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RESUMO 
 
Na busca por estratégias que melhorem os índices de aderência em programas 
de atividade física, a prescrição da intensidade autosselecionada tem sido 
apontada como método eficaz por promover respostas afetivas mais positivas. 
Os estudos que envolveram o treinamento com pesos nessa linha de pesquisa 
são escassos, principalmente envolvendo idosos como amostra. O objetivo 
deste estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado foi verificar a 
máxima atividade eletromiográfica e a força muscular de 43 idosos previamente 
sedentários, os quais foram randomizados em três grupos, sendo dois 
experimentais: Grupo Intensidade Autosselecionada (GIA) e Grupo Intensidade 
Imposta (GII), e um Grupo Controle (GC), após diferentes protocolos de 
treinamento com pesos. Inicialmente os idosos foram submetidos a avaliações 
da máxima atividade eletromiográfica (Bíceps Braquial e Vasto Lateral) e da 
força máxima (teste de uma repetição máxima – 1RM). Posteriormente, os dois 
grupos experimentais (GIA e GII) foram submetidos a um programa de 16 
semanas de treinamento com pesos, contendo os seguintes exercícios: supino 
reto, leg press, puxador frontal, cadeira extensora, elevação lateral, cadeira 
flexora, rosca direta e extensão de tríceps. O GII treinou com intensidade de 
60% 1RM e o GIA treinou com uma intensidade autosselecionada, percebida 
como “boa” (+3) na escala afetiva. Foram realizadas avaliações nos momentos 
Pré, Pós 8 semanas e Pós 16 semanas. Foram verificados aumentos 
significativos (p<0,05) na máxima atividade eletromiográfica do Vasto Lateral e 
na força muscular no GII e no GIA após 16 semanas de treinamento. Não foi 
observada interação significativa das cargas relativas utilizadas ao longo do 
programa (grupos vs. momentos, p=0,156). As correlações entre os ganhos de 
força e o aumento da máxima atividade eletromiográfica se mostraram em sua 
maioria moderadas, sendo apenas uma significativa (membro superior – GII 
p=0,048). Conclui-se que ambos os protocolos de treinamento foram efetivos 
em promover aumentos significativos nas variáveis analisadas, sendo mais 
expressivos no GII.  

PALAVRAS CHAVES: Treinamento de força. Auto regulação. Intensidade do 

exercício. Envelhecimento.  
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ABSTRACT 

 

In the search for strategies that improve rates of adherence in physical activity 
programs, the prescription of self-selected intensity has been identified as an 
effective method to promote more positive affective responses. The studies 
involving weight training in this research line are scarce, mainly involving elderly 
population. The aim of this randomized clinical trial was to verify the maximum 
electromyographic activity and muscle strength of 43 previously sedentary 
elderly, which were randomized in three groups, including two experimental: 
Imposed Intensity Group (IIG) and Self-selected Intensity Group (SIG), and a 
Control Group (CG), after different weight training protocols. Initially the elderly 
underwent to evaluations of maximum electromyographic activity (biceps brachii 
and vastus lateralis) and maximum strength (one repetition maximum test - 
1RM). Subsequently, the two experimental groups (IIG and SIG) underwent a 
16-week weights training program, containing the following exercises: Bench 
Press, Leg Press, Lat Pull Down, Leg Extension, Lateral Raise, Leg Curl, Biceps 
Curl and Triceps Extension. The IIG trained with intensity of 60% 1RM and SIG 
trained with a self-regulated intensity perceived as "good" (+3) in the Feeling 
Scale. Evaluations were performed in the moments Pre, Post 8 weeks and Post 
16 weeks. Significant increases were observed (p<0.05) in the maximum 
electromyographic activity of the vastus lateralis and muscle strength in IIG and 
SIG after 16 weeks of training. There was no significant interaction in the relative 
loads used throughout the program (groups vs. moments, p = 0.156). The 
correlations between the strength gains and the increased maximum 
electromyographic activity have been in its majority moderate, with only one 
being significant (upper limb - IIG p = 0.048). It is concluded that both training 
protocols were effective to promote significant increases in the variables 
analyzed, being more expressive in the IIG. 

KEYWORDS: Strength training. Self-regulation. Exercise intensity. Aging.
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I.  INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

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 (CAMARANO, 2002; OMS, 2010).  

Estudos demográficos conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística estimam que aproximadamente 13% da população brasileira 

poderá ser constituída por indivíduos idosos no ano de 2020 (IBGE, 2002). 

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 (CHAIMOWICZ, 1998). 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 (GARBER et 

al., 2011). 

