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EPiGRAFE 

"É me/hor tentar e fa/har, 

que preocupar-se e ver a vida passar,· 

é me/hor tentar, ainda que em vao, 

que sentar-se fazendo nada até o fina/o 

Eu prefiro na chuva caminhar, 

que em dias tristes em casa me esconder. 

Prefiro ser fe/iz, embora /ouco, 

que em conformidade viver ... " 

Martin Luther King 



RESUMO 

o objetivo do presente estudo foi verificar se diferentes ritmos musicais 

influenciam na estratégia de pacing durante caminhada em ritmo 

autosselecionado em mulheres adultas sedentarias. Participaram do estudo 29 

mulheres adultas sedentarias (42,55 ± 5,3 anos, IMC 24,5 ± 2,8 e %gordura 26 

±4,7) que foram distribufdas aleatoriamente entre grupo com ritmo musical 

lento (G90), n = 10; rapido (G140), n = 9 e grupo controle (Gsm), n = 10. Foi 

realizada uma avaliaçao antropométrica e um teste incrementai de esteira na 1 ° 
sessa o e, na 2°, um teste de 30 minutos de caminhada na esteira em 

intensidade autosselecionada com ou sem estfmulo musical, de acordo com o 

grupo. Os dados descritivos estao como média ± OP. Para verificar os dados 

entre os grupos foi empregada nos dados nao-paramétricos o teste Kruskal

Wallis seguido por post-hoc hoc U de Mann-Whitney. Para variaveis 

paramétricas foi empregada uma ANOVA 3 x 6 e post-hoc de Tukey (SPSS, 

versao 18.0) e p ~ 0,05. Os resultados demonstraram diferenças significativas 

entre os grupos com significativo efeito do tempo e da musica sobre as 

respostas de fisiol6gicas (FC e %FCMax) e velocidade. O G140 apresentou 

maiores valores de FC, % FC e a velocidade autosselecionada também foi 

maior que o grupo G90 e Gsm, demonstrando que O ritmo musical pode 

influenciar na estratégia de pacing de mulheres adultas sedentarias. 

Palavras-chave: Pacing, Sedentarias, Musica 



ABSTRACT 

The aim was to investigate the influence of musical rhythms on the pacing 

strategy during self-selected intensity walking by sedentary women. 29 

sedentary adult women, aged between 30 and 45, randomly assigned among 

the slow musical rhythm group - 90 bpm (G90 , n = 10); fast - 140 bpm (G140 , n = 
9) and group without music (CG, n = 10). They participated of two experimental 

sessions (maximal incrementai test; 30 minutes of self-selected intensity 

walking) to determine physiological responses (heart rate and oxygen 

consumption) and self-selected velocity. Oescriptive data are as mean ± 

SO. To verify the data between groups were employed, for parametric data 

Kruskal-Wallis followed by U Mann-Whitney post-hoc. For parametric 

variables was used a ANOVA 3 x 6 and Tukey post hoc (SPSS, versao 18.0) e 

p .::: 0,05. The results showed significant differences between groups with 

significant effect of time and music on physiological responses (HR and% 

HRmax) and speed. The G140 had higher HR, % HR and self-selected speed 

was also higher compared to GSM and G90 groups, demonstrating that the 

musical rhythm may influence the pacing strategy in sedentary adult women. 
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1. INTRODUçAo 

No intuito de combater o estilo de vida sedentario, diversas sao as pesquisas que 

buscam os mecanismos que interferem positiva ou negativamente no engajamento e na 

pratica regular de atividades f1sicas 1,2. De acordo com Silva et a13 , as baixas taxas de 

aderencia e altas taxas de desistencia implicam nos altos niveis de sedentarismo. Parfitt 

et al4 destacam que as baixas taxas de aderencia podem derivar da presença constante 

de estados psicol6gicos nao-prazerosos, como por exemplo, aquele verificado em uma 

elevada percepçao de esforço. 

Os fatores da prescriçao que contribuem para os altos niveis de sedentarismo 

incluem a preferencia do exercicio e a intensidade da sessao; e os estudos demonstram 

que esta é diretamente relacionada com a desistencia da pratica de atividades fisicas5 . 

Pesquisas recentes, entao, tem sugerido a inclusao de intensidades de exercicio fisico 

autosselecionadas, em detrimento de intensidades previamente prescritas4,7,8 

A autosseleçao da intensidade durante o exercicio tende a ocorrer de modo a 

controlar a taxa de trabalho para que o desempenho final nao sofra limitaç6es, ou seja, 

para que o individuo su porte toda a duraçao da sessao de exercicio. A essa distribuiçao 

ou padrao de gasto energético foi dado o nome de "pacing" (ainda sem traduçao para o 

portugues) ou "estratégia de pacing"g e o estudo sobre como essas taxas de trabalho sao 

distribuidas durante uma sessao de exercicio tem sido alvo de atençao dos 

pesquisadores 10,11. 

Uma boa estratégia de pacing, entao, significa escolher uma intensidade 

individualmente ajustada e passivel de ser mantida durante determinada sessao de 

exercicio. Apesar disso, a grande maioria das pesquisas com este tema ocorre com 

atletas, enquanto que a grande maioria da populaçao, com caracteristicas sedentarias, 

nao tem sido estudada. No Brasil, 14,7% da populaçao alcança a recomendaçao minima 

de atividade fisica para a saude 12. Dadas essas informaç6es, parece importante verificar 

como o estimulo musical pode influenciar na estratégia de pacing durante exercicio em 

ritmo autosselecionado em individuos sedentarios. 

Aliando-se à autosseleçao da intensidade, a inclusao do estimulo musical surge 

como um incremento da motivaçao durante o esforço. Alguns estudos ja demonstraram 

que a inclusao da musica pode melhorar a atençao, modificar ou regular o humor, 

aumentar a resposta de trabalho, reduzir inibiç6es, encorajar o movimento ritmico e 

propiciar uma substancial reduçao da percepçao subjetiva de esforço durante o 

exercicio 13,14. 

Sendo que até o presente momento nao ha pesquisas que verifiquem os efeitos 

dos diferentes ritmos musicais (batidas por minuto - bpm) sobre o ritmo autosselecionado 
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de esforço. eabe, entao, estudar se diferentes ritmos musicais geram diferentes 

respostas na estratégia de pacing em individuos sedentarios. Assim, o objetivo deste 

estudo é verificar se -diferentes ritmos musicais (90 bpm, 140 bpm) tem influencia sobre a 

estratégia de pacing durante caminhada de 30 minutos em ritmo autosselecionado em 

mulheres adultas sedentarias. 

1.1 OBJETIVOS 

Verificar se diferentes ritmos musicais (90 bpm, 140 bpm) tem influencia sobre a 

estratégia de pacing durante caminhada de 30 minutos em ritmo autosselecionado em 

mulheres adultas sedentarias. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Exercício Físico e Aderência

O Exercício físico tem demonstrado ter importantes efeitos sobre uma série de 

condições físicas, incluindo doença arterial coronariana, obesidade (BLAIR et al, 

1989;. BOUCHARD et al., 1990), hipertensão (PESCATELLO, et al., 2004; FAGARD; 

CORNELISSEN, 2007), diabetes (HELMRICH, et al., 1994; MANSON, et al., 1992; 

LYNCFI, et al., 1996; MORRATO, et al., 2007), osteoporose e osteoartrite (WOLFF, et al., 

1999; WARBURTON, et al., 2001), e alguns tipos específicos de câncer 

(PAFFENBARGER, et al., 1992; WANNAMETHEE, et ai, 1993; LEE, 2003).

Além dos efeitos fisiológicos do exercício, um volume considerável de literatura 

sugere que uma série de condições psicológicas também são influenciadas, incluindo o 

funcionamento cognitivo (DUSTMAN et al., 1984), ansiedade (PETRUZZELLO et al, 

1990) e a percepção de eficácia pessoal (MCAULEY et al, 1991).

Há muito que a relação atividade física e saúde é estudada e apesar disso o 

sedentarismo tem uma grande representatividade, como fator de risco para saúde, em 

inúmeros países desenvolvidos e/ou países em desenvolvimento, sendo ultrapassado 

apenas pelo consumo de tabaco (CHOWDHURRY, et al., 2007; MONDA, et al., 2007) As 

populações em geral ainda não estão fortemente motivadas a aderirem à programas de 

exercício físico e isso pode ser demonstrado num estudo realizado por Monteiro e 

colaboradores em 2003, onde em uma amostra de 11033 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 

(MONTEIRO, et al., 2003).

Destacando o problema da aderência entre aqueles que ingressam 

voluntariamente em programas de condicionamento físico, o Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (ACSM) confirmou que a taxa de abandono em programas de 

exercício pode chegar a 87% (ACSM, 2000). Assim, o estudo deste aspecto da 

inatividade física torna-se relevante na medida em que prévios estudos também indicam 

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

regular o abandonam logo nos primeiros seis meses de participação (DISHMAN, 1991; 

DISHMAN & BUCKWORTH, 1996).
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Dentre os motivos que justificam O abandono à pratica fisica regular, Godin & 

Shephard (1990) enumeram como as mais frequentemente relatadas a falta de tempo, 

pouca informaçao sobre o assunto, instalaç6es insuficientes e cansaço. Além disso, 

aponta a intensidade elevada dos exerclcios como um importante desmotivador. Pois, 

embora a prescriçao de elevadas duraç6es de exercicio fisico também possam contribuir 

para o aumento nas taxas de abandono, a inclusao de intensidades vigorosas parece ser 

o seu principal contribuinte (SALLlS, et aL, 1986; DISHMAN, 1991, 1994; DUNCAN, et 

aL, 2005). 

