 

Leg press 45º 59,6 (13,2) 66,2 (14,5) 11,1  63,4 (15,4) 66,8 (20,4) 73,4 (20,7) *‡ 85,0 (15,6) *‡¥ # 34,1 

Puxada frontal 45,6 (7,5) 44,4 (6,3) -2,6  40,6 (7,3) 45,9 (8,4) * 49,1 (10,0) *‡ 50,6 (9,8) *‡¥ 10,2 

Cadeira extensora 60,0 (14,4) 59,8 (13,1) -0,3  58,1 (17,1) 64,7 (14,6) * 68,7 (17,0) *‡ 74,3 (16,3) *‡¥ # 27,8 

Elevação lateral 4,7 (1,5) 4,9 (1,3) 4,2  4,6 (1,6) 5,6 (1,9) * 6,1 (1,8) *‡ 6,4 (1,7) *‡¥ 39,1 

Mesa flexora 32,5 (8,7) 31,5 (7,6) -3,1  28,4 (10,1) 34,1 (8,8) * 36,8 (8,7) *‡ 38,8 (9,6) *‡¥ 36,6 

Rosca bíceps 30,0 (7,9) 27,2 (6,8) -9,3  28,7 (11,6) 37,8 (9,5) * 40,6 (12,6) * 45,9 (15,1) *‡¥ # 59,9 

Extensor de tríceps 33,7 (7,1) 34,4 (6,3) -2,1  34,0 (9,3) 39,1 (10,2) * 42,8 (10,1) *‡ 48,1 (11,4) *‡¥ # 41,4 

* Diferença significante do pré-teste; ‡Diferença significativa da 4ª semana; ¥ Diferença significativa da 8 ª semana # Diferença significativa do GC (p < 0,05). 
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6.4. Variáveis associadas à aptidão física e funcional 

 

As variáveis associadas à capacidade funcional de ambos os grupos (GC x GIA) 

no pré e pós-teste são apresentados na Tabela 7. Para comparação dos dados obtidos no 

pré e pós-teste entre os grupos GC e GIA, foram conduzidas análises de variância com 

medidas repetidas (2 x 2) separadamente para cada variável. 

 

6.4.1. Capacidade cardiorrespiratória ( O2Máx) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o O2Máx 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 14,498; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 5,022; p = 0,033). Contudo, não foram 

verificados efeitos significativos para o grupo (F (1,30) = 10,185; p = 0,003). Para o 

significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou que o O2Máx foi similar 

entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou maiores valores para O2Máx no 

pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). Para o efeito do grupo, a análise post-hoc 

demonstrou que os valores do pré e pós-teste foram similares entre os grupos (p > 0,05).  

 

6.4.2. Dinamometria 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para os valores da 

dinamometria demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 186,271; p 

= 0,001), interação da testagem x grupos (F (1,30) = 208,551; p = 0,001) e para o grupo 

(F (1,30) = 10,349; p = 0,013). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc 

demonstrou que os valores da dinamometria foram similares entre o pré e pós-teste do 

GC, contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 
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0,05). Para o efeito do grupo, a análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste 

foram similares entre os grupos (p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no 

pós-teste comparado ao GC (p < 0,05). 

 

6.4.3. Pico de Torque Dominante Concêntrico Flexores (PT D C FL)  

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o PT D C FL 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 9,354; p = 0,005), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 9,001; p = 0,005) e para o grupo (F (1,30) = 

11,929; p = 0,001). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que o PT D C FL foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou 

maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). Para o efeito do grupo, a 

análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste foram similares entre os grupos 

(p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao GC (p 

< 0,05).  

 

6.4.4. Pico de Torque Dominante Concêntrico Extensores (PT D C EX) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o PT D C EX 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 51,854; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 64,976; p = 0,001) e para o grupo (F (1,30) = 

5,293; p = 0,029). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que o PT D C EX foi similar entre o pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou 

maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 0,05). Para o efeito do grupo, a 

análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste foram similares entre os grupos 
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(p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao GC (p 

< 0,05).  

 

6.4.5. Teste funcional de sentar e levantar da cadeira (LC30)  

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste LC30 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 34,102; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 89,788; p = 0,001) e para o grupo (F (1,30) = 

7,079; p = 0,012). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que o número de repetições no teste LC30 foi similar entre o pré e pós-teste do GC, 

contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 

0,05). Para o efeito do grupo, a análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste 

foram similares entre os grupos (p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no 

pós-teste comparado ao GC (p < 0,05). 

 

6.4.6. Teste funcional de flexão de antebraço (FA30) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste FA30 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 58,091; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 89,788; p = 0,001) e para o grupo (F (1,30) = 

12,499; p = 0,001). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que o número de repetições no teste de FA30 foi similar entre o pré e pós-teste do GC, 

contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 

0,05). Para o efeito do grupo, a análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste 

foram similares entre os grupos (p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no 

pós-teste comparado ao GC (p < 0,05).  
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6.4.7. Teste agilidade e equilíbrio dinâmico (8’F) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste 8’F 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 17,223; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 21,007; p = 0,001) e para o grupo (F (1,30) = 

2,663; p = 0,023). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que o número de repetições no teste 8’F foi similar entre o pré e pós-teste do GC, 

contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 

0,05). Para o efeito do grupo, a análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste 

foram similares entre os grupos (p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no 

pós-teste comparado ao GC (p < 0,05).  

 

6.4.8. Flexor de joelho (FJ)  

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste FJ 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 19,177; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 16,196; p = 0,001) e para o grupo (F (1,30) = 

9,373; p = 0,005). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 

que o número de repetições no teste 8’F foi similar entre o pré e pós-teste do GC, 

contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 

0,05). Para o efeito do grupo, a análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste 

foram similares entre os grupos (p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no 

pós-teste comparado ao GC (p < 0,05). 
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6.4.9. Flexores de quadril uniarticulares (FQU) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste FQU 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 5,120; p = 0,031), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 13,520; p = 0,001), contudo, não foi observado 

efeito para o grupo (F (1,30) = 3,613; p = 0,067). Para o significante efeito da testagem, a 

análise post-hoc demonstrou que o número de repetições no teste FQU foi similar entre o 

pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste 

comparado ao pré-teste (p < 0,05). 

 

6.4.10. Flexores de quadril biarticulares (FQB) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste FQB 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 10,0550; p = 0,003), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 13,345; p = 0,001), contudo, não foi observado 

efeito para o grupo (F (1,30) = 0,468; p = 0,499). Para o significante efeito da testagem, a 

análise post-hoc demonstrou que o número de repetições no teste FQB foi similar entre o 

pré e pós-teste do GC, contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste 

comparado ao pré-teste (p < 0,05). 

 

6.4.11. Teste funcional de sentar e alcançar na cadeira (SAC) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste SAC 

demonstrou um efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 14,212; p = 0,001), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 42,572; p = 0,001) e para o grupo (F (1,30) = 

2,299; p = 0,032). Para o significante efeito da testagem, a análise post-hoc demonstrou 
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que o número de repetições no teste SAC foi similar entre o pré e pós-teste do GC, 

contudo, o GIA apresentou maiores valores no pós-teste comparado ao pré-teste (p < 

0,05). Para o efeito do grupo, a análise post-hoc demonstrou que os valores do pré-teste 

foram similares entre os grupos (p > 0,05), contudo, o GIA apresentou maiores valores no 

pós-teste comparado ao GC (p < 0,05). 

 

6.4.12. Alcance atrás das costas (AAC) 

 

O resultado da ANOVA com medidas repetidas conduzida para o teste AAC 

demonstrou não haver efeito significante entre as testagens (F (1,30) = 2,858; p = 0,101), 

interação da testagem x grupos (F (1,30) = 3,772; p = 0,062) e para o grupo (F (1,30) = 

0,465; p = 0,500). 
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Tabela 7. Médias, desvios-padrões (DP) e análise de variância com medidas repetidas das variáveis associadas à aptidão física e funcional do grupo controle 

(GC) e grupo intensidade autosselecionada (GIA).  

 GC (n = 16)  GIA (n = 16)  

 Pré-teste Pós-teste Δ% Pré-teste Pós-teste Δ% 

O2Máx (mL∙kg-1∙min-1) 20,9 (7,6) 21,8 (7,0) 4,3 21,3 (5,5) 24,8 (6,1) * 16,4 

Dinamometria (kg) 27,0 (5,2) 26,8 (5,7) -0,7 26,5 (6,4) 33,0 (6,0) * # 24,5 

FA30 (repetições) 16,8 (2,7) 16,3 (3,1) -2,9 17,5 (2,7) 22,7 (3,0) * # 29,7 

PT D C FL 61,7 (12,1) 61,7 (13,2) 0 64,0 (11,9) 70,5 (10,0) * #  10,2 

PT D C Ex 82,2 (9,6) 81,4 (9,7) -0,9 85,0 (13,0) 98,4 (16,1) * # 15,8 

LC30 (repetições) 13,7 (2,6) 14,7 (13,7) 7,2 14,1 (2,9) 19,2 (2,8) * # 36,1 

8’F 5,6 (0,7) 5,7 (0,5) 1,7 5,9 (0,8) 5,5 (0,47) * # 6,8 

FJ 63,4 (8,5) 64,2 (11,5) 1,3 64,3 (10,2) 83,5 (13,3) * # 29,8 

FQU 11,1 (2,9) 11,4 (2,5) 2,7 10,1 (2,9) 8,8 (2.7) * 12,8 

FQB 124,8 (10,1) 125,7 (10,3) 0,7 128,8 (8,4) 117,3 (12,1) * 8,9 

SAC -2,8 (5,3) -3,8 (5,4)* -26,3 -2,8 (4,7) 1,6 (5,2) * # 42,9 

AAC -3,2 (5,2) -3,3 (5,0) -3,1 -2,9 (5,4) -1,3 (4,6) 55,1 

FA30: Testes funcionais de flexão de antebraço; PT D C FL: Pico de Torque Dominante Concêntrico Flexores; PT D C EX: Pico de Torque Dominante 
Concêntrico Extensores; LC30: Teste funcional de sentar e levantar da cadeira; 8’F: Teste 8 Foot Up and Go; FJ: Flexor de joelho; FQU: Flexores de quadril 
uniarticulares; FQB: Flexores de quadril biarticulares; SAC: teste funcional de sentar e alcançar na cadeira; AAC: Alcance atrás das costas. *Diferença 
significante do pré-teste. #Diferença significativa do GC (p < 0,05). 
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6.5. Percepção subjetiva do esforço média (PSE-M) e da sessão (PSE-S) 

 

A comparação da PSE-M e PSE-S verificados nas sessões de exercício em 

intensidade autosselecionada durante os períodos de treinamento são apresentadas na 

Tabela 8. Para análise dos dados obtidos pelo GIA, foi conduzido para cada período e 

para média geral de cada variável (PSE-M e PSE-S) um teste t pareado. Pode-se 

observar que a PSE-M e PSE-S não se diferenciaram em nenhum dos três períodos (p = 

0,114; p = 0,803 e p = 0,372, respectivamente) bem como para a média geral das 

sessões de treinamento (p = 0,127).  

 

Tabela 8. Médias, desvios-padrões (DP) e comparação de amostras pareadas (teste t pareado) da 

percepção subjetiva do esforço média (PSE-M) e percepção subjetiva do esforço da sessão (PSE-

S) do grupo intensidade autosselecionada (GIA).  

 
1 ª - 4ª  

semana 

5ª - 8ª  

semana 

9ª - 12ª  

semana 
Média geral 

PSE-S 4,9 (1,3) 5,0 (1,5) 4,9 (1,4) 4,9 (1,4) 

PSE-M 4,7 (1,4) 5,0 (1,4) 4,8 (1,5) 4,7 (1,5) 

T 1,590 0,250 0,894 1,526 

DF 191 191 191 575 

P 0,114 0,803 0,372 0,127 
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7. DISCUSSÃO 

 

A prática do treinamento com pesos é recomendada como intervenção para 

prevenção e tratamento das conseqüências relacionadas à sarcopenia [129]. Esta 

conclusão é baseada nos resultados de estudos que demonstram que o treinamento com 

pesos melhora a força muscular, potência e composição corporal ([64, 125, 217, 226]), 

refletindo positivamente na aptidão física e funcional [20, 103, 123, 126, 156]. Contudo, 

estes resultados foram verificados em estudos que utilizaram intensidades prescritas, 

negligenciando a tendência de indivíduos divergirem da intensidade prescrita rumo à 

intensidade autosselecionada. O presente estudo é o primeiro a verificar os efeitos de um 

programa de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada sobre as 

respostas psicofisiológicas, composição corporal e aptidão física e funcional de idosas 

sedentárias. 

Os resultados do presente estudo demonstraram que ao longo do programa de 

treinamento, mulheres idosas previamente sedentárias autosselecionaram uma carga que 

propiciou uma intensidade média de 42% de 1RM.  Além disso, as idosas tiveram uma 

percepção subjetiva do esforço entre “um pouco fácil” e “um pouco difícil” e uma resposta 

afetiva (prazer/desprazer; conforto/desconforto) de “bom”. 