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) (TORAMAN; AYCEMAN, 

2005), a qual é definida por Rikli e Jones (1999) como a capacidade para 

desempenhar as atividades cotidianas de forma segura e independente, sem 

que ocorra a exaustão. 

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 (GARBER et al., 2011). Dessa maneira, a 
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necessidade de efetivos programas de prevenção primária e secundária 

ligados à saúde do idoso torna-se cada vez mais proeminente e indispensável 

na sociedade moderna. 

No entanto, apesar dos diversos efeitos benéficos à saúde associados 

com a prática regular de exercício físico, uma considerável parcela da 

população de inúmeros países desenvolvidos e/ou em desenvolvimento ainda 

continua a ser fisicamente inativa (BRYAN et al., 2006; DOWDA et al., 2003; 

HALLAL et al., 2003; KILMER et al., 2008; MONDA et al., 2007; MONTEIRO et 

al., 2003; OPPERT et al., 2006). 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 (EYLER et al., 

2003).  

Segundo Dishman (1991), 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 precoce 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 (ATLANTIS et al., 2008; 

BALL et al., 2007; BAUMAN et al., 2002; REICHERT et al., 2007; TOFT et al., 

2007), uma menor atenção é direcionada aos fatores contribuintes para as 

diminuídas taxas de aderência nesses programas (COX et al., 2003; 

SPERANDEI et al., 2016; WEISS et al., 2007).  

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 

(DISHMAN, 1991; DISHMAN; BUCKWORTH, 1996). Num estudo recente 

realizado no Brasil, foi verificada uma taxa de aproximadamente 50% de 

abandono precoce logo após dois meses de participação (SPERANDEI et al., 

2016).  

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 (DISHMAN et al., 1994). Embora a prescrição de uma duração 

prolongada de exercício físico também possa contribuir para o aumento nas 
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taxas de abandono, a inclusão de intensidades vigorosas parece ser o seu 

principal contribuinte (DISHMAN, 1991; DISHMAN et al., 1994; DUNCAN et al., 

2005).  

Nas últimas décadas, inúmeros estudos têm demonstrado a existência 

de uma relação positiva entre alta intensidade de exercício físico e altas taxas 

de abandono precoce (COX et al., 2003; DUNCAN et al., 2005; LEE et al., 

1996; PERRI et al., 2002). Na meta-análise realizada por Dishman e Buckworth 

(1996) 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 no estudo desenvolvido por Perri 

et al. (2002), onde 379 sujeitos adultos foram aleatoriamente divididos em dois 

grupos experimentais baseados em intensidade moderada e vigorosa e dois 

grupos baseados na frequência semanal (3-4 dias e 5-7 dias). Após seis meses 

de intervenção, não foram verificadas diferenças nas taxas de aderência entre 

os grupos submetidos a diferentes frequências 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 relacionadas à 

aderência provocadas pela prescrição de elevadas intensidades promovem 

maiores consequências em virtude das alterações morfofuncionais causadas 

pela senescência como, por exemplo, a diminuição da força muscular que 

muitas vezes é associada à diminuição da massa muscular (GOODPASTER et 

al., 2006; HUGHES et al., 2001; JANSSEN et al., 2000). No entanto, estudos 

conduzidos por Hughes et al. (2001) e Goodpaster et al. (2006) apontaram 

fraca associação entre declínio da força muscular e redução da massa 

muscular com o envelhecimento.  

Com relação à modulação da força muscular, já foi estabelecida a 

relação entre o aumento da atividade eletromiográfica e o aumento no número 

de unidades motoras ativas, assim como o aumento da ativação das fibras que 

já eram recrutadas (FARINA et al., 2014). Assim, tem sido sugerido o 

treinamento com pesos como um método eficaz na manutenção ou melhora do 
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comportamento neuromuscular, promovendo maior capacidade de mobilidade, 

prevenção de quedas, entre outros benefícios (MORSE et al., 2007). 

Apesar da necessidade da prescrição de uma adequada intensidade de 

exercício físico, prévios estudos demonstraram que participantes de programas 

de exercício físico tendem a negligenciar a avaliação da força e optam por 

treinar em intensidades autosselecionadas (COX et al., 2003; DISHMAN et al., 

1994; KING et al., 1991). 

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

de promoção à saúde e academias, a prescrição de uma intensidade de 

exercício baseada no teste de uma repetição máxima (1RM) torna-se pouco 

viável, devido à escassez de profissionais e tempo disponível e o risco inerente 

à realização do teste máximo em sujeitos idosos. Como resultado, a maioria 

dos indivíduos passa a ser orientada somente em relação à correta execução e 

à ordem dos exercícios, necessitando autosselecionar a intensidade do 

exercício para realizar o programa de treinamento (ELSANGEDY et al., 2013). 