Recentemente, inumeros estudos tem demonstrado uma relaçao inversa entre 

intensidade de exerclcio fisico e taxa de abandono (LEE, et aL, 1996; PERRI, et aL, 2002; 

COX, et aL, 2003; DUNCAN, et aL, 2005). Parece que quando membros inativos da 

populaçao selecionam ou prescrevem a eles intensidades percebidas como extenuantes, 

torna-se menos provavel sua continuaçao em algum programa. Perri e colaboradores 

(2002), por exemplo, ap6s seis meses de intervençao, verificaram a inexistencia de 

diferenças significativas nas taxas de aderencia entre os grupos submetidos a diferentes 

frequencias semanais. Por outro lado, uma diminuiçao na taxa de aderencia foi verificada 

naqueles grupos submetidos a uma intensidade de exerclcio fisico vigorosa. Embora a 

realizaçao de exerclcio fisico regular de elevada intensidade possa representar uma 

ameaça à aderencia, tem-se sugerido para que programas de exerclcio fisico baseiem 

suas prescriç6es dentro dos padr6es minimos adequados para a ocorrencia de 

modificaç6es organicas benéficas à saude (ACSM, 2000), que de acordo com as 

recomendaç6es oficiais do Colégio Americano de Medicina do Esporte (2000; 2006), a 

prescriçao de intensidades de exerclcio fisico entre 40-50% a 85% do consumo maximo 

de oxigenio (V02Màx) e 55-65% a 90% frequencia cardiaca maxima (FCMàx). 

Apesar dessa necessidade da prescriçao de uma adequada intensidade de 

exerclcio fisico, estudos demonstraram que individuos participantes de intervenç6es de 

exerclcio fisico tendem a autosselecionar a sua intensidade de atividade em detrimento 

daquela intensidade previamente prescrita (KING, et aL, 1991; DISHMAN, et aL, 1994; 

COX, et al., 2003). 

De um ponto de vista psicobiol6gico, essa autosseleçao da intensidade poderia 

ser justificada pela produçao preferencial de respostas perceptuais e afetivas 

(prazer/desprazer) positivas (GLASS; CHVALA, 2001; LINO, et aL, 2005; PINTAR, et aL, 

2006; PARFITT, et aL, 2006). De um ponte de vista fisiol6gico, o fato de que altas 

intensidades de exerclcio fisico estao associadas com maiores riscos de les6es 

musculoesqueléticas (HOOTMAN, et al., 2001,2002; JEFFERY et al., 2003). Ainda sobre 

os aspectos fisiol6gicos, similarmente à intensidade prescrita, a autosseleçao tem 

demonstrado produzir estfmulos fisiologicamente adequados para a ocorrencia de 
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modificaç6es organicas benéficas à saude (PORCARI, et aL, 1988; SPELMAN, et aL, 

1993; OISHMAN, et aL, 1994; MATTSON, et aL, 1997; GLASS; CHVALA, 2001; 

MURTAGH, et aL, 2002; LINO, et aL, 2005, EKKEKAKIS & LINO, 2006; PARFITT, et aL, 

2000, 2006). 

Além da intensidade autosselecionada, diversos estudos tem sugerido a inclusao 

do estimulo musical como um possivel potencializador da motivaçao durante o exercicio. 

(Brownley,McMurray & Hackney, 1995; Karageorghis, Terry & Lane, 1999; Potteiger et al. 

2000; Karageorghis, Jones & Low 2006; Oyrlund & Wininger, 2008; Karageorghis, Jones 

& Stuart, 2008). De acordo com Karageorghis & Terry (2006) a musica aplicada no 

es porte e exercicio fisico tem a uma capacidade potencial, sendo possivel melhorar a 

atençao, gerar emoçao, modificar ou regular o humor, evocar mem6rias, aumentar a 

resposta de trabalho e encorajar o movimento ritmico. Prévios estudos tem demonstrado 

que o exercicio pode propiciar uma substancial reduçao da percepçao subjetiva de 

esforço (PSE) (Beckett, 1990; Nethery, Harmer, & Taaffe, 1991; Kennedy & Newton, 

1997;) e conduzir a uma resposta afetiva positiva (Boutcher e Trenske,1990), levando a 

hip6tese da utilizaçao da musica como ferramenta auxiliar visto que estas respostas 

podem favorecer uma maior aderencia em programas de exercicio fisico. 

2.2 Musica 

Na hist6ria da humanidade ha evidencias que comprovam que a musica é 

conhecida e praticada desde a pré-hist6ria. Embora nenhum critério cientifico permita 

estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa, a hist6ria da musica se confunde com 

a pr6pria hist6ria do desenvolvimento da inteligencia e da cultura humana. 

Uma importante figura da hist6ria com grande interesse em como a musica afeta o 

ser humano foi o fil6sofo Platao, que comp6s entre 380 e 370 a.C., "A Republica", onde 

sao questionados assuntos de organizaçao social. Ele acreditava que a musica poderia 

resolver a dicotomia inerente à alma e alegava que a musica seria capaz de atingi-Ia mais 

profundamente, podendo ser moldada para o bem ou para o mal. O uso correto da 

musica seria capaz de afastar os maus vicios, assim como atrairia as boas virtudes, 

coragem, ordem à alma e até mesmo justiça (Platao, 2001). 

Neurocientistas consegui ram comprovar que a musica ativa praticamente todas as 

regi6es do cérebro até agora mapeadas (LEVITIN, 2006). Isto inclui a parte superior do 

encéfalo, bem como os menores centros, como o tronco cerebral, ponte e cerebelo. Os 
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circuitos do lébulo frontal envolvidos no planejamento, motivaçao, meméria, 

associaçao e atençao também sao ativados (LEVITIN, 2003a e 2003b; MAESS et. al, 

2001; ZATORRE, 2002 ). Além desses, outros estudos tem demonstrado que a musica é 

capaz de afetar a frequencia cardiaca, pressao sanguinea, ondas cerebrais, niveis 

neuroquimicos (dopamina, adrenalina, noraepinefrina e serotonina) e resposta galvanica 

da pele. 

A partir dessas respostas fisiolégicas, muitas outras acontecem no ambito 

psicolégico, ou melhor, influencias capazes de gerarem estimulos ao organismo resultam 

de inteiraç6es complexas entre efeitos psicolégicos e fisiolégicos - psicofisolégicos 

(BOSCO et al, 2004). Assim, se aceitarmos que o corpo e a mente estao fortemente 

ligados um ao outro, e que o que ocorre no primeiro é resultado de uma rede complexa 

de multiplos laços de resposta entre ambos, estaremos prontos tanto para maximizar a 

criaçao de expectativas (verdadeiras e cientificamente comprovadas) no individuo, 

quanto para sermos mais cautelosos ao interpretar dados que mostrem investigaç6es 

feitas sem a preocupaçao da interaçao corpo e mente (BARRET et al, 2006). 

Dentre as respostas psicofisiolégicas relacionadas à musica, Terry e Karageorghis 

(2009) citam: (a) a melhora ou reduçao do humor; (b) ativaçaol relaxamento mental ou 

fisico; (c) dissociaçao de sentimentos desprazerosos como a dor e a fadiga; (d) reduçao 

da percepçao de esforço (PSE); (e) capacidade de trabalho prorrogado através de 

sincronizaçao da musica com o movimento; (f) aquisiçao de 

habilidades motoras reforçadas quando o ritmo ou a associaçao sao combinados com os 

padr6es de movimento necessario; e (g) aumento do desempenho, principalmente em 

atividades esportivas. 

2.2.1 Musica e Exercicio Fisico: /nfluencia Psicofisio/6gica 

Ha muito se acredita que a musica tem efeito estimulante sobre a motricidade. "O 

movimento, com todas as suas implicaç6es fisicas, emocionais e mentais, é um 

fenomeno dotado de organizaçao, que se evidencia no espaço, no tempo e sob 

determinado ritmo", afirma Camargo (1994) no livro "Movimento: um universo em duas 

dimens6es". Os anais da histéria sao repletos de lendas e fabulas que citam o poder da 

musica sobre o corpo e a mente (KARAGEORGHIS, 1998). 

As pesquisas sobre os efeitos ergogenicos e psicofisicos da musica começaram 

de forma totalmente ateéricos (KARAGEORGHIS & TERRY, 1997). Entretanto, ha um 

tempo essa base de conhecimento vem se aprofundando com pesquisas cientificas 
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apropriadas e demonstrando que o estimulo musical pode ter efeitos benéficos sobre o 

desempenho fisico e sobre componentes subjetivos durante a pratica de exercicios 

fisicos (KARAGEORGHIS, 1998; MATESIC & COMARTIE, 2002; NETHERY, 2002; 

SZABO, SMALL, & LEIGH, 1999). 

De acordo com Karageorghis, existem quatro fatores que contribuem para as 

qualidades motivacionais de uma musica: ritmo, musicalidade, impacto cultural e 

associaçao (figura 1). Os dois primeiros sao fatores internos e se relacionam com a 

estrutura da musica, enquanto os outros dois sao fatores externos que refletem a maneira 

como interpretamos a musica. 

Foi encontrado que a musica afeta de forma significativa o 

humor (KARAGEORGHIS & TERRY, 1997), a auto-estima e a confiança para a pratica 

fisica (BECKER ET AL, 1994; LAMPL, 1996; TAYLOR, 1992). Com base 

em uma analise qualitativa de dados, Gfeller (1988), demonstrou que a musica aumenta 

a tolerancia ao esforço através do "desligamento" da atençao das sensaç6es fisicas para 

as diversas caracteristicas da musica. 

As notas musicais que entram pelos ouvidos quando se esta praticando uma 

atividade fisica sao capazes de provocar reaç6es ao corpo que beneficiam o 

desempenho. Assim, é provavel que esse "desligamento", chamado de dissociaçao, 

também tenha sido o fator principal na reduçao de 10% da percepçao de esforço de 

individuos que realizaram corrida em esteira a uma intensidade de até 75% da FCMàx, em 

experimento de Karageorghis et al (1999). 

Em 1979, foi publicado um artigo demonstrando o efeito da musica na frequencia 

cardiaca e pressao arterial (sist6lica e diast6lica) durante fase de repouso, exercicio e 

recuperaçao. O autor encontrou boa correlaçao entre os efeitos fisiol6gicos e os 

psicol6gicos, com destaque para a reduçao da monotonia e da fadiga (Liptak, 1979). Mais 

de uma década depois, em 1991, Copeland & Franks estudaram os efeitos de diferentes 

tipos de musica na frequencia cardiaca, percepçao de esforço e tempo de exaustao 

durante tres testes em esteira: (A) musica popular rapida e excitante; (B) musica popular 

calma; (C) sem musica. E constatou na situaçao B, tempo de exaustao maior e 

percepçao de esforço menor. Em estudo realizado por Szabo, Small e Leigh (1999), a 

mudança de musicas lentas para musicas mais rapidas, durante um teste em 

cicloerg6metro, produziu um efeito ergogenico. 