De acordo com as recomendações oficiais do ACSM [5], para promover e manter 

saúde e a independência física, os idosos deverão realizar de 8-10 exercícios em dois ou 

mais dias não consecutivos por semana, usando os principais grupos musculares. Para 

maximizar o desenvolvimento da força, uma resistência (peso) deve ser usada que 

permita 10-15 repetições para cada exercício onde o nível de esforço para a atividade 

deve ser entre moderada e vigorosa. Em uma escala de 10 pontos onde nenhum 

movimento é “0” e o máximo de esforço para um grupo muscular é “10”, o esforço de 

intensidade moderada é 5 ou 6 e o esforço de intensidade vigorosa é 7 ou 8. Esta 
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recomendação baseia-se no pressuposto de que um esforço de intensidade moderada (5-

6) corresponderia a ~50% de uma repetição máxima, e um esforço de intensidade 

vigorosa (7-8) corresponderia a 60-80% de 1RM.  

 

7.1. Intensidade Autosselecionada 

 

Em relação à intensidade autosselecionada, prévios estudos demonstraram 

respostas similares as verificadas no presente pesquisa. Glass e Stanton [110] 

demonstraram que homens e mulheres sedentárias autosselecionaram intensidades que 

variaram entre ~42 – 57% de 1RM. Além disso, Focht et al. [95], ao comparar a realização 

do treinamento com pesos nas condições de intensidade prescrita e autosselecionada 

verificaram que mulheres sedentárias escolheram uma intensidade de 56% de 1RM, 

significantemente menor que a condição prescrita (75% de 1RM).  

Os resultados prévios e os do presente estudos suportam a idéia de que 

indivíduos sedentários, incluindo mulheres idosas tendem a autosselecionar uma 

intensidade inferior a recomendada para induzir a melhora na força e hipertrofia muscular 

[95, 110]. Contudo, cabe ressaltar que para indivíduos sedentários, particularmente 

idosos, tem sido recomendada a utilização inicial de cargas moderadas (50–60% de 1RM 

ou menos) para o aprendizado da técnica adequada [5]. 

O presente estudo foi o primeiro a realizar um acompanhamento do 

comportamento da intensidade autosseleção ao longo de um período de treinamento. Os 

resultados demonstraram que mulheres idosas tendem a manter a autosseleção da 

intensidade constante e inferior ao preconizado pelo ACSM, apesar das mesmas terem 

aumentado as cargas absolutas (kg) ao longo do período de treinamento. Recentemente, 

Ratamess et al. [184] compararam mulheres que treinavam em academias a uma 

intensidade autosselecionada com e sem o acompanhamento de um “personal trainer”. 
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Eles verificaram que as mulheres que não tiveram o acompanhamento de um “personal 

trainer” selecionaram intensidades relativamente baixas (média para todos os exercícios 

de ~42,3% de 1RM). As que tiveram a supervisão de um “personal trainer” 

autosselecionaram intensidades significativamente maiores que as sem a supervisão. Os 

resultados prévios e os do presente estudos suportam a idéia de que indivíduos 

sedentários, incluindo mulheres idosas, quando não supervisionadas tendem a 

autosselecionar uma intensidade inferior a recomendada pelo ACSM [95, 110], e tendem 

a se manter nesta intensidade ao longo do período de treinamento. Considerando os 

resultados observados em estudo prévio, é possível que a supervisão de um “personal 

trainer” poderia levar as mesmas a selecionarem maiores intensidades de treinamento 

[184]. 

 

7.2. Percepção subjetiva do esforço 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que mulheres idosas 

previamente sedentárias reportaram uma percepção subjetiva do esforço de 

aproximadamente 5, correspondente a um esforço entre “um pouco fácil” e “um pouco 

difícil”. Conforme o observado, esta percepção do esforço derivada do treinamento em 

intensidade autosselecionada não foi suficiente para propiciar uma intensidade 

correspondente a recomendação do ACSM. Similarmente, Focht et al. [95] encontraram 

que mulheres estudantes reportaram uma PSE levemente acima da percepção de “algo 

difícil” durante uma sessão de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada 

com uma média de 56% de 1RM, e uma PSE levemente abaixo de “difícil” para a 

condição em intensidade prescrita (75% de 1RM). 

Entretanto, Ratamess et al. [184] demonstraram que mulheres saudáveis que 

realizavam treinamento com pesos submetidas a uma sessão de treinamento em 
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intensidade autosselecionada reportaram uma PSE levemente abaixo de “algo difícil”. A 

possível explicação para a menor PSE encontrada por este estudo pode ser em função 

das diferenças no nível de condicionamento. Prévios estudos têm reportado que sujeitos 

com maior nível de condicionamento tendem a reportar uma menor PSE durante o 

exercício [141, 165, 192].  

No presente estudo, as idosas reportaram uma PSE constante de 

aproximadamente 5 ao longo do treinamento em intensidade autosselecionada. Este 

resultado pode ser atribuído à intensidade relativa média dos exercícios (% de 1RM) 

constante ao longo do treinamento [95, 110, 184, 191]. Algumas investigações têm 

reportado uma relação linear entre a PSE e o peso total levantado e a intensidade relativa 

(% de 1RM) [105, 191, 209].  

Desta forma, é razoável que quando o objetivo for exercitar-se em intensidades 

mais próxima daquela recomendada pelo ACSM pautando-se na PSE, é plausível que 

mulheres idosas busquem alcançar uma percepção do esforço associada a “difícil”. 

 

7.3. Resposta afetiva (prazer/desprazer) 

 

O conhecimento da PSE utilizada durante o treinamento com pesos em 

intensidade autosselecionada torna-se útil devido a possibilidade de monitoramento e 

controle da intensidade do exercício. Contudo, a aderência ao exercício é um dos maiores 

obstáculos no estabelecimento de programas de exercícios [77]. A utilização da PSE 

sozinha, não representa a complexa interação dos processos psicológicos que podem 

influenciar a aderência ao exercício [77]. Desta forma, Ekkekakis et al. [80, 81] têm 

sugerido que uma resposta afetiva positiva durante o exercício poderia contribuir para 

uma maior aderência a programas de exercício físico. Recente estudo prospectivo 

conduzido por Williams et al. [233] demonstrou que a resposta afetiva de somente uma 
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sessão de exercício aeróbio em intensidade moderada pode predizer a participação no 

exercício de 6 a 12 meses depois. 

Os resultados da presente investigação suportam a idéia de que o treinamento 

com pesos em intensidade autosselecionada por mulheres idosas promoveu respostas 

afetivas positivas (+3, “bom”), mantendo-se positiva e sem diferenças ao longo do 

programa de treinamento com pesos. Segundo prévios estudos realizados em exercícios 

aeróbios [81, 83, 172], a exposição contínua a uma condição de exercício que propicie 

uma sensação de prazer, pode favorecer a aderência e manutenção de um 

comportamento associado à prática do exercício. Estes achados foram similares aos 

verificados no presente estudo, pois o programa de treinamento com pesos em 

intensidade autosselecionada propiciou 100% de aderência das mulheres idosas.  

De acordo com a teoria da autodeterminação [63] a percepção de autonomia é 

uma necessidade psicológica básica. A manutenção da autonomia é experienciada como 

prazerosa, conduzindo a uma positiva motivação intrínseca. Contudo, a perda da 

autonomia inerente a prescrição da intensidade do exercício (i. e. imposição e controle da 

intensidade advinda de fatores externos) é experienciada como desprazerosa, levando a 

uma negativa motivação intrínseca [63]. Em uma recente revisão, foi demonstrado que 

quando o exercício aeróbio foi realizado em uma condição com intensidade prescrita em 

apenas 10% acima da autosselecionada, um declínio da resposta afetiva foi observado 

[78].  

Até o presente momento, as investigações que buscaram verificar os efeitos do 

treinamento com pesos sobre a resposta afetiva realizaram as medidas deste construto 

apenas antes e após o exercício, negligenciando a resposta experienciada durante o 

exercício [11, 28]. Segundo Ekkekakis et al. [81], “considerar o tempo de realização das 

medida é necessário para que seja possível averiguar os efeitos de dose-resposta que 

podem ter ocorrido durante o exercício mas tenha dissipado no período após o exercício 
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quando as medidas forem realizadas. De fato, as evidencias que demonstram de forma 

consistente o efeito dose-resposta vem de estudos que mensuraram a valência afetiva 

repetidamente durante o exercício” (p. 138). 

Apenas um estudo foi direcionado para averiguar a resposta afetiva durante o 

treinamento com pesos, contudo, o mesmo foi realizado utilizando intensidades prescritas 

[22]. Bellezza et al. [22] comparou a influência da realização de duas diferentes ordens de 

exercício sobre a resposta afetiva durante a realização de uma série de 10 repetições a 

100% de 10RM para exercícios específicos. As duas condições foram 1) dos menores 

para os maiores grupos musculares e 2) dos maiores para os menores grupos 

musculares. Os participantes experienciaram uma resposta afetiva mais positiva na 

primeira condição comparada à segunda condição. Cabe ressaltar que em ambas as 

condições a resposta afetiva permaneceu positiva (~3,1 para a condição dos pequenos 

para os grandes grupos musculares; e ~2,3 para a condição dos grandes para os 

pequenos grupos musculares). No presente estudo, foi adotada a seqüência de exercícios 

dos grandes para os pequenos grupos musculares, como recomendado para indivíduos 

sedentários [5], e foi verificado uma maior resposta afetiva comparado aos achados de 

Bellezza et al. [22]. Esta discrepância pode ter ocorrido em função de algumas diferenças 

nos protocolos utilizados. No estudo realizado por Bellezza et al. [22] foi utilizado uma 

amostragem com adultos jovens com um protocolo de uma série com 10 repetições a 

100% de 10RM, enquanto o presente estudo utilizou 3 séries com 10 repetições com a 

intensidade autosselecionada (média de 42% de 1RM) dificultando as comparações entre 

os estudos. 

Cabe ressaltar a que presente investigação buscou reproduzir a real condição 

pela qual as mulheres idosas são usualmente expostas quando buscam engajar em um 

programa de treinamento com pesos. Desta forma, levando em conta que por serem 

sedentárias, as mesmas apresentam uma maior facilidade de abandonar a rotina de 
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exercício, a utilização do treinamento com pesos em intensidade autosselecionada 

poderia ser mais apropriada quando a aderência apresenta-se como principal objetivo. 

As vias perceptuais que influenciam estas respostas durante a seleção de cargas 

leves são desconhecidas, contudo, tem sido demonstrado que o estado de ansiedade é 

reduzido após a realização de uma série de treinamento com pesos a 40-50% de 1RM, 

enquanto aumenta em sessões com cargas mais pesadas (70% de 1RM) [19, 94]. 

 

7.4. Efeito do treinamento em intensidade autosselecionada sobre as 

características antropométricas 

 

Estudos têm sugerido que com o aumento da idade cronológica, modificações nos 

componentes da composição corporal, especialmente a diminuição na massa livre de 

gordura e o incremento da gordura corporal parecem resultar de um padrão programado 

geneticamente, de mudanças na dieta e no nível de atividade física, relacionados com a 

idade ou a uma interação entre esses fatores [23, 113, 227]. Apesar da maior utilização 

de exercícios aeróbios para modificação da composição corporal, estudos têm 

demonstrado efeitos positivos do treinamento com pesos sobre a composição corporal de 

idosos [29, 93, 163]. 

No presente estudo foi verificado que a intervenção com treinamento com pesos 

em intensidade autosselecionada não alterou significativamente as variáveis massa 

corporal, IMC, MG ou %GC, contudo, foram verificadas melhoras na MLG após o período 

de treinamento (delta = 5,0%).  

A maioria dos estudos que buscaram verificar os efeitos do treinamento com 

pesos na composição corporal, utilizou protocolos com intensidades elevadas. No estudo 

conduzido por Nichols et al. [163] que envolveu um programa de treinamento com pesos 

de alta intensidade (80% de 1RM) para idosas ativas, foi verificado modificações positivas 
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na no %GC (redução de 38,8% para 37,9%) e MLG (aumento de 1,5 kg). Similarmente, 

Fiatarone et al. [93], observou consideráveis ganhos de MLG em idosos que realizaram 

um programa de treinamento com pesos de alta intensidade (80% de 1RM). Em 

contrapartida, Binder et al. [29] conduziu um programa de treinamento com pesos com 

baixa intensidade por um período de 3 meses e mais 3 meses com intensidade 

progressiva em idosos frágeis. Após a intervenção foi verificado um incremento na MLG, 

contudo, sem alterações na gordura intra-abdominal e subcutânea. Estes resultados 

apontam que apesar do treinamento com pesos em elevadas intensidades propiciarem 

maiores alterações na composição corporal, a realização do treinamento com pesos em 

intensidades mais baixas podem ter efeitos favoráveis no aumento da MLG, contudo, sem 

modificações no IMC, MG ou %GC. 