Dessa forma, os efeitos positivos da musica parecem surgir de forma a permitir 

que uma carga de trabalho especifica possa ser aceita e percebida de forma menos 

ardua, ou ainda, levando as pessoas a perseverar em um exercicio com uma sensaçao 

de esforço menor (WATERHOUSE et al, 2010). 

Em contrapartida, parece que se a carga de trabalho é alta o suficiente, entao a 
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atençao do individuo é direcionada para os efeitos dolorosos do esforço, ja nao é 

possivel concentrar-se na musica e esta pode se tornar uma distraçao negativa 

(REJESKI, 1985; TENENBAUM, 2004; 2007). Para a maioria das pessoas, porém, a 

intensidade do exercicio escolhido é inferior, ou seja, é de se esperar que o estimulo 

musical tenha influencia positiva sobre aspectos psicofisiol6gicos durante a pratica e um 

exercicio fisico com intensidade autosselecionada em individuos sedentarios. 

2.3 Intensidade autosselecionada de Exercicio Fisico 

Individuos submetidos a um programa de exercicio fisico regular tendem a 

exercitar-se em uma intensidade auto-ajustada em detrimento da intensidade 

previamente prescrita (KING, et al., 1991; OISHMAN, et aL, 1994; COX, et aL, 2003). O 

fato de o sujeito poder escolher a intensidade de exercicio que julga adequada esta 

atrelado a respostas perceptuais e afetivas positivas (OUNCAN et aL, 2005; EKKEKAKIS; 

LINO, 2006), podendo favorecer a um aumento na motivaçao intrinseca individuai, e 

assim uma maior aderencia (P ERRI et aL, 2002; LINO; JOENS-MATRE; EKKEKAKIS, 

2005). 

No estudo realizado por Cox e colaboradores (2003), envolvendo 126 mulheres 

sedentarias (entre 40-65 anos), verificou-se que aqueles individuos submetidos a um 

programa de exercicio fisico de intensidade moderada (40%-55% FCRes) exercitavam-se 

em uma intensidade superior aquela previamente prescrita. Por outro lado, aqueles 

individuos submetidos a um programa de exercicio fisico de intensidade vigorosa (65-

80%FCRes) exercitavam-se em uma intensidade inferior aquela prescrita. Oessa maneira, 

a auto-seleçao da intensidade de exercicio fisico tem evidenciado-se recentemente como 

um proeminente campo de estudo na area da psicobiologia, e ao longo das ultimas tres 

décadas, investigadores (WILLIANS, 2008; EKKEKAKIS & LINO, 2006; OISHMAN et al, 

1987) tem considerado a preferencia individuai ao prescrever a intensidade em 

programas de exercicios, possibilitando aos individuos um sentimento de posse sobre 

seu comportamento fisico. 

Entretanto, é necessario que a intensidade na qual o exercicio fisico é realizado 

seja suficiente para a ocorrencia de adaptaç6es benéficas à saude, sendo recomendada 

uma variaçao entre 55 e 90% da frequencia cardiaca maxima (FCMax) e 50 a 85% do 

consumo maximo de oxigenio (V02Max) (ACSM, 2006). Entao, alguns estudos tem tentado 

demonstrar que a caminhada em intensidade autosselecionada é um estimulo adequado 
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para melhora ou manutençao da aptidao cardiorrespirat6ria (ACR), de acordo com a 

recomendaçao do ACSM (2006). 

Em estudo conduzido por Spelman e colaboradores (1993), envolvendo 29 

indivfduos praticantes regulares de caminhada (07 homens e 22 mulheres) entre 22 e 58 

anos, verificou-se que a intensidade média de caminhada foi de aproximadamente 52 ± 

11 % V02Màx e 70 ± 9% FCMàx. Embora nenhum tipo de controle relativo à gemero tenha 

sido realizada, essa variavel foi considerada determinante para a auto-seleçao da 

intensidade. Em outro estudo, conduzido por Oishman e colaboradores (1994), 

envolvendo 23 homens com diferentes niveis de aptidao cardiorrespirat6ria (alta, V02Màx: 

56,9 ± 7,0 ml.kg-1.min-1 versus baixa, V02Màx: 43,2 ± 5,2 ml.kg-1.min-1) entre 18 e 31 

anos, verificou-se que a intensidade de exercicio fisico média foi de 57,9 ± 6,7% e 51,8 ± 

6,6% do V02Màx, respectivamente. Esses resultados primeiramente indicaram a aptidao 

cardiorrespirat6ria como um possivel fator contribuinte para a auto-seleçao da 

intensidade de exercicio fisico, o que foi corroborado mais tarde por pesquisa 

desenvolvida por Pintar e colaboradores (2006). Neste estudo, uma intensidade média de 

54,4% V02Màx foi verificada durante caminhada em ritmo preferido entre os sujeitos com 

uma baixa aptidao cardiorrespirat6ria, porém uma intensidade média de apenas 40,5% 

V02Màx foi observada entre os individuos com elevada aptidao cardiorrespirat6ria, ou 

seja, um estimulo fisiologicamente inadequado para a ocorrencia de modificaç6es 

benéficas à saude (ACSM, 2000). 

Ao contrario desses estudos, até entao demonstrando o efeito benéfico da 

caminhada autosselecionada sobre a aptidao cardiorrespirat6ria, Oishman e 

colaboradores (1994), indicam que individuos com uma alta aptidao cardiorrespirat6ria 

poderiam nao adequadamente auto-selecionar uma intensidade de exercicio fisico. De 

modo conjunto, esses estudos supracitados sugerem que a auto-seleçao da intensidade 

de exercicio fisico poderia ser influenciada por fatores individuais como genero, aptidao 

cardiorrespirat6ria, massa corporal e idade (PORCARI, et al., 1988; MALATESTA, et al., 

2003; 2004; MATTSON, et al., 1997; EKEKKAKIS; LINO, 2006; HILLS, et al., 2006; 

PINTAR, et al., 2006). 

2.4 Estratégia de Pacing 

O conhecimento da duraçao do exercicio também tem sido sugerido como fator 

importante no controle dos aspectos fisiol6gicos e psicol6gicos durante o trabalho fisico 

(Baden et al, 2005; Billaut et al, 2010; Gibson et al, 2006). Estudos tem mostrado que a 

expectativa da duraçao da tarefa e antecipaçao do ponte final influencia as taxas de 

fadiga, PSE, economia de movimento, na estratégia de pacing e na ativaçao muscular 
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(Baden et al, 2005; Billaut et al, 2010). Esta ultima é descrita como o uso eficiente de 

fontes energéticas durante eventos atléticos, de forma que os estoques de energia 

disponiveis sejam "usados antes do final do trajeto, mas nao tao distantes que uma 

diminuiçao no desempenho ocorra" (Tucker e Noakes, 2009). 

Uma boa estratégia de pacing, entao, significa escolher uma intensidade 

individualmente ajustada e passivel de ser mantida durante determinada sessao de 

exercicio. Apesar disso, a grande maioria das pesquisas com este tema ocorre com 

atletas, enquanto que a grande maioria da populaçao, com caracteristicas sedentarias, 

nao tem sido estudada. No Brasil, 14,7% da populaçao alcança a recomendaçao minima 

de atividade fisica para a saude 12. Dadas essas informaç6es, parece importante verificar 

como o estimulo musical pode influenciar na estratégia de pacing durante exercicio em 

ritmo autosselecionado em individuos sedentarios. 

Tem sido sugerido que a estratégia de pacing é componente chave do sistema 

te/eoantecipat6rio (te/os = "fim"), pelo qual o cérebro antecipa o fim do exercicio e regula 

a intensidade do exercicio, alterando a estratégia de pacing adotada especificamente 

para assegurar que nenhum desajuste grave ocorra na homeostase (Tucker e Noakes, 

2009). 

Entender essa relaçao com sujeitos sedentarios pode ser de grande importancia, ja 

que essa é uma caracteristica predominante na sociedade atual. S6 no Brasil, mais de 

70% da populaçao é sedentaria (Ministério da Saude, 2010). Desta forma, o objetivo 

desta pesquisa é verificar a resposta de diferentes ritmos musicais sobre a estratégia de 

pacing durante caminhada de 30 minutos em mulheres adultas sedentarias 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Planejamento de Pesquisa 

o delineamento experimental do presente estudo classifica-se como quase

experimental (THOMAS; NELSON, 2001), pois se caracteriza pela comparaçao entre 

grupos estaticos. A variavel independente foi o estlmulo musical, enquanto as variaveis 

dependentes associadas ao exercicio fisico em ritmo autosselecionado foram as 

seguintes: consumo de oxigenio (V02), percentual do consumo maximo de oxigenio 

(%V02M<~x), percentual do consumo de oxigenio no limiar ventilatério (%V02LV), 

frequencia cardiaca (FC), percentual da frequencia cardiaca maxima (%FCMàx), 

percentual da frequencia cardiaca no limiar ventilatério (%FCLV), velocidade (Vel), 

percepçao subjetiva de esforço (PSE) e afeto. 

3.2 Participantes 

o presente estudo foi composto por 30 individuos adultos, sexo feminino, os quais 

foram distribuidos de maneira aleatéria nos seguintes grupos: (a) Grupo experimental 

com estlmulo musical lento de 90 batidas por minuto (bpm) (G90), n= 10; (b) grupo 

experimental com estimulo musical rapido de 140bpm (G140), n = 10; e grupo controle 

(sem estimulo musical) (Gsm), n = 10. O calculo de tamanho amostral baseou-se na 

adoçao de um nivei alfa de 0,05, poder de 0,8 e magnitude de efeito de 0,25 (Cohen, 

1988). Para evitar possiveis problemas quanto à perda de dados, foi acrescido uma 

quantidade de 10% no numero de participantes (ou seja, 2 individuos por grupo). Um 

método de recrutamento por conveniencia dos possiveis participantes foi empregado, 

sendo realizado através de anuncios impressos fixados em murais de recados publicos 

em unidades dos campus Centro Politécnico e Jardim Botanico da Universidade Federai 

do Parana. 

Todos os sujeitos receberam individualmente esclarecimentos a respeito dos 

objetivos, procedimentos utilizados, possiveis beneflcios e riscos atrelados à execuçao 

do presente estudo, e posteriormente condicionaram a sua participaçao de modo 

voluntario, mediante assi natura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(APENDICE B). O protocolo de pesquisa do presente estudo foi fundamentado em 

conformidade com as diretrizes propostas na Resoluçao 196/96, do Conselho Nacional 
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de Saude, sobre pesquisas envolvendo seres humanos (Protocolo no 1028.153.10.10) 

(CNS, 1996). 

Os seguintes critérios de inclusao foram estabelecidos: (a) condiçao de 

previamente sedentaria, definida como a participaçao em exercfcio fisico regular de 

intensidade moderada inferior a 30 minutos em tres ou mais dias da semana (ACSM, 

2000); (b) auto-relato de nenhuma modificaçao de habitos relativos ao exercfcio fisico nos 

seis meses antecedentes ao inicio das avaliaç6es; (c) declaraçao médica cardiologica de 

nenhuma contra-indicaçao ao exercfcio fisico proposto no presente estudo; (d) auto-relato 

de nenhum tratamento medicamentoso e historico de disturbios cardiovascular, 

respiratorio, musculo-esquelético e/ou metabolico; (e) presença de respostas negativas 

em todos os itens do Questionario de Prontidao para Atividade Fisica (PAR-Q, sigla do 

ingles Physical Activity Readiness Questionnaire) (CHISHOLM, et al., 1975; CANADIAN 

SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY, CSEP, 1994); (f) auto-relato de nenhum 

historico de tabagismo; (g) ausencia de gravidez. 

3.3 Delineamento Experimental 

Os participantes foram submetidos a duas sess6es experimentais, marcadas em 

dias distintos de acordo com a disponibilidade temporal do avaliado, porém com um 

intervalo minimo de 24 horas e maximo de 48 horas entre si. Na primeira sessao 

experimental, um teste de esteira incrementai foi realizado, onde parametros fisiologicos, 

perceptuais e afetivos maximos foram determinados. Durante a segunda sessa o 

experimental, um teste de 30 minutos de caminhada em ritmo autosselecionado em 

esteira foi conduzido, onde foram novamente obtidos parametros fisiologicos, perceptuais 

e afetivos com ou sem estimulo musical, dependendo do grupo que o sujeito estiver 

inserido. Todos os participantes foram instruidos a nao realizar exercfcio fisico no dia 

anterior às sess6es experimentais, como também a nao ingerir alimentos com alto teor 

energético e/ou bebida contendo cafeina (AHRENS, et al., 2007) por um periodo anterior 

a tres horas de seu inicio. Além disso, os avaliados também foram instruidos a 

comparecer às sess6es experimentais trajando roupas confortaveis e adequadas para a 

pratica de exercfcio fisico (camiseta, calçao/shorts, meia e tenis). Buscando evitar 

quaisquer variaç6es circadianas intra-individuais (CALLARD, et al., 2000), todas as 

avaliaç6es foram realizadas em um mesmo horario (matutino: entre 07:00 e 12:00 horas; 

vespertino: entre 13:00 e 18:00 horas) e local (Laboratorio de Fisiologia do Exercfcio, 

Centro de Pesquisa em Exercfcio e Esporte, Universidade Federai do Parana) (Apendice 
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C). A temperatura ambientai do local da coleta de dados foi mantida em uma variaçao 

entre 18° e 22° Celsius com uma umidade relativa menor do que 60% (POTTEIGER; 

WEBER, 1994; PINA, et aL, 1995). 

3.3.1 Teste IncrementaI Maximo 

Ao inicio da primeira sessao experimental, um inquérito estruturado foi conduzido 

por um entrevistador previamente treinado e um médico cardiologista, com o intuito de 

verificar a adequaçao individuai aos critérios de inclusao previamente estabelecidos para 

o presente estudo (ANEXO 1). Em um segundo momento, os sujeitos portadores das 

condiç6es minimas necessarias para a participaçao no estudo receberam individualmente 

uma série de informaç6es verbais relativas aos objetivos, procedimentos utilizados, 

possiveis riscos e beneficios atrelados à execuçao do estudo. Finalmente, os sujeitos que 

concordaram em participar de modo voluntario das avaliaç6es receberam um termo de 

consentimento livre e informado (APENDICE B), e o preencheram devidamente, 

autorizando assim o uso de seus dados. 

Basicamente, consta neste termo uma breve explicaçao dos prop6sitos da 

pesquisa e dos métodos que serao empregados, além de uma garantia sobre o 

anonimato dos dados e sobre a possibilidade de abandono das avaliaç6es em qualquer 

momento que desejassem. Todos esses procedimentos supracitados foram conduzidos 

em uma sala de espera privativa do Centro de Pesquisa em Exercicio e Esporte da 

Universidade Federai do Parana. 

Na sequencia dos procedimentos experimentais, uma avaliaçao antropométrica foi 

conduzida por uma unica avaliadora previamente treinada. Todas as avaliaç6es 

antropométricas foram realizadas em um ambiente reservado, localizado dentro do 

Centro de Pesquisa em Exercicio e Esporte da Universidade Federai do Parana 

(APENDICE C). Esse ambiente apresenta-se como um local adequado e seguro para a 

coleta desses dados, possuindo ainda vestiario e banheiro privativo em anexo. 

Ap6s o término da avaliaçao antropométrica, uma série de informaç6es a respeito 

da utilizaçao da escala de esforço percebido de OMNI (UTTER et aL, 2004) foi repassada 

individualmente aos participantes pelo responsavel do estudo, em um procedimento 

denominado de ancoragem por mem6ria (ROBERTSON, et aL, 2000). De modo 

resumido, as seguintes informaç6es foram repassadas: "O esforço percebido é definido 

como a intensidade do esforço, estresse, desconforto e/ou fadiga que é sentida durante a 

realizaçao do exercicio fisico. N6s gostariamos que voce inicialmente caminhasse, e a 
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partir de certo momento, corresse na esteira. Por favor, utilize os numeros desta escala 

para nos informar sobre o que seu corpo sente durante a caminhada e a corrida. Observe 

atentamente o numero O na escala, descritor numérico de "extremamente facil". Este 

numero representa o seu mais baixo esforço imaginavel. Agora observe o numero 10 da 

escala, descritor numérico de "esforço maximo". Este numero re presenta o seu mais alto 

esforço imaginavel. Se voce sentir um esforço como algo entre o mais baixo esforço 

imaginavel (designado como O) e o mais alto esforço imaginavel (designado como 10), 

entao aponte para um dado numero entre O e 10. A cada minuto do teste, n6s 

solicitaremos para voce apontar para um dado numero que deve informar o que seu 

corpo como um todo esta sentindo, incluindo as suas pernas e sua respiraçao, durante a 

caminhada e a corrida. Lembre-se, nao ha numeros certos ou numeros errados. Além 

disso, faça a utilizaçao dos descritores verbais para Ihe auxiliar na seleçao de um dado 

numero" (NOBLE; ROBERTSON, 1996). Durante toda a realizaçao do procedimento de 

ancoragem, uma escala de esforço percebido de OMNI (ANEXO 2), fixada a parede e em 

tamanho de poster, foi observada. 

Posteriormente aos procedimentos supracitados, uma série de informaç6es a 

respeito da escala de sensaçao de Hardy e Rejeski (1989) foi repassada individualmente 

aos participantes pelo responsavel do estudo. Resumidamente, as seguintes informaç6es 

foram repassadas: "Afeto é definido como o componente caracterfstico basico de todas 

as respostas contrastantes, por exemplo, negativo/positivo, conforto/desconforto, 

prazer/desprazer, entre outras. No presente estudo, n6s definimos as respostas afetivas 

especificamente como modificaç6es na sensaçao de prazer e desprazer. Observe 

inicialmente os numeros positivos da escala, os quais representam prazer. O numero +1 

designa uma sensaçao "Ievemente prazerosa", enquanto o numero +5 designa uma 

sensaçao "muito prazerosa". Agora observe os numeros negativos da esca la, os quais 

representam desprazer. O numero -1 designa uma sensaçao "Ievemente desprazerosa", 

enquanto o numero -5 designa uma sensaçao "muito desprazerosa". Finalmente, observe 

o numero O. Ele designa o ponto de transiçao entre as sensaç6es positivas (prazerosas) 

e negativas (desprazerosas). Por favor, n6s gostarfamos que voce fizesse a utilizaçao 

dos numeros desta escala para nos informar sobre como voce se sente durante cada 

minuto do teste, em termos de prazer e desprazer. Lembre-se novamente, nao ha 

numeros certos ou numeros errados. Além disso, faça a utilizaçao dos descritores verbais 

para Ihe auxiliar na seleçao de um dado numero" (HARDY; REJESKI, 1989; EKKEKAKIS; 

PETRUZZELLO, 2000; EKKEKAKIS, et al., 2005; PARFITT, et al., 2006). Durante toda a 

realizaçao da explanaçao, uma esca la de sensaçao (ANEXO 3), fixada a parede e em 

tamanho de poster, foi observada. 
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Na sequencia dos procedimentos experimentais, uma fita elastica com eletrodos 

foi ajustada ao t6rax e um rel6gio receptor fixado ao punho do participante, para a 

mensuraçao da FC. Além disso, um prendedor nasal e uma mascara com bucai 

respirat6rio bidirecional com formato em T (marca Hans Rudolph®, modelo 2726, Kansas 

City, Estados Unidos), conectada via tubo plastico ao sistema de espirometria 

computadorizado, serao corretamente posicionados no sujeito. Posteriormente, um 

aquecimento padronizado (LINO, et aL, 2005), incluindo cinco minutos de caminhada em 

uma velocidade de 4,0 km.h-1 e 0% de inclinaçao, foi realizado em esteira ergométrica 

com proteçao lateral (marca InBramed®, modelo Super ATL, POA, Brasil), com o intuito 

secundario de familiarizaçao com os equipamentos utilizados e verificaçao do correto 

funcionamento dos componentes do sistema de espirometria computadorizado. 