As modificações fisiológicas que justificam o incremento da MLG em idosos após 

o período de treinamento são similares aos verificados em indivíduos jovens. Ambos os 

tipos de fibra I e II tem suscetibilidade a hipertrofia com o treinamento com pesos [100, 

114] e embora tenha sido sugerido que, o treinamento com pesos em idosos resulta em 

um incremento na expressão da isoforma de miosina de cadeia pesada (MCP) no tipo de 

fibra IIa com concomitante diminuição do tipo IIb [114], outras evidencias indicam a 

diminuição do número de múltiplas co-expressões de fibras hibridas da MCP e um 

aumento na expressão da isoforma da MCP-I [138, 235]. 
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7.5. Efeito do treinamento em intensidade autosselecionada sobre a aptidão 

física e funcional 

 

7.5.1. Capacidade cardiorrespiratória ( O2Máx) 

 

A capacidade cardiorrespiratória é considerada um dos principais componentes 

afetados pelas inúmeras modificações orgânicas inerentes ao envelhecimento [188]. Os 

resultados do presente estudo demonstram que mulheres idosas submetidas a um 

programa de treinamento com pesos conduzido por um período de 12 semanas em 

intensidade autosselecionada apresentaram um aumento significativo de 16% na 

capacidade cardiorrespiratória ( O2Máx). Resultados similares foram relatados por Vincent 

et al. [226], os quais, demonstraram que homens e mulheres idosos com idade entre 60-

83 anos submetidos a um programa de treinamento com pesos em diferentes 

intensidades baixa (50%-1RM) e alta (80%-1RM) conduzido por 6 meses apresentaram 

melhoras significativas na capacidade cardiorrespiratória. Cabe ressaltar que as melhoras 

apresentadas na capacidade cardiorrespiratória não demonstraram diferenças entre os 

grupos que treinaram em baixa e alta intensidade, revelando diferenças apenas para o 

grupo controle. O mecanismo apontado com um dos responsáveis por propiciar uma 

melhora significativa do ( O2Máx), foi o aumento no tempo de exaustão encontrado na 

esteira, que pode ser decorrente de uma melhora na capacidade de força. 

Os valores verificados no presente estudo são considerados mais elevados que 

5% e 12% reportados por Frontera et al. [101] e Gettman et al. [107] que conduziram 

programas de treinamento durante 12 semanas. Contudo, a média de idade do estudo de 

Gettman et al. [107] foi de 35,7 anos, consideravelmente mais jovens que os sujeitos do 

presente estudo. Indivíduos mais jovens apresentam menores adaptações comparados 
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com idosos. Este fato pode explicar porquê os indivíduos da presente amostra 

demonstraram um maior aumento do que foi previamente reportado. 

O regime de exercício adotado pelo estudo de Gettman et al. [107] somente 

considerou a flexão e extensão de pernas. No presente estudo foi empregado um regime 

completo de treinamento com exercícios para todos os maiores grupos musculares. 

Wilmore et al. [236] reportaram 11% de aumento no O2Máx em mulheres, mas não 

verificaram diferenças entre os homens. Os autores especulam que o aumento verificado 

no grupo de mulheres ocorreu por causa do menor nível de condicionamento comparado 

aos homens. É conhecido que sujeitos menos condicionados comumente demonstram 

maiores aumentos nos níveis de aptidão física quando comparados a sujeitos mais 

condicionados [107]. 

Os mecanismos responsáveis pelo aumento no O2Máx obtido após um programa 

de treinamento com pesos não são claros. É possível que à necessidade de força de 

membros inferiores exigida nos métodos utilizados para determinar O2Máx pode 

representar um limitante para obtenção do mesmo, neste caso, sujeitos não treinados 

(particularmente em idosos), podem não serem hábeis a alcançar o verdadeiro máximo 

pela pouca força de membros inferiores, e não por limitações cardiovasculares centrais ou 

exaustão. No presente estudo foi observado que após o período de treinamento, os 

participantes obtiveram um incremento significante na força de membros inferiores 

(Tabela 6). Estes achados estão de acordo com prévias pesquisas que verificaram uma 

significante correlação entre o O2Máx a força de membros inferiores [106, 147, 225]. 

Lovell et al. [147] submeteram homens entre 70-80 anos a um programa de 

treinamento com pesos (3 séries de 6 - 10 repetições em 70% a 90% de 1RM, 3 vezes na 

semana, por 16 semanas no leg press 45º). Após o período de treinamento foi observado 

uma melhora significante na função cardiovascular de homens idosos. Em resumo, o 
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treinamento com pesos propiciou melhora nos níveis de força e hipertrofia muscular, além 

de benefícios cardiovasculares significantes para este grupo.  

Outra possibilidade associada à melhora da capacidade aeróbia das mulheres 

idosas submetidas ao treinamento com pesos em intensidade autosselecionada pode ser 

em parte devido a melhora na atividade oxidativa enzimática. Frontera et al. [101] 

demonstrou que sujeitos submetidos a um programa de treinamento com pesos (3 séries 

de 8 repetiç!oes a 80% de 1RM para flexor e extensor do joelho) apresentaram um 

aumento de 38% na ativação da enzima citrato sintase após 12 semanas de treinamento 

com pesos. Foram observados ainda 15% de aumento no número de capilares por fibra.  

 

7.5.2. Força muscular (repetição voluntária máxima, dinamometria, pico de 

torque dominante concêntrico flexores e extensores, teste funcional de 

sentar e levantar da cadeira e teste funcional de flexão de antebraço) 

 

No presente estudo, foram realizados testes diretos e indiretos com o intuito de 

determinar a força muscular de membros superiores e inferiores. Os testes foram 

agrupados em força de membros superiores e inferiores. 

A força muscular de membros superiores e inferiores está diretamente 

relacionada com a melhora e manutenção da aptidão física e funcional de indivíduos 

idosos [188, 189]. As melhoras na força de indivíduos idosos têm sido observadas em 

programas de treinamento com pesos com intensidades entre 50-100% de 1RM [7, 128, 

226]. Tipicamente, é sugerido que para otimizar os ganhos de força e hipertrofia muscular, 

indivíduos sedentários exercitem-se inicialmente em uma intensidade moderada (60-80% 

de 1RM) progredindo para exercícios de alta intensidade (80-90% de 1RM) ao longo do 

tempo. 
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No presente estudo foram observadas melhoras significativas nos indicadores de 

força muscular de membros superiores e inferiores mesmo com a realização do programa 

de treinamento com pesos em uma intensidade abaixo da previamente sugerida.  

Estes resultados estão de acordo com o verificado por prévias investigações [128, 

133, 226]. Vincent et al. [226] relataram não haver diferenças nos ganhos de força de 

indivíduos idosos previamente sedentários submetidos a um programa de treinamento 

com pesos realizado a 50% ou a 80% de 1RM (1 série, 3 vezes por semana por 6 meses). 

Tsutsumi et al. [218] observou que mulheres idosas submetidas a um treinamento com 

pesos por 12 semanas em intensidade moderada e intensa obtiveram um similar ganho 

nos níveis de força. Contudo, no estudo realizado por Kalapotharakos et al. [133] foi 

demonstrado melhoras significativas na força de membros inferiores de homens e 

mulheres com idade entre 60-74 anos, após um intervenção de 12 semanas realizada em 

intensidade moderada (60% de 1RM) e intensidade elevada (80% de 1RM). Os resultados 

demonstraram que as melhoras foram maiores no grupo que realizou o treino em 

intensidade elevada comparado ao de intensidade moderada. Porem cabe ressaltar que 

Hunter e Treuth [128] demonstraram uma negativa correlação entre a intensidade do 

treinamento e o aumento de força em mulheres idosas sedentárias. Desta forma, a 

intensidade do treinamento realizado por mulheres idosas parece não ser o fator 

determinante nos resultados obtidos na força, e embora a intensidade de treino 

autosselecionada pelas mulheres idosas do presente estudo tenha sido abaixo (~42% de 

1RM) das observadas nos estudos acima mencionados [128, 133, 226], este modelo de 

treinamento foi capaz de promover melhorias significativas comparado ao grupo controle 

e após a intervenção proposta.  

Além disso, foram verificadas melhoras de ~36% na força muscular (peso 

absoluto (kg) verificado no teste de 1RM) dos membros superiores e ~33% para os 

membros inferiores após o período de 3 meses de treinamento com pesos em intensidade 
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autosselecionada. O percentual de melhora verificado no presente estudo é favorável com 

o de 36-60% reportado por prévios estudos [35, 127, 183, 212, 231]. Contudo, no 

presente estudo os maiores percentuais de melhora foram verificados para os membros 

superiores, divergindo do que foi reportado por investigações prévias [34, 120, 127]. Uma 

comparação direta dos ganhos entre os vários estudos com treinamento com pesos em 

indivíduos idosos torna-se difícil devido a interferência de variáveis como o método 

utilizado no teste de 1RM, grupos musculares avaliados, estado inicial de treinamento dos 

participantes, intensidade, volume e freqüência, equipamentos utilizados (maquinas ou 

pesos livres) e atenção direcionada aos participantes afetam os resultados [6].  

Neste sentido, devido à associação direta entre a força de membros superiores e 

inferiores com os componentes da aptidão funcional e a incremento da habilidade para a 

realização de inúmeras atividades da vida diária na população idosa [188, 189, 203], 

esses resultados tornam-se interessantes sob a perspectiva de prevenção primária. 

 

7.5.3. Agilidade e equilíbrio dinâmico (8’F) 

 

No presente estudo foi observado melhoras significativas na agilidade e equilíbrio 

dinâmico (escores do teste “8-Foot Up and Go”) com o treinamento com pesos em 

intensidade autosselecionada, com uma melhora de 6,8% após os três meses de 

exercício. Estes resultados estão de acordo com prévias investigações [118, 126, 149].   

Similarmente ao presente estudo, Wood et al. [238] ao compararem os efeitos de 

três diferentes tipos de treinamento por 12 semanas: aeróbio, com pesos e concorrente 

(aeróbio + treinamento com pesos) sobre a agilidade de homens e mulheres idosas 

observou melhora significativa dos indicadores de agilidade nos três grupos avaliados, 

comparados a um grupo controle. Em um estudo conduzido por Fatouros et al. [90] foi 

demonstrado que o treinamento com pesos realizado em intensidade baixa (50-55% de 
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1RM) propiciou uma melhora de 6,5% e o treinamento realizado em elevada intensidade 

(80-85% de 1RM) demonstrou melhoras de 13,4% na agilidade e equilíbrio dinâmico de 

homens idosos sedentários. Além disso, Hanson et al. [118] demonstraram que um 

programa de treinamento com pesos de 12 semanas em intensidade elevada propiciou 

um incremento de ~10% na agilidade e equilíbrio dinâmico de idosos saudáveis 

fisicamente inativos. 

Apesar da menor intensidade autosselecionada pelas idosas no presente estudo, 

foram observadas modificações levemente superiores na agilidade e equilíbrio dinâmico 

comparado aos encontrados em intensidade baixa por Fatouros et al. [90]. Uma possível 

explicação poderia ser em relação a diferença na amostra dos estudos. No estudo de 

Fatouros et al foi utilizado uma amostra com homens sedentários, o que pode ter 

interferido na magnitude da mudança observada comparada ao presente estudo. Porem, 

os resultados foram menores quando comparado aos resultados verificados por Hanson 

et al. [118], possivelmente em função da diferença na intensidade empregada. Segundo 

Fatouros et al. [90] o treinamento com pesos realizado em elevada intensidade induz 

maiores ganhos na agilidade e equilíbrio dinâmico comparado ao realizado em baixa 

intensidade, corroborando com o que foi observado na comparação do presente estudo 

com os resultados de Hanson et al. [118]. 

As modificações positivas obtidas pelo treinamento com pesos nos nível de 

agilidade e equilíbrio dinâmico nas idosas podem ter sido em decorrência das alterações 

ocorridas na força e da flexibilidade [112]. Marcovic [149] demonstrou uma correlação 

positiva entre o pico de força, potência e os testes de agilidade, justificando o efeito 

positivo do treinamento com pesos para melhora da agilidade e equilíbrio dinâmico. Cabe 

ressaltar que para melhorar da potência muscular, que apresenta forte relação com a 

agilidade e equilíbrio dinâmico, é recomendada a utilização de programas de treinamento 
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com pesos em baixas intensidades, porem com velocidades elevadas de contração 

muscular [128], o que não foi empregado no presente estudo.  

 

7.5.4. Flexibilidade e amplitude de movimento 

 

Em geral, acredita-se que o treinamento com pesos pode ter efeitos adversos 

sobre a flexibilidade. Baseando-se neste pressuposto, após o treinamento com pesos o 

músculo deveria apresentar um aumento na resistência de tensão, reduzindo a 

flexibilidade [210]. Contudo, no presente estudo foi verificado que mulheres idosas 

previamente sedentárias apresentam melhoras significativas nos parâmetros associados 

à flexibilidade de membros superiores e inferiores.  

O ganho dos níveis de flexibilidade das mulheres idosas submetidas ao programa 

de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada foram similares aos 

verificados em prévias investigações [133, 216]. Kalapotharakos et al. [133] verificou que 

o treinamento com pesos realizado em intensidade moderada e elevada promoveram 

importantes benefícios na flexibilidade observada no teste de sentar e alcançar, sem 

significantes diferenças na efetividade entre as duas intensidades. Quando realizado em 

intensidade moderada foram observadas melhoras de 13%, e de 15,5% em intensidade 

elevada. No estudo realizado com sujeitos idosos submetidos a 16 semanas de 

treinamento com peso, Fatouros et al. [91] observaram melhoras significativas na 

amplitude de movimento de flexão do joelho, flexão do cotovelo, flexão e extensão do 

ombro, flexão e extensão do quadril. 