Finalmente, ap6s dois minutos de repouso em posiçao ereta, o teste de esteira 

incrementai foi iniciado, sendo conduzido em conformidade com o protocolo proposto por 

Lind e colaboradores (2005). De modo resumido, o teste inicia-se em uma velocidade de 

4,0 km.h-1 e 0% de inclinaçao, mantendo-se por dois minutos. Ap6s isso, a velocidade 

sera aumentada em 0,6 km.h-1 (0% de inclinaçao) a cada dois minutos até a exaustao 

volitiva, desistencia, ou interrupçao do teste pelo avaliador responsavel devido à 

presença de disturbios organicos. A escolha desse protocolo de teste incrementai deve

se ao seu emprego em prévios estudos envolvendo uma populaçao similar (mulheres 

adultas, previamente sedentarias) (LINO, et aL, 2005; LINO, JOENS-MATRE, 

EKKEKAKIS, 2005). Durante toda a realizaçao do teste, parametros fisiol6gicos, 

perceptuais e afetivos foram obtidos. Ap6s o término do teste de esteira incrementai, um 

procedimento de volta à calma foi conduzido, através de caminhada em velocidade de 

4,0 km.h-1 e 0% de inclinaçao durante cinco minutos (LINO, et aL, 2005; EKKEKAKIS; 

LINO, 2006). O sujeito participante foi entao liberado ap6s um periodo de 20 minutos de 

repouso (sentado) e observaçao pelo avaliador responsavel e médico cardiologista 

(APENDICE D). 

3.3.2 Teste de 30 minutos de caminhada em intensidade autosselecionada 

Ao infcio da segunda sessao experimental, uma série de informaç6es sobre a 

autosseleçao do ritmo de caminhada foram repassadas individualmente aos participantes 

pelo responsavel do estudo. Resumidamente, as seguintes informaç6es foram 

repassadas: "Ritmo autosselecionado é caracterizado como a velocidade que voce julga 

confortavel para uma duraçao estipulada de atividade, no caso do presente estudo, 30 
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minutos de caminhada. Por favor, n6s desejariamos que voce selecionasse uma 

velocidade de caminhada que julgue preferida. Essa velocidade preferida deveria ser 

aquela que voce escolheria para uma caminhada de 30 minutos onde voce estaria 

tentando ter uma "boa caminhada". Entretanto, essa velocidade preferida deveria ser 

elevada o bastante para que voce tivesse uma "boa caminhada", porém nao tao elevada 

que voce a realizando diariamente a consideraria detestavel. Essa velocidade preferida 

deveria ser aquela que voce sinta apropriada para voce" (OISHMAN, et aL, 1994; 

PINTAR, et al. 2006). 

Subsequentemente, instruç6es relativas à escala de esforço de OMNI (UTTER et 

al., 2004) e escala de sensaçao de Hardy e Rejeski (1989) foram novamente repassadas. 

De modo similar a primeira sessao experimental, uma fita elastica com eletrodos foi 

ajustada ao t6rax e um rel6gio receptor foi fixado ao punho do participante, para a 

mensuraçao da FC. Ainda, um prendedor nasal e uma mascara com bucai respirat6rio 

bidirecional com formato em T foram corretamente posicionados no sujeito avaliado. 

Em seguida, um aquecimento padronizado (LINO, et aL, 2005), incluindo cinco 

minutos de caminhada em uma velocidade de 4,0 km.h-1 e 0% de inclinaçao, foi 

realizado em esteira ergométrica. Durante o aquecimento os sujeitos do G90 e do G140 

escutaram uma musica neutra (a qual nao fazia parte das musicas aplicadas durante o 

teste) e selecionaram um volume que considerem agradavel para se exercitar 

(OYRLUNO & WININGER, 2008). Finalmente, ap6s dois minutos de repouso em posiçao 

ereta, os sujeitos começaram a escutar as musicas de acordo com o grupo e o teste de 

30 minutos de caminhada em ritmo autosselecionado foi iniciado, em uma velocidade de 

4,0 km.h-1 e 0% de inclinaçao por dois minutos. Na seqOencia, os participantes puderam 

modificar a velocidade ad libitum mediante a utilizaçao de sinais previamente 

combinados. Esses ajustes da velocidade foram realizados de maneira livre, durante o 

primeiro minuto de caminhada e posteriormente nos minutos 00:05, 00: 1 O, 00: 15, 00:20 e 

00:25 (Lind, et aL, 2005)., preconizando assim a autosseleçao do ritmo de caminhada 

preferido. Ap6s isso, a velocidade somente foi modificada nos minutos 00: 1 O e 00: 15 

(LINO, et aL, 2005). Além disso, o marcador de velocidade da esteira esteve sempre 

ocultado para o sujeito avaliado, para que nao sofressem influencia da velocidade 

apresentada (GLASS, CHVALA, 2001; PINTAR, et aL, 2006). Durante toda a realizaçao 

do teste, parametros fisiol6gicos, perceptuais e afetivos foram obtidos. Ap6s o término 

dos 30 minutos do teste de caminhada em ritmo autosselecionado, um procedimento de 

volta à calma foi conduzido, mediante a realizaçao de caminhada em velocidade de 4,0 

km.h-1 e 0% de inclinaçao durante cinco minutos (LINO, et aL, 2005; EKKEKAKIS; LINO, 

2006). O sujeito participante era entao liberado ap6s um periodo de 20 minutos de 

repouso (sentado) e observaçao pelo avaliador responsaveL 
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3.4 Instrumentos e Procedimentos 

3.4.1 Parametros antropométricos 

A estatura total (EST, em cm.), definida operacionalmente como a medida 

correspondente à distancia entre a regiao piantar e o vértex, foi determinada através da 

utilizaçao de estadiometro (marca Sanny®, modelo Standard, Sao Bernardo do Campo, 

Brasil) fixado a parede, escalonado em 0,1 cm. O sujeito avaliado deve permanecer 

descalço e posicionado anatomicamente sobre a base do estadiometro, a qual forma um 

angulo de 90° com a borda vertical do aparelho. Além disso, a massa corporal do 

avaliado deve ser distribuida igualmente em ambos os pés, e os braços devem 

permanecer livremente soltos ao longo do tronco com as palmas das maos voltadas para 

as coxas. A cabeça deve ser posicionada em conformidade com o plano de Frankfurt. O 

sujeito deve ainda manter os calcanhares unidos, tocando levemente a borda vertical do 

estadiometro. O cursor do aparelho foi colocado no ponto mais alto da cabeça, com o 

avaliado em apnéia inspirat6ria no momento da medida (GORDON, et al., 1988). Todas 

as medidas de EST foram realizadas por uma unica avaliadora previamente treinada. 

A massa corporal (MC, em kg.) foi determinada através da utilizaçao de 

balança digitai (marca Toledo®, modelo 2096, Sao Paulo, Brasil), com precisao de 0,1 kg. 

O sujeito avaliado deve apresentar-se descalço e trajando somente roupas leves, 

permanecendo em pé sobre o centro da plataforma da balança e de costas para a escala, 

em posiçao anatomica, com a massa corpora I distribuida igualmente em ambos os pés 

(GORDON, et al., 1988). Todas as medidas de MC foram realizadas por uma unica 

avaliadora previamente treinada. 

O indice de massa corporal (IMC, em kg.m-2), originalmente denominado indice 

de Quetelet (QUETELET, 1835) e expresso como a relaçao entre MC (em kg) e EST (em 

m2), foi determinado em todos os sujeitos avaliados como um indicador do estado 

nutricional (GORDON, et al., 1988). A classificaçao do estado nutricional foi a seguinte: 

abaixo da normalidade (IMC < 18,5 kg.m-2), normalidade (18,5 kg.m-2 ::::; IMC < 25,0 

kg.m-2), sobrepeso (25,0 kg.m-2 ::::; IMC < 30,0 kg.m-2) e obesidade (IMC ~ 30,0 kg.m-2) 

(WORLD HEAL TH ORGANIZA TION, 2000). 

A densidade corporal (em g.ml-1) foi determinada através da utilizaçao do método 

de espessura de dobras cutaneas, de acordo com a equaçao proposta por Guedes 

(1985), especifica para mulheres brasileiras adultas, a qual é expressa por: 



Densidade corporal = 1,1665 - 0,0706 x log 10 (l:dobras cutaneas CX +SI+S8) 

CX = coxa, SI = supra-iliaca, e S8 = subescapular 

18 

A mensuraçao da espessura das dobras cutaneas (em mm.) foi realizada em tres 

locais corporais (coxa, supra-iliaca e subescapular), conforme os procedimentos 

propostos por Guedes e Guedes (2006), mediante a utilizaçao de compasso da marca 

Lange® (pressao constante de 10 g.mm2). O sujeito avaliado deve apresentar-se 

trajando roupas leves, e deve permanecer em pé e com a massa corporal distribuida 

igualmente para ambos os pés. A espessura da dobra cutanea subescapular foi 

mensurada logo abaixo da extremidade inferior da escapula em uma linha ligeiramente 

obliqua (aproximadamente 45°), segundo a linha de clivagem natural da pele. Por sua 

vez, a espessura da dobra cutanea supra-iliaca foi mensurada verticalmente logo cima da 

extremidade superior da crista iliaca, segundo a linha média axilar. Finalmente, a 

espessura de dobra cutanea da coxa foi mensurada verticalmente sobre o musculo reto 

femoral a aproximadamente um terço da distancia do ligamento inguinal e a extremidade 

superior da patela. Em cada local corporal de mensuraçao das dobras cutaneas, tres 

medidas serao realizadas de modo nao-seqOencial (ou seja, subescapular, supra-iliaca e 

coxa), sendo os valores médios de cada um desses locais calculados e empregados na 

determinaçao da densidade corporal. Todas as mensuraç6es foram realizadas no 

hemicorpo direito do sujeito avaliado, com o compasso posicionado a aproximadamente 1 

cm. abaixo dos dedos que pinçam a dobra cutanea, e foram conduzidas por uma unica 

avaliadora previamente treinada. 

O percentual de gordura corporal (%GORD, em %) foi determinado através da 

utilizaçao da equaçao de Siri (1961), a qual é expressa por: 

Percentual de gordura corporal = [(4,95/ Densidade corporal)] - 4,5] x 100 

3.4.2 Parametros Fisiol6gicos 

A FC (em bp.min-1) foi mensurada continuamente durante a realizaçao de ambos 

os testes de esteira ergométrica, através da utilizaçao de cardiofrequencimetro (marca 

Polar®, modelo S625X, Kempele, Finlandia). Esse equipamento de mensuraçao da FC, 

recomendado frequentemente para o monitoramento da intensidade do exercicio fisico 

(ACHTEN, JEUKENDRUP, 2003), é constituido basicamente por um sistema portati I de 

recepçao-transmissao wireless, onde o transmissor constitui-se de uma fita elastica com 

eletrodos ajustada ao t6rax e o receptor de uma unidade de rel6gio de punho. De acordo 

com prévias investigaç6es (LEGER; THIVIERGE, 1988; SEAWARD, et al., 1990), 
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elevados coeficientes de correlaçao entre a FC mensurada eletrocardiograficamente e 

aquela obtida mediante cardiofrequencfmetro tem sido verificada (r = 0,94 - 0,99). No 

presente estudo, a FCMax foi operacionalmente definida como o mais alto valor de FC no 

ultimo estagio completo do teste incrementai maximo em esteira. 