Estes resultados sugerem que o treinamento com pesos, mesmo realizados em 

menores intensidades pode melhorar a amplitude de movimento de mulheres idosas, o 

que por sua vez pode ter ocorrido devido ao fato de que mesmo em intensidades baixas, 

os exercícios realizados em sua completa amplitude de movimento propiciam um 
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treinamento para a musculatura agonista e antagonista [130]. Desta forma, esses 

resultados podem ser explicados pelo aumento da amplitude dos movimentos para a 

execução dos exercícios, pois a redução dos riscos de lesões músculo-articulares, a 

melhora no desempenho físico, a redução da tensão passiva e da rigidez do músculo 

esquelético podem alterar as propriedades viscoelásticas, melhorando o desempenho nos 

exercícios de força que envolvem o ciclo alongamento-encurtamento [16]. Esse fenômeno 

pode ocorrer em virtude do maior armazenamento de energia potencial nos componentes 

elásticos da musculatura, devido a um tecido menos rígido e às respostas dos 

componentes plásticos associadas à tensão muscular [16]. 

 

7.5.5. Análise geral dos efeitos do treinamento sobre a aptidão física e 

funcional 

 

Em geral, foram observadas melhoras significativas em praticamente todos os 

indicativos da aptidão física e funcional de mulheres idosas previamente sedentárias 

submetidas a programa de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada. 

Possivelmente, os ganhos na força e funcionalidade são resultados prioritariamente do 

aumento na coordenação ou diminuição da contração simultânea da musculatura 

agonista-antagonista, associado a uma melhora da composição corporal (aumento da 

massa muscular) [118].  

Apesar dos benefícios associados ao programa de treinamento com pesos em 

intensidade autosselecionada verificados no presente estudo, cabe ressaltar que para que 

as mesmas continuem adquirindo benefícios com a prática do treinamento com pesos, 

são necessários estímulos progressivos, pois as adaptações neuromusculares ao 

treinamento com pesos ocorrem de maneira mais lenta após a fase inicial, especialmente 

quando existe uma mínima variação no programa [139]. 
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Recentemente, Ciolac et al. [53] demonstrou que mulheres idosas saudáveis são 

capazes de se exercitar e aumentar progressivamente a intensidade do exercício da 

mesma forma que mulheres jovens. Contudo, cabe ressaltar que para a efetiva realização 

dos testes de aptidão física e funcional existe um limiar mínimo de força muscular 

necessária [38]. Desta forma, aumentos nos níveis de força muscular associados ao 

treinamento com pesos acima deste limiar provavelmente não apresentaram adicionais 

melhoras no desempenho funcional [39]. Estes resultados foram similarmente observados 

por Kalapotharakos et al. [133] que observou um efeito similar ao treinamento com pesos 

realizados em intensidade moderada e elevada em mulheres idosas sedentárias.  

Além disso, como observado nos resultados do presente estudo e em estudo 

prévio, o treinamento em intensidade moderada é mais bem aceito, com maior aderência 

e menores taxas de risco de lesão [224].  

Considerando que a intensidade relativa autosselecionada pelas mulheres idosas 

do presente estudo foi constante ao longo dos 3 meses de treinamento, é possível que os 

efeitos positivos observados pelo programa de treinamento possa não apresentar mais a 

mesma proporção de benefícios, passando a ser necessário utilizar maiores intensidades 

no treinamento para que o mesmo represente um estímulo suficiente para promover 

melhoras nas variáveis associadas da aptidão física e funcional. 

 

7.5.6. Percepção subjetiva do esforço da sessão (PSE-S) como ferramenta 

para quantificar a intensidade de exercícios no treinamento com pesos 

 

A utilização de somente uma medida da percepção subjetiva do esforço pode ser 

uma ferramenta útil para monitoração do treinamento para utilização em diferentes modos 

de treinamento. No treinamento com pesos, apesar de existirem estudos demonstrando a 

efetividade da percepção subjetiva do esforço da sessão (PSE-S) como ferramenta para 
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controlar a intensidade do exercício em adultos jovens, até o presente momento, 

nenhuma pesquisa buscou verificar a validade deste método em indivíduos idosos.  

Desta forma, a presente investigação teve como objetivo avaliar a efetividade do 

método da PSE-S como ferramenta para quantificar a intensidade durante sessões de 

treinamento com pesos em intensidade autosselecionada por mulheres idosas 

previamente sedentárias. Os resultados do presente estudo apontaram não haver 

diferenças entre a percepção subjetiva do esforço média (PSE-M). Este é o primeiro 

estudo a confirmar a habilidade da utilização do método da PSE-S como ferramenta 

válida para quantificar a intensidade do treinamento com pesos em intensidade 

autosselecionada por mulheres idosas previamente sedentárias. 

Estes resultados estão de acordo com os achados de prévios estudos realizados 

em adultos jovens [62, 76, 211]. A investigação conduzida por Sweet et al. [211] buscou 

verificar se a PSE-S de adultos jovens submetidos a dois tipos de exercícios distintos, 

treinamento com pesos e aeróbio em intensidades relativas similares poderia ser utilizada 

para quantificar a intensidade do exercício. No exercício aeróbio, foram realizadas 3 x 30 

minutos no ciclo ergômetro a 56%, 71% e 83% VO2pico e no treinamento com pesos foram 

3 x 30 minutos com 2 séries de 6 exercícios a 50% (15 repetições), 70% (10 repetições)  e 

90% (4 repetições) de 1RM. Os resultados indicaram que a PSE-S é um método valido 

para quantificar a intensidade do treinamento com pesos, comparável ao treinamento 

aeróbio, sendo que a PSE-S apresenta maior influencia da intensidade do exercício 

comparado ao numero de repetições e trabalho total realizado. Estes resultados foram 

verificados por Day et al. [62], que demonstraram a validade e reprodutibilidade da 

utilização da PSE-S para quantificar a intensidade de uma sessão envolvendo intensidade 

variável (leve, moderada e intensa) em adultos jovens.  

O estudo conduzido por Egan et al. [76] testou a efetividade do método da PSE-S 

no treinamento com pesos em três diferentes técnicas de execução; 1) modelo tradicional 
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(6 séries de 6 repetições no agachamento  utilizando 80% de 1RM); 2) super lenta (6 

séries de 6 repetições utilizando 55% de 1RM) e; 3) potencia máxima (6 séries de 6 

repetições utilizando 30% de 1RM). Os resultados indicaram que a PSE-S não apresentou 

diferenças do método tradicional de mensuração da PSE durante as sessões do 

exercício, tornando um método válido para controle da intensidade mesmo em diferentes 

técnicas no treinamento com pesos. 

Como previamente demonstrado, quando os músculos são forçados a superar 

uma sobrecarga, é requerido o desenvolvimento de uma tensão, é necessário o 

incremento no recrutamento de unidades motoras e freqüência de ativação [104, 165]. 

Para o maior recrutamento de unidades motoras, o córtex motor envia fortes sinais para o 

córtex sensorial, e este propiciará um aumento na percepção do esforço [105]. Desta 

forma, tem sido teorizado que estes sinais podem ser a causa primaria da similaridade 

entre a PSE e PSE-S em várias intensidades como mostrado em estudos [105, 141, 165, 

209]. 
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8. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que de um ponto de vista 

fisiológico, mulheres idosas sedentárias selecionam uma intensidade baixa e constante ao 

longo de 12 semanas de treinamento com pesos, considerado um valor sub-ótimo para 

propiciar melhora na força e hipertrofia muscular. 

Além disso, foi observado que mulheres idosas reportam uma baixa percepção do 

esforço e uma elevada sensação de prazer/conforto associado à realização do 

treinamento com pesos em intensidade autosselecionada, sendo estas respostas 

constantes ao longo do treinamento, confirmando a hipótese de que existe uma tendência 

individual rumo à seleção de uma intensidade de exercício físico que otimize do prazer 

auto-reportado e a diminuição da percepção do esforço.  

Em relação aos efeitos vinculados ao treinamento com pesos, em geral é 

recomendado que idosos utilizem inicialmente intensidades moderadas e progridam para 

intensidade vigorosa a fim de obter maiores benefícios na força e hipertrofia muscular. O 

presente estudo demonstrou que apesar das idosas submetidas a um treinamento com 

pesos autosselecionarem uma intensidade de exercício inferior aos valores 

recomendados, foram verificadas melhoras significativas em vários parâmetros 

relacionados à saúde, e aptidão física e funcional de idosas sedentárias.  

Em relação aos efeitos do treinamento com pesos em intensidade 

autosselecionada sobre as características antropométricas, o presente estudo 

demonstrou melhoras significativas para o no aumento da massa livre de gordura, sem 

alterações nos outros parâmetros. Além disso, foram verificadas melhoras todos os 

indicadores da aptidão física e funcional de mulheres idosas sedentárias, principalmente 

na força muscular e aptidão cardiorrespiratória.  
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De um ponto de vista prático, o presente estudo demonstrou que a autosseleção 

de uma intensidade no treinamento com pesos foi capaz de proporcionar um estímulo 

fisiológico adequado para a ocorrência de modificações significativas na aptidão funcional 

de idosas sedentárias. Tal conhecimento poderá contribuir para futuras elaborações de 

programas de exercícios físicos para esta população, particularmente com o intuito de 

propiciar maior aderência ao programa de exercício. A utilização autosseleção da 

intensidade no treinamento com pesos demonstrou-se viável por ter promovido uma 

percepção do esforço baixa, elevada sensação de prazer/conforto durante todo o período 

de treinamento e significantes melhoras nos indicadores da aptidão física e funcional, o 

que por sua vez mantém os idosos motivados a realizarem o exercício.  

Desta forma, a autosseleção da intensidade no treinamento com pesos, 

particularmente em idosos, pode ser uma importante ferramenta no intuito de contribuir 

com a melhora na taxa de aderência relativa às primeiras fases de um programa de 

exercício físico, demonstrando-se uma estratégia de importante implicação prática. Neste 

sentido, esses achados poderiam contribuir para o delineamento de futuros programas de 

exercício físico envolvendo idosos iniciantes no treinamento com pesos. 

Outro aspecto verificado no presente estudo foi que a utilização do método PSE-S 

representa uma ferramenta válida para quantificar a intensidade de exercícios treinamento 

com pesos em mulheres idosas previamente sedentárias. Desta forma, a utilização da 

PSE-S pode ser empregada no intuito de realizar o acompanhamento da carga interna de 

treinamento possibilitando ajustes contínuos ao longo de programas de treinamento com 

pesos. 



 

115 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS 
 

1. AAHPERD, AMERICAN ALLIANCE FOR HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION, AND DANCE. AAHPERD Health Related Fitness Test Manual. 1980: 
Washington, D.C. p. 9-22. 

2. ACSM. American College of Sports and Medicine. The recommended quantity and quality 
of exercise for developing and maintaining cardio respiratory and muscular fitness in 
healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 1978, 10: 7-10. 

3. ACSM. American College of Sports Medicine. Position stand on exercise and physical 
activity for older adults. Med Sci Sports Exerc. 1998, 30: 992-1008. 

4. ACSM, American College of Sports Medicine. ACMS’s guidelines for exercise testing and 
prescription. 2000, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

5. ACSM. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in 
resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2009, 41(3): 687-708. 

6. Adams, K. J., Swank, A. M., Berning, J. M., Sevene-Adams, P. G., Barnard, K. L., Shimp-
Bowerman, J. Progressive strength training in sedentary, older African American women. 
Med Sci Sports Exerc. 2001, 33: 1567–1576. 

7. Adams, K. J., Swank, A. M., Berning, J. M., Sevene-Adams, P. G., Barnard, K. L., Shimp-
Bowerman, J. Progressive strength training in sedentary, older African American women. 
Med Sci Sports Exerc. 2001, 33(9): 1567-76. 

8. AHA AMERICAN HEART ASSOCIATION. Exercise Standards for Testing andTraining. A 
Statement for Healthcare Professionals from the American Heart Association. Circulation. 
2001, 104: 1964-1740. 

9. AHA. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Physical Activity and exercise 
recommendations for stroke survivors. Circulation. 2004, 35: 1230-1240. 

10. Ahrens, J. N., Crixell, S. H., Iloyd, l. K., Walker, J. L. The physiological effects of caffeine in 
women during treadmill walking. J Strength Cond Res. 2006, 2: 164-168. 

11. Arent, S. M., Landers, D. M., Matt, K. S., Etnier, J. L. Dose response and mechanistic 
issues in the resistance training and affect relationship. J Sport Exerc Psychol. 2005, 27: 
92-110. 

12. Atlantis, E., Barnes, E. H., Ball, K. Weight status and perception barriers to healthy physical 
activity and diet behavior. Int J Obes (Lond). 2007, 31. 

13. Balady, G. J., Chaitman, B., Driscoll, D., Foster, C., Froelicher, E., Gordon, N., Pate, R., 
Rippe, J., Bazzarre, T. Recommendations for cardiovascular screening, staffing, and 
emergency policies at health/fitness facilities. Circulation. 1998, 97(22): 2283-93. 

14. Ball, K., Timperio, A., Salmon, J., Giles-Corti, B., Roberts, R., Crawford, D. Personal. Social 
and environmental determinants of educational inequalities in walking: a multilevel study. 
Journal of Epidemiological and Community Health. 2006, 61: 108-114. 

15. Ball, K., Timperio, A., Salmon, J., Giles-Corti, B., Roberts, R., Crawford, D. Personal, social 
and environmental determinants of educational inequalities in walking: a multilevel study. J 
Epidemiol Community Health. 2007, 61(2): 108-14. 

16. Barak, Y., Ayalon, M., Dvir, Z. Transferability of strength gains from limited to full range of 
motion. Med Sci Sports Exerc. 2004, 36(8): 1413-20. 

17. Barnard, R. J., Gardner, G. W., Diaco, N. V., MacAlpin, R. N., Kattus, A. A. Cardiovascular 
responses to sudden strenuous exercise--heart rate, blood pressure, and ECG. J Appl 
Physiol. 1973, 34(6): 833-7. 

18. Barnard, R. J., Grimditch, G. K., Wilmore, J. H. Physiological characteristics of sprint and 
endurance Masters runners. Med Sci Sports Exerc. 1979, 11(2): 167-71. 

19. Bartholomew, J. B., Linder, D. E. State anxiety following resistance exercise: The role of 
gender and exercise intensity. J. Behav. Med. 1998, 21: 205–219. 

20. Bassey, E. J., Fiatarone, M. A., O'Neill, E. F., Kelly, M., Evans, W. J., Lipsitz, L. A. Leg 
extensor power and functional performance in very old men and women. Clin Sci (Lond). 
1992, 82(3): 321-7. 

21. Bauman, A. E., Sallis, J. F., Dzawaltowski, D. A., Owen, N. Toward a better understanding 
of the influences on physical activity: the role of determinants, correlates, causal variables, 
mediators, moderators, and confounders. Am J Prev Med. 2002, 23: 5-14. 



 

116 

22. Bellezza, P. A., Hall, E. E., Miller, P. C., Bixby, W. R. The influence of exercise order on 
blood lactate, perceptual, and affective responses. J Strength Cond Res. 2009, 23(1): 203-
8. 

23. Bemben, M. G., Massey, B. H., Bemben, D. A., Boileau, R. A., Misner, J. E. Age-related 
patterns in body composition for men aged 20-79 yr. Med Sci Sports Exerc. 1995, 27(2): 
264-9. 

24. Berger, A. R. Effect of varied weight training programs on strength. Res Quarterly. 1962, 
33: 168-181. 

25. Berger, A. R. Optimum repetitions for the development of strength. Res Quarterly. 1962, 
33: 334-338. 

26. Berger, A. R. Comparison of the effect various weight training loads on strength. Res 
Quarterly. 1965, 36: 141-146. 

27. Berger, B. G., Motl, R. W. Exercise and mood: A selective review and synthesis of research 
employing the Profile of Mood States. J Appl Sport Psychol. 2000, 12: 69-92. 

28. Bibeau, W. S., Moore, J. B., Mitchell, N. G., Vargas-Tonsing, T., Bartholomew, J. B. Effects 
of Acute Resistance Training of Different Intensities and Rest Periods on Anxiety and 
Affect. J Strength Cond Res.  24(8): 2184-2191. 

29. Binder, E. F., Yarasheski, K. E., Steger-May, K., Sinacore, D. R., Brown, M., Schechtman, 
K. B., Holloszy, J. O. Effects of progressive resistance training on body composition in frail 
older adults: results of a randomized, controlled trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005, 
60(11): 1425-31. 

30. Bixby, W. R., Spalding, T. W., Hatfield, B. D. Temporal dynamics and dimensional 
specificity of the affective response to exercise of varying intensity: Differing pathways to a 
common outcome. J Sport Exerc Psychol. 2001, 23: 171-190. 

31. Blair, S. N., Kampert, J. B., Kohl, H. W., 3rd, Barlow, C. E., Macera, C. A., Paffenbarger, R. 
S., Jr., Gibbons, L. W. Influences of cardiorespiratory fitness and other precursors on 
cardiovascular disease and all-cause mortality in men and women. JAPA. 1996, 276(3): 
205-10. 

32. Borg, G., Linderholm, H. Exercise performance and perceived exertion in patients with 
coronary insufficiency, arterial hypertension and vasoregulatory asthenia. Acta Med Scand. 
1970, 187(1-2): 17-26. 

33. Borg, G. A., Borg's perceived exertion and pain scales. 1998, Champaign, IL: Human 
Kinetics. 

34. Brandon, J., Boyette, L., Gaasch, D., Lloyd, A. Effects of lower extremity strength training 
on functional mobility in older adults. J Aging Phys Act. 2000, 8: 214–227. 

35. Brandon, J., Gaasch, D., Boyette, L., Lloyd, A. Strength training for older adults. ACSM 
Health Fit J. 2000, 4: 12–16. 

36. Bruce, R. A., Kusumi, F., Hosmer, D. Maximal oxygen intake and nomographic assessment 
of functional aerobic impairment in cardiovascular disease. Am Heart J. 1973, 85(4): 546-
62. 

37. Bryan, S. N., Tremblay, M. S., Perez, C. E., Ardern, C. I., Katzmarzyk, P. T. Physical 
activity and ethnicity: evidence from the Canadian Community Health Survey. Can J Public 
Health. 2006, 97: 271-276. 

38. Buchner, D. M., Delateur, B. J. The importance of skeletal muscle strength to physical 
function in older adults. Ann Behav Med. 1991, 13: 91-98. 

39. Buchner, D. M., Larson, E. B., Wagner, E. H., Koepsell, T. D., de Lateur, B. J. Evidence for 
a non-linear relationship between leg strength and gait speed. Age Ageing. 1996, 25(5): 
386-91. 

40. Cabanac, M. Performance and perception at various combinations of treadmill speed and 
slope. Physiol Behav. 1986, 38(6): 839-43. 

41. Cabanac, M., Leblanc, J. Physiological conflict in humans: fatigue vs. cold discomfort. Am J 
Physiol. 1983, 244(5): R621-8. 

42. Callard, D., Davenne, D., Gauthier, A., Lagarde, D., Van Hoecke, J. Circadian rhythms in 
human muscular efficiency: continuous physical exercise versus continuous rest. A cross-
over study. Chronobiology International. 2000, 17: 693-704. 

43. Camarano, A. A., O envelhecimento da população brasileira: uma contribuição 
demográfica. 2002, Rio de Janeiro: IPEA. 



 

117 

44. Capen, E. K. The effect of systemic weight training on power, strength and endurance. Res 
Quarterly. 1950, 21: 83-89. 

45. Cardinal, B. J., Cardinal, M. K. Preparticipation physical activity screening within a racially 
diverse, older adult sample: comparison of the original and Revised Physical Activity 
Readiness Questionnaires. Res Q Exerc Sport. 2000, 71(3): 302-7. 

46. Carpenter, D. M., Nelson, B. W. Low back strengthening for the prevention and treatment of 
low back pain. Med Sci Sports Exerc. 1999, 31(1): 18-24. 

47. Carregaro, R. L., Silva, L. C. C. B., Gil Coury, H. J. C. Comparação entre dois testes 
clínicos para avaliar a flexibilidade dos músculos posteriores da coxa. Rev Bras Fisioter. 
2007, 11: 139-145. 

48. Carvalho, T., Nóbrega, A. C. L., Lazzoli, J. K., Magni, J. R. T., Rezende, L., Drummond, F. 
A. Posição Oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: atividade física e 
saúde. Rev Bras Med Esporte. 1996,(2): 79-81. 

49. Chaimowicz, F., Os idosos brasileiros no século XXI: demografia, saúde e sociedade. 
1998, Belo horizonte: Postgraduate  

50. Chisholm, D. M., Collis, M. L., Kulak, L. L., Davenport, W., Gruber, N. Physical activity 
readiness. Br Colum Med J. 1975, 17: 278-375. 

51. Chobanian, A. V., Bakris, G. L., Black, H. R., Cushman, W. C., Green, L. A., Izzo, J. L., Jr., 
Jones, D. W., Materson, B. J., Oparil, S., Wright, J. T., Jr., Roccella, E. J. Seventh report of 
the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure. Hypertension. 2003, 42(6): 1206-52. 

52. Chowdhurry, P. P., Balluz, L., Murphy, W., Wen, X. J., Zhong, Y., Okoro, C. Surveillance of 
certain health behaviors among states and selected local areas - United States. MMWR 
Surveillance Summaries. 2007, 11: 1-160. 

53. Ciolac, E. G., Brech, G. C., Greve, J. D. M. Age does not affect exercise intensity 
progression among women. J Strength Cond Res. 2010, 24(11): 3023-3031. 

54. CNS, CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisa envolvendo seres humanos, Saúde, M. d., Editor. 1996: Brasília. 

55. Cobb, L. A., Weaver, W. D. Exercise: a risk for sudden death in patients with coronary heart 
disease. J Am Coll Cardiol. 1986, 7(1): 215-9. 

56. Coburn, J. W., Housh, T. J., Malek, M. H., Weir, J. P., Cramer, J. T., Beck, T. W., Johnson, 
G. O. Neuromuscular responses to three days of velocity-specific isokinetic training. J 
Strength Cond Res. 2006, 20(4): 892-8. 

57. Cohen, J., Statistical power analysis for the behavioral sciences. 1988, Hillsdale: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

58. Cox, K. L., Burke, V., Gorely, T. J., Beilin, L. J., Puddey, I. B. Controlled comparison of 
retention and adherence in home- vs center-initiated exercise interventions in women ages 
40-65 years: The S.W.E.A.T. Study (Sedentary Women Exercise Adherence Trial). Prev 
Med. 2003, 36(1): 17-29. 

59. Craig, A. D. Interoception: the sense of the physiological condition of the body. Curr Opin 
Neurobiol. 2003, 13(4): 500-5. 

60. DaSilva, S. G., Guidetti, L., Buzzachera, C. F., Elsangedy, H. M., Colombo, H., Krinski, K., 
Santos, S. L. C., Campos, W., Baldari, C. The influence of adiposity on physiological, 
perceptual, and affective responses during walking at a self-selected pace. Percept Mot 
Skills. 2009, 109: 1-20. 

61. Dasilva, S. G., Guidetti, L., Buzzachera, C. F., Elsangedy, H. M., Krinski, K., De Campos, 
W., Goss, F. L., Baldari, C. Psychophysiological responses to self-paced treadmill and 
overground exercise. Med Sci Sports Exerc. 2011, 43(6): 1114-1124. 

62. Day, M. L., McGuigan, M. R., Brice, G., Foster, C. Monitoring exercise intensity during 
resistance training using the session RPE scale. J Strength Cond Res. 2004, 18(2): 353-8. 

63. Deci, E. L., Ryan, R. M. The ‘‘what’’ and ‘‘why’’ of goal pursuits: human needs and the self-
determination of behavior. Psychol Inq. 2000, 11: 227-268. 

64. Delmonico, M. J., Kostek, M. C., Doldo, N. A., Hand, B. D., Bailey, J. A., Rabon-Stith, K. M., 
Conway, J. M., Carignan, C. R., Lang, J., Hurley, B. F. Effects of moderate-velocity strength 
training on peak muscle power and movement velocity: do women respond differently than 
men? J Appl Physiol. 2005, 99(5): 1712-8. 



 

118 

65. Delorme, T. L. Restoration of muscle power by heavy resistance exercise. Journal Bone 
Joint Surgical. 1945, 27: 645-667. 

66. Delorme, T. L., Watkins, A. L. Technics of progressive resistance exercise. Arch Phys Med 
Rehabil. 1948, 29(5): 263-73. 

67. Dishman, R. K. Increasing and maintaining exercise and physical activity. Behav Ther. 
1991, 22: 345-378. 

68. Dishman, R. K., Buckworth, J. Increasing physical inactivity: a quantitative synthesis. Med 
Sci Sports Exerc. 1996, 28: 706-719. 

69. Dishman, R. K., Farqyhar, R. P., Cureton, K. J. Responses to preferred intensity of exercise 
in men differing in activity level. Med Sci Sports Exerc. 1994, 26: 783-790. 

70. Dishman, R. K., Patton, R. W., Smith, J., Weinberg, R., Jackson, A. Using perceived 
exertion to prescribe and monitor exercise training heart rate. Int J Sports Med. 1987, 8(3): 
208-13. 

71. Dowda, M., Ainsworth, B. E., Addy, C. L., Saunders, R., Riner, W. Correlates of physical 
activity among U.S. young adults, 18 to 30 years of age, from NHANES III. Ann Behav 
Med. 2003, 26: 15-23. 

72. Duncan, G. E., Anton, S. D., Sydeman, S. J., Newton jr., R. L., Corsica, J. A., Durning, P. 
E. Prescribing exercise at varied levels of intensity and frequency: a randomized trial. Arch 
Intern Med. 2005, 165: 2362-2369. 

73. Durstine, J. L., Moore, G. E., ACSM’s exercise management adults. for persons with 
chronic diseases and disabilities. 2003, Champaign (IL): Human Kinetics. 

74. Dvir, Z., Isocinética: Avaliações musculares, interpretações e aplicações clínicas. 2002, 
São Paulo: Manole. 

75. Ecclestone, N. A., Myers, A. M., Paterson, D. H. Tracking older participants of twelve 
physical activity classes over a three year period. JAPA. 1998, 6: 70-82. 