O V02 (em mL.kg-1.min-1) foi mensurado continuamente durante a realizaçao de 

ambos os testes de esteira, através da utilizaçao de um sistema de espirometria 

computadorizado de circuito aberto (marca Parvomedics®, modelo TrueMax 2400, Salt 

Lake City, Estados Unidos). Esse sistema consiste basicamente de um analisador 

paramagnético de oxigenio (02), um analisador infravermelho de di6xido de carbono 

(C02) e um pneumotac6metro (marca Hans Rudolph®, modelo 3813, Kansas City, 

Estados Unidos) para a mensuraçao da ventilaçao (VE). Anteriormente a realizaçao de 

cada avaliaçao, o sistema sera calibrado tanto para O2 e CO2 , através da utilizaçao de 

uma concentraçao gasosa padronizada de O2 e CO2 , como também para a ventilaçao 

mediante o uso de uma seringa de 3 litros (marca Hans Rudolph®, modelo 5530, Kansas 

City, Estados Unidos). De acordo com Bassett Junior e colaboradores (2001), nenhuma 

diferença significativa foi verificada em relaçao às mensuraç6es metab61icas realizadas 

pelo sistema Parvomedics TrueMax 2004 e àquelas obtidas mediante Bolsa de Douglas 

(medida critério), comprovando assim a sua validade. No presente estudo, o V02Max foi 

operacionalmente definido como o valor médio do V02 no ultimo estagio completo do 

teste incrementai maximo em esteira. Contudo, para a determinaçao final do V02Max, um 

entre os seguintes critérios deveria ser satisfatoriamente obedecido pelos sujeitos 

avaliados: (a) estabilidade no 02, indicado por uma diferença inferior a 2,1 mL.kg-1.min-1 

entre os valores de V02 obtidos nos dois ultimos estagios completos do teste supracitado; 

(b) razao de troca respirat6ria (RTR) inferior a 1,10; e (c) FC dentro de uma variaçao 

superior/inferior de 10 bp. min-1 da FC predita pela idade (FC = 207 - 0,7 x idade) 

(DUNCAN, et aL, 1997; DAY, et aL, 2003; GELLlSH, et aL, 2007). 

O limiar ventilat6rio (LV) foi determinado a posteriori através da combinaçao de 

tres distintos métodos de detecçao: (a) método do equivalente ventilat6rio: intensidade de 

exercfcio fisico na qual verifica-se a ocorrencia do primeiro aumento no equivalente 

ventilat6rio do oxigenio (VEN02) sem um concomitante aumento no equivalente 

ventilat6rio do di6xido de carbono (VENC02) (DAVIS, et aL, 1980; CAIOZZO, et aL, 

1982; POWERS, et aL, 1984); (b) método do excesso de di6xido de carbono (ExC02): 

intensidade de exercfcio fisico na qual verifica-se uma transiçao do estado estavel de 

di6xido de carbono rumo a uma produçao excessiva, calculado através da equaçao 

ExC02 = (VC02 / V02) - VC02) (VOLKOV, et aL, 1975); e (c) método da inclinaçao em V 

(do ingles V-Slope): intensidade de exercicio fisico na qual verifica-se, em uma plotagem 

VC02N02 , um aumento na inclinaçao de um valor inferior a 1 para um valor superior a 1 
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(DAVIS, 1985; BEAVER, et aL, 1986). A utilizaçao combinada dos tres métodos de 

detecçao do LV justifica-se prioritariamente pelo decréscimo substancial no numero de 

testes indeterminados e pela reduçao na taxa de erro de detecçao (WASSERMAN, et aL, 

1987). ° processo de identificaçao do LV foi conduzido por dois avaliadores previamente 

treinados, de modo independente e aleat6rio. Na presença de diferenças superiores a 3% 

(em mL.min-1) entre os valores detectados pelos dois avaliadores, um terceiro avaliador 

ficaria responsavel pela identificaçao final do LV (GASKILL, et aL, 2001). No presente 

estudo, os valores de V02 e FC mensurados no LV foram operacionalmente definidos 

como V02LV e FCLV, respectivamente. 

3.4.3 Procedimentos de Segurança 

Embora a realizaçao de exercicio fisico de intensidade moderada e elevada 

apresente somente um baixo risco à saude em individuos sedentarios e/ou ativos nao

portadores de contra-indicaç6es médicas (COBB; WEAVER, 1986; SHEPHARD, 1988; 

CARVALHO, et aL, 1996), o presente estudo foi conduzido mediante uma série de 

procedimentos de segurança que preconizam minimizar ainda mais esses riscos. 

Anteriormente ao inicio da primeira sessao experimental, uma criteriosa avaliaçao pré

participaçao foi conduzida pelo avaliador responsavel do estudo, onde individuos 

sintomaticos e/ou portadores de importantes fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, respirat6rias, musculo-esqueléticas ou metab61icas foram 

imediatamente excluidos do estudo. 

A presente investigaçao apresentou ainda a conduçao de um inquérito pré

participaçao, denominado PAR-Q, realizado também pelo avaliador responsavel do 

estudo. Esse instrumento tem sido comumente utilizado em meios c1inicos e/ou 

laboratoriais nas ultimas décadas como um indicador de individuos com possiveis 

condiç6es médicas que o impedem de realizar exercicio fisico de intensidade moderada 

ou elevada (CARDINAL; CARDINAL, 2000). Embora a versao originai do PAR-Q, 

desenvolvido por Chisholm e colaboradores (1975), apresente uma consideravel 

sensibilidade (-100%) e especificidade (-80%), sendo inclusive frequentemente 

recomendada em prévios estudos (SHEPHARD, 1988; THOMAS, et aL, 1992; KING; 

SENN, 1996; BALADY, et aL, 1998), a sua versao revisada pela Canadian Society for 

Exercise Physiology (CSEP) (1994) e adaptada para a lingua portuguesa (Anexo 1, 

CARVALHO, et aL, 1996) foi utilizada, devido a sua aumentada sensibilidade (ou seja, 
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capacidade de diminuir o numero de respostas falso-positivas) (CARDINAL; CARDINAL, 

1995; CARDINAL, 1997; CARDINAL; CARDINAL, 2000). 

Anteriormente a realizaçao de ambas as sess6es experimentais, os sujeitos foram 

submetidos a uma aferiçao da pressao arterial (PA) através do método auscultat6rio, 

seguindo os procedimentos propostos pelo Comite Nacional Conjunto sobre Prevençao, 

Identificaçao, Avaliaçao e Tratamento da Hipertensao Arterial (CHOBANIAN, et aL, 2003). 

Inicialmente, o avaliado permaneceu em repouso (sentado) por um periodo de cinco 

minutos, com as costas apoiada, os pés no chao e o braço direito apoiado com a fossa 

cubital ao nivei do coraçao. Ap6s isso, a mensuraçao da pressao arterial sist61ica (PAS) e 

diast61ica (PAD) foi realizada no braço direito do avaliado, utilizando um 

esfigmomanometro (marca BD®, tipo aner6ide) com capacidade de 300 mmHg e 

variaçao de 2 mmHg, postado ao nivei do coraçao, e um estetosc6pio (marca Master 

Cardiology®, modelo Littmann) localizado acima da artéria braquial, proximal e mediai 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 aferiç6es da PA foram realizadas por 

uma avaliadora previamente treinada, com um intervalo de dez minutos entre si, sendo 

considerado o valor médio entre as duas mensuraç6es. No caso de diferenças superiores 

a 2 mmHg entre as duas aferiç6es, o protocolo foi repetido. Ainda, foram utilizados 

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

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

circunferencia do braço no ponte médio entre o olecrano e o acromio, e pelo menos 80% 

do seu comprimento (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSAo ARTERIAL, 

2006). Finalmente, o sujeito avaliado somente realizara qualquer tipo de esforço fisico se 

encontrar-se com uma PAS inferior a 120 mmHg e uma PAD inferior a 80 mmHg 

(CHOBANIAN, et aL, 2003). 

Durante a realizaçao dos testes incrementais maximos, foi verificada a presença 

constante de uma avaliadora com habilidade especifica em situaç6es emergenciais. Além 

disso, dentro do ambiente laboratorial ainda estiveram presentes um segundo avaliador e 

o responsavel pelo estudo, especialistas em fisiologia do exercicio, treinados e 

acostumados com a conduçao de testes maximos e submaximos. O teste incrementai 

maximo foi conduzido em uma esteira ergométrica com proteçao lateral, garantindo assim 

uma maior segurança durante a sua realizaçao (LEAR, et aL, 1999). Ainda, foi fixada na 

parede a frente da esteira, em tamanho de poster, uma escala de angina de Myers (1994) 

(Anexo 4), a qual é utilizada em meios clinicos como um indicador de dores no peito 

(LEAR, et aL, 1999), e uma esca la de esforço percebido de Borg (BORG; L1NDERHOLM, 

1970). Em cada minuto do teste, os escores dessas escalas foram mensurados. A 

interrupçao do teste incrementai maximo pelo avaliador responsavel deu-se devi do ao 
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surgimento de qualquer um dos seguintes fatores: (a) inicio de angina ou de sintomas 

anginosos; (b) suspeita da presença de arritmias cardiacas; (c) ausencia de um aumento 

na FC com uma maior intensidade do exercicio fisico; (d) sinais de perfusao precaria, 

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

sistema nervoso centrai, incluindo tontura, nauseas e confusao; (f) manifestaç6es fisicas 

de extrema fadiga; (g) escore igual a 17 na escala sintomas solicitaçao individuai de 

finalizaçao do teste (GIBBONS, et aL, 1997,2002; LEAR, et aL, 1999). 

Durante o periodo antecedente aos testes maximo e submaximo de esteira, um 

procedimento de aquecimento foi conduzido (maiores detalhes em Delineamento 

Experimental). Prévios estudos reforçam a caracteristica preventiva da realizaçao 

preliminar do aquecimento, indicando que a sua presença poderia diminuir a 

susceptibilidade para a ocorrencia de depressao isquemica do segmento (BARNARD, et 

aL, 1973), de arritmias ventriculares ameaçadoras (FOSTER, et aL, 1982) ou de 

disfunçao transitoria global do ventriculo esquerdo (FOSTER, et aL, 1981; 1982). 

Posteriormente a realizaçao dos testes maximo e submaximo em esteira, um 

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

Experimental). De acordo com Haskell (1978), a inexistencia desse procedimento no 

periodo pos-exercicio imediato esteve associado com uma maior incidencia de disturbios 

cardiovasculares, incluindo depressao isquemica do segmento, com ou sem sintomas 

anginosos, e/ou arritmias ventriculares ameaçadoras. 

3.5 Tratamento dos Dados e Estatistica 

A estatistica descritiva foi utilizada para caracterizaçao dos resultados, baseada 

em média, desvio-padrao e diferença entre médias em porcentagem. Para a verificaçao 

da normalidade do conjunto de dados foi utilizado teste de Kolmogorov Smirnov. 

Para os dados nao-paramétricos, optou-se por utilizar o teste Kruskal-Wallis 

seguido por post hoc U de Mann-Whitney para verificar diferenças entre os grupos. Para 

as variaveis paramétricas foi empregada uma analise de variancia ANOVA 3 x 6, com 

aplicaçao de um teste post-hoc de Tukey. 

Os dados foram tabulados e armazenados em um banco de dados desenvolvido 

no programa Microsoft Office Acess 2007. Todos os dados foram analisados no software 

estatistico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versao 18.0) for Windows, 

com um nivei de significancia estipulado em P::: 0,05 para todas as analises. 
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3.6 Consideraç6es Éticas 

o protocolo de pesquisa do presente estudo delineia-se em conformidade com a 

Resoluçao numero 196, datada de 10 de outubro de 1996, sob o titulo de "Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos", elaborada pelo 

Conselho Nacional de Saude, Ministério da Saude (CNS, 1996). Sendo assim, o presente 

protocolo norteia-se através dos quatro referenciais basicos da bioética, mais 

especificamente, a autonomia, a beneficencia, a nao-maleficencia e a justiça. 

Em relaçao à autonomia, o presente estudo adotou o esclarecimento verbal e o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apendice B) como instrumentos informativos 

a respeito de seus objetivos, justificativas, relevancias, procedimentos utilizados, 

possiveis beneficios e riscos atrelados à execuçao do estudo. Além disso, anteriormente 

a realizaçao de cada sessao experimental, coube ao avaliador responsavel comunicar 

aos sujeitos recrutados sobre a sua livre escolha de participaçao e/ou abandono do 

estudo, com a garantia da inexistencia de qualquer tipo de penalizaçao ou prejuizo aos 

seus cuidados no caso de desistencia. 

Relativamente à beneficencia, o presente estudo buscou maximizar as vantagens 

da participaçao individuai em detrimento das suas desvantagens. Anteriormente a 

realizaçao da primeira sessao experimental, coube ao avaliador responsavel comunicar 

aos sujeitos recrutados sobre os beneffcios individuais e coletivos de sua participaçao, 

tao bem como assegurar uma entrega individualizada dos resultados obtidos durante a 

realizaçao do estudo em um momento pos-participaçao, em um prazo inferior a sete dias, 

com o esclarecimento de quaisquer duvidas (Apendice D). Além disso, o avaliador 

responsavel apresentou aos sujeitos recrutados todos os membros da equipe de 

avaliaçao, indicando as suas funç6es especificas e responsabilidades, tao bem como a 

sua capacitaçao para a conduçao dessa pesquisa. 

O presente estudo apresenta ainda inumeros aspectos pertinentes ao cuidado do 

sujeito (nao-maleficencia), buscando assegurar que possiveis danos previsiveis nao 

ocorressem. Anteriormente a realizaçao da primeira sessao experimental, o avaliador 

responsavel informou aos sujeitos recrutados sobre quest6es relativas ao uso, sigilo e 

privacidade dos dados coletados. Todos os dados somente foram manipulados pelo 

responsavel do estudo, assegurando uma maior proteçao da imagem. Na sequencia, 

informaç6es pertinentes aos fatores de risco para a participaçao em exercicio fisico foram 

obtidas mediante inquérito, realizado em um ambiente privativo (maiores detalhes em 

Participantes e Procedimentos de Segurança). 
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Apés a aceitaçao individuai para a participaçao no estudo, o sujeito foi submetido 

à realizaçao de uma avaliaçao antropométrica, a qual foi conduzida por uma avaliadora 

do sexo feminino em um ambiente reservado, buscando evitar assim qualquer tipo de 

constrangimento e assegurar ainda a proteçao da imagem. Na sequencia, os testes 

experimentais foram todos conduzidos por uma equipe de avaliaçao previamente 

treinada, a qual conta ainda com uma avaliadora especialista em procedimentos 

emergencias (maiores detalhes em Recursos Humanos), aumentando assim a proteçao 

ao sujeito avaliado. Além disso, em todas as sess6es experimentais, procedimentos de 

aquecimento, volta à calma e observaçao foram realizadas, minimizando o risco de 

ocorrencia de quaisquer disturbios cardiovascular e/ou musculo-esquelético. 

Finalmente, a realizaçao do presente estudo apresentou beneficios aos sujeitos 

participantes Uustiça e equidade) na medida em que esses poderao engajar-se na pratica 

regular de exercicio fisico de um modo orientado e mais adequado. A participaçao regular 

em exercicio fisico em uma intensidade adequada esta associada a uma diminuiçao no 

risco para o surgimento e/ou morte por inumeras doenças cronicas nao-transmissiveis, 

além de contribuir para a ocorrencia de modificaç6es psicobiolégicas e comportamentais 

mais salutares (WARBURTON, et al., 2006). 
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4. RESUL TADOS 

Os dados sao apresentados como média e desvio padrao. A tabela 1 apresenta 

as caracterfsticas fisicas e demograficas dos sujeitos. A ANOVA de um fator nao 

demonstrou diferenças significativas entre os grupos experimentais para todas as 

variaveis (p > 0,05), demonstrando serem grupos similares. 

Tabela 1. Caracteristicas fisicas e demograficas dos participantes 

G90 (N=10) G140 (N=09) Gsm (N=10) 

Idade (anos) 42,4 2: 4,52 42,62:6,55 42,62:5,56 

Massa Corporal (kg) 61,1±8,87 59,8 ± 4,64 63,4 ±..11, 1 

Estatura (cm) 1,57 ± 0,04 1,58 ± 0,05 1,58 ± 0,05 

IMC (kg.m-2) 24,4 ± 2,7 23,9 ± 1,99 25,1 ± 3,78 

MLG (kg) 44,4 ± 4,46 44,82:3,68 46,3 ± 5,81 

% Gordura Corporal 26,7 ± 4,69 25,06 ± 3,32 26,1 ± 6,14 

Dados apresentados em média ± desvio-padrao; IMC: indice de massa corporal; MLG: 
massa livre de gordura. 

A tabela 2 exp6e os valores fisiol6gicos obtidos entre os grupos no teste 

incrementai até a exaustao. A ANOVA de um fator demonstrou nao haver diferenças 

significativas entre os diferentes grupos experimentais (p > 0,05), demonstrando 

novamente serem grupos bastante homogeneos. 

Tabela 2. Caracteristicas fisiol6gicas durante teste incrementai maximo. 

G90 (N=1 O) G140 (N=1 O) Gsm(N=10) 

V02Màx (mL·kg-1·min-1) 29,6 :!: 5,2 29,1~4,3 28,3:!: 5,2 

FCMàx (bp·min-1) 176,1 :!: 9, ° 182,7:!:8,9 171,9:!:16,1 

VEMàx (L·min-1) 50,9:!: 13,6 51~13,3 46 :!: 6,1 

RTR 1,19:!:0,1 1,15:!:0,1 1,19 :!: 0,6 

VelocidadeMàx (km.h-1) 6,4 :!: 0,8 6,3 :!: 0,6 6 :!: 0,8 

Dados apresentados em média ± desvio-padrao; V02Màx: consumo maximo de oxigenio; FCMàx: 
frequencia cardiaca maxima; VEMàx: ventilaçao pulmonar maxima; RTR: razao de troca 
respiratoria. 
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As respostas fisiol6gicas e de velocidade durante teste de 30 minutos de 

caminhada em ritmo autosselecionado em esteira sao apresentadas na Tabela 2. A 

ANOVA de um fator demonstrou um efeito significante para as variaveis frequencia 

cardiaca (F2 ,63 = 5,912 P = 0,008) e velocidade (F2 ,63 = 4,276 P = 0,04). Um Post Hoc de 

Tukey foi usado para multiplas comparaç6es e revelou que a FC apresentou-se com 

menores valores para o G90 (107,2 .!. 11,6) em comparaçao ao G140 (127,9 .!. 15,1), com 

menores valores para o grupo que escutou musica mais lenta. A analise também 

demonstrou a velocidade com valores superiores para o grupo G140 (5,4 .!. 0,7) quando 

comparado ao G90 (4,8 .!. 0,5) e Gsm (4,8 2:..,0,3). Nenhuma diferença foi observada para as 

outras variaveis analisadas entre os grupos experimentais (p < 0,05) 

Tabela 3. Respostas fisiol6gicas durante teste de 30-minutos de caminhada em ritmo 

autosselecionado. 

G90 (N=1 O) G140 (N=10) GC (N=1 O) 

V02 (mL·kg-1·min-1) 11,9.:!:.3,2 14,9 .:!:. 4,5 11,3.:!:.2,8 

%V02Màx (mL·kg-1·min-1) 43,8.:!:. 10,6 56.:!:. 19 49,6.:!:. 17 

FC (b.p.m-1) 107,2.:!:.11,6 127,9 ~ 15,1* 114,2.:!:.13 

%FCMàx 60,9.:!:. 6,1 70,1 .:!:. 8,4 67,3.:!:. 12,5 

Velocidade (km.h-1) 4,8 .:!:. 0,5 5,4.:!:.0,7*t 4,8 ~0,3 

Dados apresentados em média ± desvio-padrao; V02: consumo de oxigenio; V02Màx : consumo 
maximo de oxigenio; FC: frequencia cardiaca; FCMàx: frequencia cardiaca maxima. * diferença 
significativa entre G90 e G140. # diferença significativa entre G90 e GC. t diferença significativa entre 
G140 e GC (p < 0,05) . 