76. Egan, A. D., Winchester, J. B., Foster, C., McGuigan, M. R. Using session RPE to monitor 
different methods of resistance exercise. J Sports Sci Med. 2006, 5: 289-295. 

77. Ekkekakis, P. Pleasure and displeasure from the body: perspectives from exercise. 
Cognition Emotion. 2003, 17(2): 213-39. 

78. Ekkekakis, P. Let them roam free? Physiological and psychological evidence for the 
potential of self-selected exercise intensity in public health. Sports Med. 2009, 39(10): 857-
88. 

79. Ekkekakis, P., Hall, E. E., Petruzzello, S. J. Practical markers of the transition from aerobic 
to anaerobic metabolism during exercise: rationale and a case for affect-based exercise 
prescription. Prev Med. 2004, 38(2): 149-59. 

80. Ekkekakis, P., Hall, E. E., Petruzzello, S. J. Variation and homogeneity in affective 
responses to physical activity of varying intensities: an alternative perspective on dose-
response based on evolutionary considerations. J Sports Sci. 2005, 23(5): 477-500. 

81. Ekkekakis, P., Hall, E. E., Petruzzello, S. J. The relationship between exercise intensity and 
affective responses demystified: to crack the 40-year-old nut, replace the 40-year-old 
nutcracker! Ann Behav Med. 2008, 35(2): 136-49. 

82. Ekkekakis, P., Hall, E. E., VanLanduyt, L. M., Petruzzello, S. J. Walking in (affective) 
circles: can short walks enhance affect? J Behav Med. 2000, 23(3): 245-75. 

83. Ekkekakis, P., Lind, E. Exercise does not feel the same when you are overweight: the 
impact of self-selected and imposed intensity on affect and exertion. Int J Obes (Lond). 
2006, 30(4): 652-60. 

84. Ekkekakis, P., Petruzzello, S. J. Acute aerobic exercise and affect: current status, problems 
and prospects regarding dose-response. Sports Med. 1999, 28(5): 337-74. 

85. Elsangedy, H. M., DaSilva, S., G., Buzachera, C. F., Krinski, K., Colombo, H., Santos, B. 
V., Haile, L., Krause, M. P., Campos, W., Goss, F. L., Effect of BMI on acute affective 
responses during treadmill exercise based on the ventilatory threshold, in 56th ACSM 
Annual Meeting. 2009, Medicine and Science in Sports and Exercise: Seattle. 

86. Emmons, R. A., Diener, E. A goal-effect analysis of everyday situational choices. J 
Research Personal. 1986, 20: 309-326. 

87. Evans, W. J., Cyr-Campbell, D. Nutrition, exercise, and healthy aging. J Am Diet Assoc. 
1997, 97(6): 632-8. 



 

119 

88. Eyler, A. A., Brownson, R. C., Bacak, S. J., Housemann, R. A. The epidemiology of walking 
for physical activity in the United States. Med Sci Sports Exerc. 2003, 35: 1529-1536. 

89. Fatouros, I. G., Kambas, A., Katrabasas, I., Leontsini, D., Chatzinikolaou, A., Jamurtas, A. 
Z., Douroudos, I., Aggelousis, N., Taxildaris, K. Resistance training and detraining effects 
on flexibility performance in the elderly are intensity-dependent. J Strength Cond Res. 
2006, 20(3): 634-42. 

90. Fatouros, I. G., Kambas, A., Katrabasas, I., Nikolaidis, K., Chatzinikolaou, A., Leontsini, D., 
Taxildaris, K. Strength training and detraining effects on muscular strength, anaerobic 
power, and mobility of inactive older men are intensity dependent. Br J Sports Med. 2005, 
39(10): 776-80. 

91. Fatouros, I. G., Taxildaris, K., Tokmakidis, S. P., Kalapotharakos, V., Aggelousis, N., 
Athanasopoulos, S., Zeeris, I., Katrabasas, I. The effects of strength training, 
cardiovascular training and their combination on flexibility of inactive older adults. Int J 
Sports Med. 2002, 23(2): 112-9. 

92. Feigenbaum, S. M., Pollock, M. L. Prescription of resistance training for health and disease. 
Med Sci Sports Exerc. 1999, 31(1): 38-45. 

93. Fiatarone, M. A., Marks, E. C., Ryan, N. D., Meredith, C. N., Lipsitz, L. A., Evans, W. J. 
High-intensity strength training in nonagenarians. Effects on skeletal muscle. JAMA. 1990, 
263(22): 3029-34. 

94. Focht, B. C. Pre-exercise anxiety and the anxiolytic responses to acute bouts of self-
selected and prescribed intensity resistance exercise. J Sports Med Phys Fitness. 2002, 
42(2): 217-23. 

95. Focht, B. C. Perceived exertion and training load during self-selected and imposed-intensity 
resistance exercise in untrained women. J Strength Cond Res. 2007, 21(1): 183-7. 

96. Folstein, M. F., Folstein, S. E., McHugh, P. R. "Mini-mental state". A practical method for 
grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975, 12(3): 189-
98. 

97. Foster, C., Dymond, D. S., Carpenter, J., Schmidt, D. H. Effect of warm-up on left 
ventricular response to sudden strenuous exercise. J Appl Physiol. 1982, 53(2): 380-3. 

98. Foster, C., Florhaug, J. A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L. A., Parker, S., Doleshal, 
P., Dodge, C. A new approach to monitoring exercise training. J Strength Cond Res. 2001, 
15(1): 109-15. 

99. Fox, S. M., 3rd, Skinner, J. S. Physical Activity and Cardiovascular Health. Am J Cardiol. 
1964, 14: 731-46. 

100. Frontera, W. R., Meredith, C. N., O'Reilly, K. P., Knuttgen, H. G., Evans, W. J. Strength 
conditioning in older men: skeletal muscle hypertrophy and improved function. J Appl 
Physiol. 1988, 64(3): 1038-44. 

101. Frontera, W. R., Meredith, C. N., O’Reilly, K. P., Evans, W. J. Strength training and 
determinants of VO2max in older men. J Appl Physiol. 1990, 68: 329-333. 

102. Gaesser, G. A., Poole, D. C. The slow component of oxygen uptake kinetics in humans. 
Exerc Sport Sci Rev. 1996, 24: 35-71. 

103. Galvao, D. A., Taaffe, D. R. Resistance exercise dosage in older adults: single- versus 
multiset effects on physical performance and body composition. J Am Geriatr Soc. 2005, 
53(12): 2090-7. 

104. Gearhart, R. E., Goss, F. L., Lagally, K. M., Jakicic, J. M., Gallagher, J., Robertson, R. J. 
Standardized scaling procedures for rating perceived exertion during resistance exercise. J 
Strength Cond Res. 2001, 15(3): 320-5. 

105. Gearhart, R. F., Jr., Goss, F. L., Lagally, K. M., Jakicic, J. M., Gallagher, J., Gallagher, K. I., 
Robertson, R. J. Ratings of perceived exertion in active muscle during high-intensity and 
low-intensity resistance exercise. J Strength Cond Res. 2002, 16(1): 87-91. 

106. Gettman, L. R., Ayers, J. J. Aerobic changes through 10 weeks of slow and fast speed 
isokinetic training [abstract]. Med Sci Sports Exerc. 1978, 10: 47. 

107. Gettman, L. R., Pollock, M. L. Circuit weight training: a critical review of its physiological 
benefits. Phys Sports Med. 1981, 9: 44-60. 

108. Gibbons, R. J., Balady, G. J., Bricker, J. T., Chaitman, B. R., Fletcher, G. F., Froelicher, V. 
F., Mark, D. B., McCallister, B. D., Mooss, A. N., O'Reilly, M. G., Winters, W. L., Antman, E. 
M., Alpert, J. S., Faxon, D. P., Fuster, V., Gregoratos, G., Hiratzka, L. F., Jacobs, A. K., 



 

120 

Russell, R. O., Smith, S. C. ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: summary 
article. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines). 
J Am Coll Cardiol. 2002, 40(8): 1531-40. 

109. Glass, S. C., Chvala, A. M. Preferred exertion across three common modes of exercise 
training. J Strength Cond Res. 2001, 15(4): 474-9. 

110. Glass, S. C., Stanton, D. R. Self-selected resistance training intensity in novice 
weightlifters. J Strength Cond Res. 2004, 18(2): 324-7. 

111. Glitin, L. N., Powell-Lawton, M., Windson-Landsberg, L. A. In search of psychological 
benefits: Exercise in healthy older adults. J Aging Health. 1992, 4: 171-192. 

112. Gobbi, S., Villar, R., Zago, A. S., Bases teóricos-práticas do condicionamento físico, ed. 1º. 
2005, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

113. Going, S., Williams, D., Lohman, T. Aging and body composition: biological changes and 
methodological issues. Exerc Sport Sci Rev. 1995, 23: 411-58. 

114. Hakkinen, K., Newton, R. U., Gordon, S. E., McCormick, M., Volek, J. S., Nindl, B. C., 
Gotshalk, L. A., Campbell, W. W., Evans, W. J., Hakkinen, A., Humphries, B. J., Kraemer, 
W. J. Changes in muscle morphology, electromyographic activity, and force production 
characteristics during progressive strength training in young and older men. J Gerontol A 
Biol Sci Med Sci. 1998, 53(6): B415-23. 

115. Hald, R. D., Bottjen, E. J. Effect of Visual Feedback on Maximal and Submaximal lsokinetic 
Test Measurements of Normal Quadricem - and Hamstrings. J Orthop Sports Phys Ther. 
1987, 9(3): 86-93. 

116. Hall, E. E., Ekkekakis, P., Petruzzello, S. J. The affective beneficence of vigorous exercise 
revisited. Br J Health Psychol. 2002, 7(Pt 1): 47-66. 

117. Hallal, P. C., Victora, C. G., Wells, J. C., Lima, R. C. Physical inactivity: prevalence and 
associated variables in Brazilian adults. Med Sci Sports Exerc. 2003, 35: 1894-1900. 

118. Hanson, E. D., Srivatsan, S. R., Agrawal, S., Menon, K. S., Delmonico, M. J., Wang, M. Q., 
Hurley, B. F. Effects of strength training on physical function: influence of power, strength, 
and body composition. J Strength Cond Res. 2009, 23(9): 2627-37. 

119. Hardy, C. J., Rejeski, W. J. Not what, but how one feels: The measurement of affect during 
exercise. J Sport Exerc Psychol. 1989, 11: 204-317. 

120. Harris, C., DeBeliso, M., Spitzer-Gibson, T. A., Adams, K. J. The effect of resistance-
intensity on strength-gain response in the older adult. J Strength Cond Res. 2004, 18(4): 
833-838. 

121. Haskell, W. L. Cardiovascular complications during exercise training of cardiac patients. 
Circulation. 1978, 57(5): 920-4. 

122. Hawkins, S., Wiswell, R. Rate and mechanism of maximal oxygen consumption decline 
with aging: implications for exercise training. Sports Med. 2003, 33(12): 877-88. 

123. Henwood, T. R., Taaffe, D. R. Short-term resistance training and the older adult: the effect 
of varied programmes for the enhancement of muscle strength and functional performance. 
Clin Physiol Funct Imaging. 2006, 26(5): 305-13. 

124. Higgins, E. T. Beyond pleasure and pain. . The American Psychologist. 1997, 52(12): 1280-
1300. 

125. Holviala, J. H., Sallinen, J. M., Kraemer, W. J., Alen, M. J., Hakkinen, K. K. Effects of 
strength training on muscle strength characteristics, functional capabilities, and balance in 
middle-aged and older women. J Strength Cond Res. 2006, 20(2): 336-44. 

126. Hruda, K. V., Hicks, A. L., McCartney, N. Training for muscle power in older adults: effects 
on functional abilities. Can J Appl Physiol. 2003, 28(2): 178-89. 

127. Hunter, G., Bryan, D., Wetzstein, C., Zuckerman, P., Bamman, M. Resistance training and 
intra-abdominal adipose in older men and women. Med Sci Sports Exerc. 2002, 34: 1023–
1028. 

128. Hunter, G. R., Treuth, M. S. Relative training intensity and increases in strength in older 
women. J Strength Cond Res. 1995, 9: 188–191. 

129. Hurley, B. F., Roth, S. M. Strength training in the elderly: effects on risk factors for age-
related diseases. Sports Med. 2000, 30(4): 249-68. 

130. Hutton, R. S., Strength and power in sport, in Neuromuscular basis of stretching exercises, 
Komi, P. V., Editor. 1991, Blackwell Scientific: Boston. p. 29–38. 



 

121 

131. IBGE, I. B. d. G. e. E.-. Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil, IBGE, 
Editor. 2000: Rio de Janeiro. 

132. Kahneman, D., Objective happiness, in Well-being: the foundation of hedonic psychology, 
Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N., Editors. 1999, Russell Sage Foundation: New York 
(NY). p. 3-25. 

133. Kalapotharakos, V. I. Effects of a heavy and a moderate resistance training on functional 
performance in older adults. J Strength Cond Res. 2005, 19 (3): 652-657. 

134. Kannel, W. B. Physical exercise and lethal atherosclerotic disease. N Engl J Med. 1970, 
282(20): 1153-4. 

135. Kim, H. J., Kramer, J. F. Effectiveness of visual feedback during isokinetic exercise. J 
Orthop Sports Phys Ther. 1997, 26(6): 318-23. 

136. King, A. C., Haskell, W. L., Taylor, C. B., Kraemer, H. C., DeBusk, R. F. Group- vs home-
based exercise training in healthy older men and women. A community-based clinical trial. 
JAPA. 1991, 266(11): 1535-42. 

137. Kirkcaldy, B. C., Shephard, R. J. Therapeutic implications of exercise. Int J Sport Psychol. 
1990, 21: 165-184. 

138. Klitgaard, H., Mantoni, M., Schiaffino, S., Ausoni, S., Gorza, L., Laurent-Winter, C., 
Schnohr, P., Saltin, B. Function, morphology and protein expression of ageing skeletal 
muscle: a cross-sectional study of elderly men with different training backgrounds. Acta 
Physiol Scand. 1990, 140(1): 41-54. 

139. Kraemer, W. J., Nindl, B. C., Ratamess, N. A., Gotshalk, L. A., Volek, J. S., Fleck, S. J., 
Newton, R. U., Hakkinen, K. Changes in muscle hypertrophy in women with periodized 
resistance training. Med Sci Sports Exerc. 2004, 36(4): 697-708. 

140. Kraemer, W. J., Ratamess, N. A., French, D. N. Resistance training for health and 
performance. Curr Sports Med Rep. 2002, 1(3): 165-71. 

141. Lagally, K. M., Robertson, R. J., Gallagher, K. I., Gearhart, R., Goss, F. L. Ratings of 
perceived exertion during low- and high-intensity resistance exercise by young adults. 
Percept Mot Skills. 2002, 94(3): 723-31. 

142. Landers, K. A., Hunter, G. R., Wetzstein, C. J., Bamman, M. M., Weinsier, R. L. The 
interrelationship among muscle mass, strength, and the ability to perform physical tasks of 
daily living in younger and older women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001, 56(10): 
B443-8. 

143. Lang, P. J., Behavioral treatment and bio-behavioral assessment: computer applications, in 
Technology in mental health care delivery systems, Sodowski, J. B., Johnson, J. H., 
Williams, T. A., Editors. 1980, Ablex: Nortwood. 

144. Lear, S. A., Brozic, A., Myers, J. N., Ignaszewski, A. Exercise stress testing. An overview of 
current guidelines. Sports Med. 1999, 27(5): 285-312. 

145. Lee, J. Y., Jensen, B. E., Oberman, A., Fletcher, G. F., Fletcher, B. J., Raczynski, J. M. 
Adherence in the training levels comparison trial. Med Sci Sports Exerc. 1996, 28(1): 47-52. 

146. Lind, E., Joens-Matre, R. R., Ekkekakis, P. What intensity of physical activity do previously 
sedentary middle-aged women select? Evidence of a coherent pattern from physiological, 
perceptual, and affective markers. Prev Med. 2005, 40(4): 407-19. 

147. Lovell, D. I., Cuneo, R., Gass, G. C. Strength training improves submaximum 
cardiovascular performance in older men. J Geriatr Phys Ther. 2009, 32(3): 117-24. 

148. MacQueen, I. J. Recent advances in the technique of progressive resistance exercise. 
Brazilian Med J. 1954, 2: 1193-1198. 

149. Marcovic, G. Poor relationship between strength and power qualities and agility 
performance. J Sports Med Phys Fitness. 2007, 47(3): 276-83. 

150. Markland, D. Self-determination moderates the effects of perceived competence on intrinsic 
motivation in an exercise setting. Sport Exerc Psychol. 1999, 21: 351-361. 

151. Mattsson, E., Larsson, U. E., Rossner, S. Is walking for exercise too exhausting for obese 
women? Int J Obes (Lond). 1997, 21(5): 380-6. 

152. Mazzeo, R. S., Tanaka, H. Exercise prescription for the elderly: Current Recommendations. 
Sports Med. 2001, 31(11): 809-818. 

153. McArdle, W. D., Katch, F. I., Katch, V. L., Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and 
Human Performance. . 2006, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 



 

122 

154. McAuley, E., Jerome, G. J., Elavsky, S., Marquez, D. X., Ramsey, S. N. Predicting long-
term maintenance of physical activity in older adults. Prev Med. 2003, 37(2): 110-8. 

155. McNair, P. J., Depledge, J., Brettkelly, M., Stanley, S. N. Verbal encouragement: effects on 
maximum effort voluntary muscle action. Br J Sports Med. 1996, 30(3): 243-5. 

156. Miszko, T. A., Cress, M. E., Slade, J. M., Covey, C. J., Agrawal, S. K., Doerr, C. E. Effect of 
strength and power training on physical function in community-dwelling older adults. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003, 58(2): 171-5. 

157. Monda, K. L., Gordon-Larsen, P., Stevens, J., Popkin, B. M. China’s transition: the effect of 
rapid urbanization on adult occupational physical activity. Sci Med. 2007, 64: 858-870. 

158. Monteiro, C. A., Conde, W. L., Matsudo, S. M., Matsudo, V. R., Bonsenor, I. M., Lotufo, P. 
A. A descriptive epidemiology of leisure-time physical activity in Brazil, 1996-1997. Rev 
Panam Salud Publica. 2003, 14: 246-254. 

159. Moreland, J. D., Richardson, J. A., Goldsmith, C. H., Clase, C. M. Muscle weakness and 
falls in older adults: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2004, 52(7): 
1121-9. 

160. Murtagh, E. M., Boreham, C. A., Murphy, M. H. Speed and exercise intensity of recreational 
walkers. Prev Med. 2002, 35(4): 397-400. 

161. Myers, J., Prakash, M., Froelicher, V., Do, D., Partington, S., Atwood, J. E. Exercise 
capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med. 2002, 
346(11): 793-801. 

162. Myers, J. N. Perception of chest pain during exercise testing in patients with coronary artery 
disease. Med Sci Sports Exerc. 1994, 26(9): 1082-6. 

163. Nichols, J. F., Omizo, D. K., Peterson, K. K., Nelson, K. P. Efficacy of heavy-resistance 
training for active women over sixty: muscular strength, body composition, and program 
adherence. J Am Geriatr Soc. 1993, 41(3): 205-10. 

164. Nix, G. Revitalization through selfregulation: the effects of autonomous and controlled 
motivation on happiness and vitality. J Exp Soc Psychol. 1999, 35: 266-284. 

165. Noble, B. J., Robertson, R. J., Perceived Exertion. 1996: Champaign: Human Kinetics 
Books. 

166. O’shea, P. Effects of selest weight-training programs on the development of strength and 
muscle hypertrophy. Res Quarterly. 1966, 37: 95-102. 

167. Ojanen, M. Can the true effects of exercise on psychological variables be separated from 
placebo effects? Int J Sport Psychol. 1994, 25: 63-80. 

168. Oppert, J. M., Thomas, F., Charles, M. A., Benetos, A., Basdevant, A., Simon, C. Leisure-
time and occupational physical activity in relation to cardiovascular risk factors and eating 
habits in French adults. Public Health Nutr. 2006, 9: 746-754. 

169. Organization, W. H., Data and statistics. 2007. 
170. Paffenbarger, R. S., Hale, W. E. Work activity and coronary heart mortality. N Engl J Med. 

1975, 292(11): 545-50. 
171. Paffenbarger, R. S., Jr., Wing, A. L., Hyde, R. T. Physical activity as an index of heart 

attack risk in college alumni. Am J Epidemiol. 1978, 108(3): 161-75. 
172. Parfitt, G., Rose, E. A., Burgess, W. M. The psychological and physiological responses of 

sedentary individuals to prescribed and preferred intensity exercise. Br J Health Psychol. 
2006, 11(Pt 1): 39-53. 

173. Parfitt, G., Rose, E. A., Markland, D. The effect of prescribed and preferred intensity 
exercise on psychological affect and the influence of baseline measures of affect. J Health 
Psychol. 2000, 5(231): 231-240. 

174. Parfitt, P., Hughes, S. The exercise intensity–affect relationship: Evidence and implication 
for exercise behavior. J Exerc Sci Fit. 2009, 7(2): S34-S41. 

175. Paterson, D. H., Cunningham, D. A., Koval, J. J., Croix, C. M. Aerobic fitness in a 
population of independently living men and women aged 55–86 years. Med Sci Sports 
Exerc. 1999, 31: 1813-1820. 

176. Perri, M. G., Anton, S. D., Durning, P. E., Ketterson, T. U., Sydeman, S. J., Berlant, N. E., 
Kanasky, W. F. J., Newton, R. L., Jr., Limacher, M. C., Martin, A. D. Adherence to exercise 
prescriptions: effects of prescribing moderate versus higher levels of intensity and 
frequency. Health Psychol. 2002, 21(5): 452-8. 



 

123 

177. Pina, I. L., Balady, G. J., Hanson, P., Labovitz, A. J., Madonna, D. W., Myers, J. Guidelines 
for clinical exercise testing laboratories: a statement for healthcare professionals from the 
Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation: American Heart Association. 
Circulation. 1995, 91: 912-921. 

178. Pintar, J. A., Robertson, R. J., Kriska, A. M., Nagle, E., Goss, F. L. The influence of fitness 
and body weight on preferred exercise intensity. Med Sci Sports Exerc. 2006, 38(5): 981-8. 

179. Pollatos, O., Schandry, R., Auer, D. P., Kaufmann, C. Brain structures mediating 
cardiovascular arousal and interoceptive awareness. Brain Res. 2007, 1141: 178-87. 

180. Porcari, J. P., Ward, A., Morgan, W. P., Ebbeling, C., O’hanly, S., Rippe, J. M. Exercise 
intensity at a self-selected or preferred walking pace. J Cardiac Rehabil. 1988, 8: 398. 

181. Porter, M. M., Vandervoort, A. A., Lexell, J. Aging of human muscle: structure, function and 
adaptability. Scand J Med Sci Sports. 1995, 5(3): 129-42. 

182. Pugh, K. G., Wei, J. Y. Clinical implications of physiological changes in the aging heart. 
Drugs Aging. 2001, 18(4): 263-76. 

183. Pyka, G., Lindenberger, E., Charette, S., Marcus, R. Muscle strength and fiber adaptations 
to a year-long resistance training program in elderly men and women. J Gerontol. 1994, 49: 
M22–M27. 

184. Ratamess, N. A., Faigenbaum, A. D., Hoffman, J. R., Kang, J. Self-selected resistance 
training intensity in healthy women: the influence of a personal trainer. J Strength Cond 
Res. 2008, 22(1): 103-11. 

185. Reichert, F. F., Barros, A. J., Domingues, M. R., Hallal, P. C. The role of perceived 
personal barriers to engagement in leisure-time physical activity. 2007, 97: 515-519. 

186. Reynolds, F. Strategies for facilitating physical activity and wellbeing: a health promotion 
perspective. Br J Occup Ther. 2001, 64: 330-336. 

187. Rhodes, R. E., Martin, A. D., Taunton, J. E., Rhodes, E. C., Donnelly, M., Elliot, J. Factors 
associated with exercise adherence among older adults. An individual perspective. Sports 
Med. 1999, 28(6): 397-411. 

188. Rikli, R. E., Jones, C. J. Development and validation of a functional fitness test for 
community-residing older adults. JAPA. 1999, 7(1): 129-161. 

189. Rikli, R. G., Jones, C. J., Senior Fitness Test Manual. 2001, Champaign, IL: Human 
Kinetics. 

190. Robertson, R. J., Goss, F. L., Boer, N. F., Peoples, J. A., Foreman, A. J., Dabayebeh, I. M., 
Millich, N. B., Balasekaran, G., Riechman, S. E., Gallagher, J. D., Thompkins, T. Children's 
OMNI scale of perceived exertion: mixed gender and race validation. Med Sci Sports Exerc. 
2000, 32(2): 452-8. 

191. Robertson, R. J., Goss, F. L., Rutkowski, J., Lenz, B., Dixon, C., Timmer, J., Frazee, K., 
Dube, J., Andreacci, J. Concurrent validation of the OMNI perceived exertion scale for 
resistance exercise. Med Sci Sports Exerc. 2003, 35(2): 333-41. 

192. Robertson, R. J., Moyna, N. M., Sward, K. L., Millich, N. B., Goss, F. L., Thompson, P. D. 
Gender comparison of RPE at absolute and relative physiological criteria. Med Sci Sports 
Exerc. 2000, 32(12): 2120-9. 

193. Roubenoff, R. Sarcopenia and its implications for the elderly. Eur J Clin Nutr. 2000, 54 
Suppl 3: S40-7. 

194. Roubenoff, R. Origins and clinical relevance of sarcopenia. Can J Appl Physiol. 2001, 
26(1): 78-89. 

195. Roubenoff, R., Hughes, V. A. Sarcopenia: current concepts. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 
2000, 55(12): M716-24. 