A Figura 1 apresenta as respostas fisiol6gica de % FCmax (Fig. 1A) e de velocidade 

selecionada (Fig. 1 B) através do tempo durante o teste de 30 minutos de caminhada em 

ritmo autosselecionado, com ou sem estimulo musical, em esteira. A analise estatistica 

Kruskal-Wallis indicou um significante efeito do tempo sobre o %FCmax nos minutos 15 (X2 

= 5,903; P = 0,052) e 25 (X2 = 5,037; P = 0,081), embora nao tenham sido significantes, os 

valores demonstraram uma tendencia para haver diferenças entre os grupos. Para o 

significante efeito do tempo, analise posteri or (U de Mann-Whitney) demonstrou que o 

%FCMax foi maior para o grupo que escutou musica a 140bpm comparado ao grupo que 

escutou musica a 90bpm nos minutos 15 (p = 0,014) e 25 (p = 0,011) (fig. 1A). Quanto à 

velocidade foi encontrado que a velocidade teve resultados significantes entre os grupos 

ao longo do teste, nos minutos 5 (F2,63 = 5,540; P = 0,000) e 15 (F2,63 = 5,540; P = 0,010). 
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Uma analise posteri or foi capaz de identificar quais grupos se diferenciaram. O G140 

apresentou escolhas de velocidade mais elevadas durante todo o teste, se comparadas 

aos G90 e Gsm. Entretanto, esses valores foram significantes apenas nos minutos 05:00 (p 

= 0,038) para Gsm e no momento 15:00 para o G90 (p = 0,020) e Gsm (p = 0,019) (Fig. 1). 
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Figura 1. Respostas da %FCMax e velocidade (figura A e B respectivamente) através do tempo 
durante teste de 30 minutos de caminhada em ritmo autosselecionado em esteira. Notas: * 
Diferença significativa entre o grupo G140 e G90 (p < 0,05). t diferença significativa entre G140 e 
GC. Os dados sao apresentados em média e erro padrao. 
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5. DISCUssAo E CONCLUsAo 

Este estudo examinou diferentes ritmos musicais sobre respostas fisiol6gicas e 

analisou a escolha da velocidade entre os grupos (estratégia de pacing). Foi hipotetizado 

que a combinaçao de estimulos musicais com caminhada em ritmo autosselecionado 

levaria à respostas especificas, como autosseleçao de velocidade de acordo com o ritmo. 

Os valores de velocidade média deste estudo foram maiores no G140 em 

comparaçao ao G90 e Gsm e, apesar do G140 apresentar velocidades mais elevadas 

durante todos os momentos do teste, a analise de variancia s6 identificou diferenças 

significativas nos minutos 5 (G140 > Gsm) e 20 (G140 > G90 e Gsm). Dessa forma, esses 

dados sustentam a hip6tese inicialmente colocada de que o estimulo musical rapido seria 

capaz de elevar a autosseleçao do ritmo da caminhada. 

A maioria dos estudos envolvendo a utilizaçao de estimulo musical avaliam 

respostas fisiol6gicas e condiç6es como percepçao de esforço, afeto, humor e outras 

variaveis psiofisiol6gicas. Além disso, a maioria investigou a influencia da musica sobre 

condiç6es pré-determinadas, impossibilitando a avaliaçao da estratégia de pacing. 

O achado do presente estudo, mostrando que a musica aumenta a intensidade do 

exercicio, é consistente com alguns estudos23,24. No estudo de Elliot23 , o qual investigou 

quatro condiç6es (se m musica, musica lenta -100bpm, musica moderadamente rapida -

140bpm, e musica rapida - 180bpm) durante 20 minutos de atividade em bicicleta 

ergométrica, foi encontrado que o estimulo moderadamente rapido e rapido provocou 

significante aumento na distancia percorrida. Isso parece demonstrar que ouvir musicas 

com ritmo mais rapido influencia na escolha de uma maior velocidade, enquanto um 

menor ritmo nao produz modificaç6es significativas nessa estratégia. Johnson24 , também 

analisou influencia de diferentes generos e ritmos musicais em bicicleta, e os resultados 

sugeriram que o genero musical nao afetou o exercicio mas o ritmo teve um efeito 

pequeno, porém significante. Porém, essas pesquisas apresentam protocolos bastante 

diferentes do estudo aqui apresentado. A presente pesquisa, utiliza diferentes sujeitos 

para cada situaçao, evitando influencia sobre as respostas dos testes subseqOentes 

(Hawthorne effect) dando mais confiabilidade aos dados. 

Esse estudo teve como base principal para a escolha das musicas o ritmo, o que 

poderia ter conduzido a uma rejeiçao por parte dos sujeitos, e isso parece nao ter 

ocorrido. Assim, os resultados corroboram com um estudo conduzido por Karageorghis e 

Terry25, que apesar de colocarem fatores mais importantes para as 

qualidades motivacionais de uma musica: ritmo, musicalidade, impacto cultural e 

associaçao; afirmam que a caracteristica chave de uma musica motivante é o ritmo, de 

preferencia rapido (entre 120 e 140bpm). Segundo esses autores, durante o exercicio 
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continuo submaximo, o organismo tem uma predisposiçao a responder ao elemento 

ritmico da musica, resultando numa sincronizaçao entre o tempo musical e os 

movimentos desenvolvidos. 

De fato, Wilson26 refere-se a um "marca-passo" no cérebro que regula o 

funcionamento temporal. Assim, a resposta do ritmo que ocorre quando os movimentos 

fisicos tornam-se sincronizados com o componente musical, poderia ser considerada 

uma resposta psicofisica. Esse mecanismo pode servir para coordenar o estimulo neural 

aferente da musica com um estimulo eferente reciprocamente distribuido (ex: movimento 

fisico). Tal informaçao parece justificar os resultados desta pesquisa, os quais foram 

influenciados pela capacidade de intensificaçao do trabalho proporcionada pela musica 

mais rapida, que cria um efeito ergogenico em termos de melhora do desempenho motor 

e aumento da resistencia aer6bia. 

Porém, é preciso analisar também se a influencia do estimulo musical na escolha 

de uma velocidade diferente foi suficiente para que os individuos atingissem valores 

significativos para melhora ou manutençao da qualidade de vida. Para isso, o Colégio 

Americano de Medicina do Esporte 18 (ACSM), preconiza que o individuo dever praticar 

exercicio fisico com uma frequencia de 3 a 5 vezes por semana e uma intensidade 

variando entre 55 e 90% da frequencia cardiaca maxima (FCmàx) e 50 a 85% do consumo 

maximo de oxigenio (V02màx). Dessa forma, alguns estudos tem tentado demonstrar que 

a caminhada em intensidade autosselecionada é um estimulo adequado para melhora ou 

manutençao da aptidao cardiorrespirat6ria (ACR), de acordo com a recomendaçao do 

ACSM18. 

Apesar da caminhada em intensidade autosselecionada ser defendida como um 

estimulo adequado tem-se verificado uma ampia variabilidade e resultados 

controversos8,22,27. Krinski et al,28, avaliando individuos de ambos os generos durante 20 

minutos de caminhada autosselecionada, demonstrou que ambos os nao atingiram 

valores de intensidade recomendados pelo ACSM18. Mas, deve-se atentar para o fato de 

que em ambos os estudos os sujeitos foram classificados como fisicamente ativos, 

diferente da presente pesquisa. 

Buscando verificar o efeito da aptidao cardiorrespirat6rio (ACR), Buzzachera et 

al.8 comparou as respostas fisiol6gicas durante a caminhada em intensidade 

autosselecionada por mulheres sedentarias de tres diferentes niveis de ACR. Os 

resultados apresentados demonstraram que a ACR foi inversamente relacionada aos 

valores percentuais e fisiol6gicos (%V02Màx• %V02 no LV, %FCMàx, e %FC no LV) e 

diretamente associada ao valor absoluto do V02Màx durante caminhada em ritmo 

autosselecionado. Assim, sugerindo que os sujeitos com menor ACR tendem a 

autosselecionar uma maior intensidade de exercicio. Posteriormente Buzzachera et al,29, 
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comparou as respostas fisiolégicas, perceptuais e afetivas durante caminhada em 

intensidade autosselecionada por mulheres adultas de tres diferentes faixas etarias. Os 

resultados fisiolégicos obtidos também foram adequados aos padr6es estabelecidos pelo 

ACSM18. Dessa forma, parece que a utilizaçao de intensidade autosselecionada mostra

se mais eficaz para grupos de pessoas sedentarias de diferentes faixas etarias mas, 

ineficaz para jovens fisicamente ativos. 

No presente estudo, interessantemente, todos os grupos alcançaram valores 

médios do %FCmax adequados (G90 = 60,9%, G140 = 70,1 e Gsm = 67,3), mas apenas O 

G140 demonstrou valores adequados quando se tratando do %V02max (G90 = 43,8%, G140 = 

56 e Gsm = 49,6). As diferenças entre esses valores podem ter ocorrido em funçao de que 

o %V02max e %FCMax apresentam maiores variaç6es, uma média de 5 a 15%, em 

intensidades mais baixas em individuos com menor nivei de condicionament030 . 

Em conclusao, parece que tais evidencias mostram que a musica rapida pode 

ajudar a impulsionar às pessoas a se exercitarem de forma mais ardua desenvolvendo 

treinos sess6es de exercicios mais efetivos. Para aqueles que sao mais propensos a 

abandonar programas de exercicio fisico devido ao desconforto do cansaço fisico, estes 

resultados serao uteis na promoçao de um desempenho superior, aumentando a 

probabilidade de adesao em programas de exercicio. Entao, a musica parece oferecer às 

pessoas uma maneira de melhorar os seus programas de exercicio e, eventualmente, a 

sua qualidade de vida. 

Estas evidencias mostram que a musica rapida pode ajudar a impulsionar as 

pessoas à pratica de exercicios de forma mais ardua e assim, obter melhores sess6es de 

treinamento. Para aqueles que sao mais propensos a abandonar o exercicio devido 

ao desconforto do cansaço fisico, estes resultados serao uteis na promoçao de uma 

maior resistencia e desempenho superior, aumentando a adesao à programas de 

exercicio fisico. A caminhada em intensidade preferida auxiliada pela utilizaçao da 

musica parece oferecer às pessoas uma maneira de aperfeiçoarem suas praticas fisicas 

e a sua qualidade de vida. 
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