196. Russell, J. A. A circumplex model of affect. J Pers Soc Psychol. 1980, 39: 1161-1178. 
197. Ryan, R. M., Deci, E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 

social development, and well-being. Am Psychol. 2000, 55(1): 68-78. 
198. Saklofske, D. H., Blomme, G. C., Kelly, I. W. The effects of exercise and relaxation on 

energetic and tense arousal. Personality and Individual Differences. 1992, 13: 623-625. 
199. Sallis, J. F., Haskell, W. L., Fortmann, S. P., Vranizan, K. M., Taylor, C. B., Solomon, D. S. 

Predictors of adoption and maintenance of physical activity in a community sample. Prev 
Med. 1986, 15(4): 331-41. 



 

124 

200. Sarraf, T., Dezan, V. H., Rodacki, A. L. F. Diferenças entre medidas qualitativas e 
quantitativas durante testes de comprimento músculo-tendíneos dos flexores do quadril uni 
e bi-articulares. Rev Bras Fisioter. 2005,(9): 195-202. 

201. Shephard, R. J. PAR-Q, Canadian Home Fitness Test and exercise screening alternatives. 
Sports Med. 1988, 5(3): 185-95. 

202. Shephard, R. J., Allen, C., Benade, A. J., Davies, C. T., Di Prampero, P. E., Hedman, R., 
Merriman, J. E., Myhre, K., Simmons, R. The maximum oxygen intake. An international 
reference standard of cardiorespiratory fitness. Bull World Health Organ. 1968, 38(5): 757-
64. 

203. Silva, C. M. Efeito do treinamento com pesos, prescrito por zona de repetições máximas, 
na força muscular e composição corporal em idosas. Rev Bras Cineantropom 
Desempenho Hum. 2006, 8(4): 39-45. 

204. Skiner, J. S., Prova de esforço e prescrição de exercício para casos específicos. 1991, Rio 
de Janeiro: Revinter. 

205. Soares, J., Sessa, M., Medidas de força muscular, in Testes em ciência do esporte, 
Matsudo, V., Editor. 1995, CELAFISCS: São Caetano do Sul. 

206. Solomon, R. L., Corbi, J. D. An opponent-process theory of motivation. American Economic 
Review. 1978, 68(6): 12-24. 

207. Spelman, C. C., Pate, R. R., Macera, C. A., Ward, D. S. Self-selected exercise intensity of 
habitual walkers. Med Sci Sports Exerc. 1993, 25: 1174-1179. 

208. Stumbo, T. A., Merriam, S., Nies, K., Smith, A., Spurgeon, D., Weir, J. P. The effect of 
hand-grip stabilization on isokinetic torque at the knee. J Strength Cond Res. 2001, 15(3): 
372-7. 

209. Suminski, R. R., Robertson, R. J., Arslanian, S., Kang, J., Utter, A. C., DaSilva, S. G., 
Goss, F. L., Metz, K. F. Perception of effort during resistance exercise. J Strength Cond 
Res. 1997, 11(4): 261–265. 

210. Suzuki, S., Hutton, R. S. Postcontractile motoneuronal discharge produced by muscle 
afferent activation. Med Sci Sports. 1976, 8(4): 258-64. 

211. Sweet, T. W., Foster, C., McGuigan, M. R., Brice, G. Quantitation of resistance training 
using the session rating of perceived exertion method. J Strength Cond Res. 2004, 18(4): 
796-802. 

212. Taaffe, D. R., Camille, D., Wheeler, S., Marcus, R. Once weekly resistance exercise 
improves muscle strength and neuromuscular performance in older adults. JAGS. 1999, 47: 
1208–1209. 

213. Taylor, N. A., Sanders, R. H., Howick, E. I., Stanley, S. N. Static and dynamic assessment 
of the Biodex dynamometer. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1991, 62(3): 180-8. 

214. Toft, U. N., Kristoffersen, L. H., Aadahl, M., Von Huth Smith, L., Pisinger, C., Jorgensen, T. 
Diet and exercise intervention in a general population: mediators of participation and 
adherence: the Inter99 Study. Eur J Public Health. 2006. 

215. Toraman, N. F., Ayceman, N. Effects of six-weeks of detraining on retention of functional 
fitness of old people after nine weeks of multicomponent training. Br J Sports Med. 2005, 
39(8): 565-568. 

216. Trash, K., Kelly, B. Flexibility and strength training. J Appl Sport Sci Res. 1987, 4: 74–75. 
217. Treuth, M. S., Ryan, A. S., Pratley, R. E., Rubin, M. A., Miller, J. P., Nicklas, B. J., Sorkin, 

J., Harman, S. M., Goldberg, A. P., Hurley, B. F. Effects of strength training on total and 
regional body composition in older men. J Appl Physiol. 1994, 77(2): 614-20. 

218. Tsutsumi, T., Don, B. M., Zaichkowski, L. D., Takenaka, K., Oka, K., Ohno, T. Comparison 
of high and moderate intensity of strength training on mood and anxiety in older adults. 
Percept Mot Skills. 1998, 87: 1003–1011. 

219. Utter, A. C., Robertson, R. J., Green, J. M., Suminski, R. R., McAnulty, S. R., Nieman, D. C. 
Validation of the Adult OMNI Scale of perceived exertion for walking/running exercise. Med 
Sci Sports Exerc. 2004, 36(10): 1776-80. 

220. Vallerand, R. J., Rosseau, F., Intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercise: a 
review using the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation, in Handbook of 
Sport Psychology, Singer, R. N., Hausenblas, H. A., Janelle, C. M., Editors. 2001. p. 264-
280. 



 

125 

221. Van Landuyt, L. M., Ekkekakis, P., Hall, E. E., Petruzzello, S. J. Throwing the mountains 
into the lakes: on the perils of nomothetic conceptions of the exercise: affect relationship. J 
Sport Exerc Psychol 2000, 22: 208-234. 

222. Vandervoort, A. A. Aging of the human neuromuscular system. Muscle Nerve. 2002, 25(1): 
17-25. 

223. Vazou-Ekkekakis, S., Ekkekakis, P. Affective consequences of imposing the intensity of 
physical activity: does the loss of perceived autonomy matter? Helsin J Psychol. 2009, 6: 
125-138. 

224. Vincent, K. R., Braith, R. W., Feldman, R. A. Resistance Exercise and Physical 
Performance in Adults Aged 60 to 83. J Am Geriatr Soc. 2002, 50: 1100-1107. 

225. Vincent, K. R., Braith, R. W., Feldman, R. A., Kallas, H. E., Lowenthal, D. T. Improved 
cardiorespiratory endurance following 6 months of resistance exercise in elderly men and 
women. Arch Intern Med. 2002, 162: 673-678. 

226. Vincent, K. R., Braith, R. W., Feldman, R. A., Magyari, P. M., Cutler, R. B., Persin, S. A., 
Lennon, S. L., Gabr, A. H., Lowenthal, D. T. Resistance exercise and physical performance 
in adults aged 60 to 83. J Am Geriatr Soc. 2002, 50(6): 1100-7. 

227. Visser, M., Gallagher, D., Deurenberg, P., Wang, J., Pierson, R. N., Jr., Heymsfield, S. B. 
Density of fat-free body mass: relationship with race, age, and level of body fatness. Am J 
Physiol. 1997, 272(5 Pt 1): E781-7. 

228. Wallin, D., Ekblom, B., Grahn, R., Nordenborg, T. Improvement of muscle flexibility. A 
comparison between two techniques. Am J Sports Med. 1985, 13(4): 263-288. 

229. Warburton, D. E., Nicol, C. W., Bredin, S. S. Health benefits of physical activity: the 
evidence. CMAJ. 2006, 174(6): 801-9. 

230. Weiss, D. R., O`loughlin, J. L., Platt, R. W., Paradiss, G. Five-year predictors of physical 
activity decline among adults in low-income communities: a prospective study. Int J Behav 
Nutr Phys Act. 2007, 18: 4. 

231. Westhoff, M., Stemmerik, L., Boshuizen, H. Effects of a low intensity strength training 
program on knee extensors strength and functional ability of frail older people. J Aging 
Phys Act. 2000, 8: 325-342. 

232. Williams, D. M. Exercise, affect, and adherence: an integrated model and a case for self-
paced exercise. J Sport Exerc Psychol. 2008, 30(5): 471-96. 

233. Williams, D. M., Dunsiger, S., Ciccolo, J. T., Lewis, B. A., Albrecht, A. E., Marcus, B. H. 
Acute Affective Response to a Moderate-intensity Exercise Stimulus Predicts Physical 
Activity Participation 6 and 12 Months Later. Psychol Sport Exerc. 2008, 9(3): 231-245. 

234. Williams, G. N., Higgins, M. J., Lewek, M. D. Aging skeletal muscle: physiologic changes 
and the effects of training. Phys Ther. 2002, 82(1): 62-8. 

235. Williamson, D. L., Godard, M. P., Porter, D. A., Costill, D. L., Trappe, S. W. Progressive 
resistance training reduces myosin heavy chain coexpression in single muscle fibers from 
older men. J Appl Physiol. 2000, 88(2): 627-33. 

236. Wilmore, J. H., Parr, R. B., Girandola, R. N. Physiological alterations consequent to circuit 
weight training. Med Sci Sports Exerc. 1978, 10: 79-84. 

237. Winett, R. A., Carpinelli, R. N. Potential health-related benefits of resistance training. Prev 
Med. 2001, 33(5): 503-13. 

238. Wood, R. H., Reyes, R., Welsch, M. A., Favaloro-Sabatier, J., Sabatier, M., Matthew Lee, 
C., Johnson, L. G., Hooper, P. F. Concurrent cardiovascular and resistance training in 
healthy older adults. Med Sci Sports Exerc. 2001, 33(10): 1751-8. 

 

  



 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 



 

127 

Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Por favor, leia com atenção as informações contidas abaixo antes de dar o seu 

consentimento para participar desse estudo. 

O objetivo desse estudo é comparar o efeito de um programa de 12 semanas de 

caminhada em intensidade autosselecionada e prescrita sobre respostas funcionais, 

fisiológicas, psicológicas (auto-eficácia, estado de humor) perceptuais (percepção de 

esforço) e afetivas (prazer/desprazer) em mulheres idosas. Com a obtenção desse 

conhecimento, futuros programas de exercício físico poderiam ser baseados com a 

possibilidade de optar ou não por essa autosseleção do ritmo de caminhada. Além disso, 

devido ao fato do presente estudo envolver sujeitos idosos, esses programas ainda terão 

a possibilidade de serem específicos de acordo com indivíduos desta idade. 

Os participantes foram submetidos a duas avaliações, realizadas antes e após o 

programa de atividade física aeróbia envolvendo caminhada em ritmo autosselecionado. 

Foram realizadas avaliações psicológicas, do condicionamento físico, funcionais, 

cardiológicas e sanguíneas. Todas as avaliações foram supervisionadas por uma médica 

cardiologista (Dra. Marcelo de Araújo Dias Carneiro, CRM: 20212). O programa de 

atividade física aeróbia foi composto de 12 semanas como freqüência semanal de 3 dias, 

composto de exercícios de alongamento e relaxamento, e caminhada realizada em 

intensidade autosselecionada e imposta.  

 Os problemas que poderão ocorrer durante a realização desses testes incluem: 

falta de ar, tontura, sensação de desmaio, dores musculares, articulares, entre outros. Se 

qualquer um desses problemas for sentido, o avaliador responsável deverá ser 

imediatamente comunicado. Essa avaliação é contra-indicada para indivíduos portadores 

de qualquer doença mental, cardiovascular, respiratória, metabólica e/ou 

musculoesquelética que impossibilite a realização do teste de maneira adequada. 
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A sua participação é voluntária e não está ligada a nenhum custo financeiro. Além 

disso, nenhum bônus em dinheiro está associado a sua participação. A sua identificação e 

de seus dados coletados são confidenciais, sendo entregues individualmente após a 

avaliação dos resultados e término do estudo. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Setor de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Paraná. Além disso, essa pesquisa apresenta como 

responsáveis o Doutor Sergio Gregorio da Silva, professor adjunto do Departamento de 

Educação Física da Universidade Federal do Paraná, e seu doutorando Hassan 

Mohamed Elsangedy. Qualquer dúvida sobre o estudo pode ser esclarecida pelo seu 

responsável: Hassan Mohamed Elsangedy – telefone: 3360-4331 (CEPEE, 08:00 – 18:00 

horas). 

Diante do exposto acima, concedo a minha participação voluntária na pesquisa e 

declaro estar ciente dos seus objetivos e procedimentos, sabendo ainda que poderei 

retirar meu consentimento a qualquer instante da pesquisa, sem a ocorrência de qualquer 

tipo de prejuízo aos meus cuidados. 

 

Curitiba, _____/_____/2010. 

 

Nome: ________________________________________  

Assinatura: _______________________ RG:__________ 

 

 

Ass. Responsável 

RG:1.370.207.039-1 
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Anexo 2. Escala OMNI de percepção subjetiva do esforço (PSE – OMNI) 
 

n 
Fonte (Utter et al. [219]) 
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Anexo 3. Escala de Valência Afetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+5   Muito bom 

+4 

+3  Razoavelmente bom 

+2 

+1  Bom 

0  Neutro 

-1  Ruim 

-2 

-3   Razoavelmente ruim 

-4 

-5  Muito ruim 

Fonte (Hardy e Rejeski et al.[119]) 
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Anexo 4. Escala de Angina de Myers 
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 Fonte (Myers (1994) 

Utter et al. [219]) 