De um ponto de vista psico-fisiológico, a autosseleção da intensidade 

tem sido fundamentada e recomendada devido à produção de respostas 

afetivas (prazer/desprazer) positivas, as quais estão fortemente atreladas com 

a aderência em programas de atividade física (GLASS; CHVALA, 2001; LIND 

et al., 2005; PARFITT et al., 2006; PINTAR et al., 2006). 

Considerando os aspectos supracitados, a compreensão dos efeitos de 

um programa de treinamento com pesos em intensidade autosselecionada 

sobre o comportamento neuromuscular torna-se crucial, pois poderia ser uma 

estratégia promissora no momento da prescrição da intensidade do exercício 

buscando assim promover, além de possíveis ganhos de força, uma maior 

aderência aos programas de atividade física. 

Desta maneira, o presente estudo preconiza fornecer subsídios para o 

seguinte questionamento: Programas de treinamento com pesos com 

diferentes protocolos de controle da intensidade (imposta e autosselecionada) 

promovem ganhos significativos sobre a atividade eletromiográfica e a força 

muscular de idosos? 
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1.2 – OBJETIVOS 

 

1.2.1 – OBJETIVO GERAL 

- Analisar as alterações sobre a máxima atividade eletromiográfica e a força 

muscular de idosos submetidos diferentes protocolos de treinamento com 

pesos. 

1.2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar intragrupos as cargas absolutas (kg) e relativas (%1RM) utilizadas 

durante o programa de treinamento em relação à sessão 1; 

- Avaliar a máxima atividade eletromiográfica dos idosos submetidos a 

diferentes programas de treinamento com pesos; 

 - Avaliar a força máxima dos idosos submetidos a diferentes programas de 

treinamento com pesos; 

- Verificar a interação Grupos vs. Momentos das cargas de treinamento 

utilizadas durante o programa de treinamento; 

- Analisar a correlação entre os aumentos (Δ%) da máxima atividade 

eletromiográfica e da força muscular nos membros superiores e inferiores dos 

idosos. 

1.3 – HIPÓTESE 

H1 O treinamento com intensidade autosselecionada promoverá melhoras 

significativas na máxima atividade eletromiográfica e na força muscular, porém 

não superior às melhoras promovidas pelo treinamento em intensidade 

imposta;  

H0 O treinamento com intensidade autosselecionada não apresentará 

diferenças significativas na máxima atividade eletromiográfica e na força 

muscular.  
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1.4 – DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS 

Variável Independente:  

- Intensidade do exercício 

Variáveis Dependentes: 

- Máxima Atividade Eletromiográfica  

- Força máxima  

1.5 – JUSTIFICATIVA 

O presente estudo justifica-se mediante o fornecimento de subsídios 

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

autosseleção da intensidade do exercício físico. Apesar do crescente número 

de pesquisas voltadas ao entendimento das respostas afetivas ao exercício, 

considerável lacuna tem sido observada durante intervenções de exercícios de 

força muscular, especialmente envolvendo indivíduos idosos.  

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

autosseleção da intensidade no treinamento com pesos foi capaz de 

proporcionar estímulos fisiológicos adequados para a ocorrência de 

modificações orgânicas benéficas à saúde, igualmente ao que se espera do 

modelo de intensidade imposta. Tal conhecimento poderá auxiliar em futuras 

prescrições de exercício físico, prioritariamente onde limitações de materiais de 

monitoramento fisiológico fazem-se presentes.  

 Socialmente, a investigação se justifica devido ao fato dos índices de 

sedentarismo e desistência precoce estarem cada vez mais elevados. Além 

disso, um estilo de vida fisicamente inativo tem tido grande associação com 

diminuição da autonomia funcional, ocasionada pela perda fisiológica de fibras 

musculares, sobretudo as do tipo ll, muito importantes nas respostas às 

urgências do dia-a-dia e, não menos importante, nas execuções das atividades 

diárias.  
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II REVISAO DA LITERATURA 

 

2.1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

O impacto negativo do envelhecimento na aptidão física e na capacidade 

funcional têm sido bem descritos na literatura científica (FENTON et al., 2015; 

FRIED; FERRUCCI, 2016; INGRAM, 2000; LIU et al., 2016;  MILANOVIĆ et al., 

2013). Uma das consequências do processo de envelhecimento é a diminuição 

do nível de atividade física, o que já começa a ser verificado desde a 

adolescência (SILVA et al., 2008).  

A hipótese biológica que explica esse fenômeno é atribuída à dopamina, 

que age sobre algumas áreas específicas do cérebro que estão relacionadas 

com a motivação para a locomoção. No entanto, há ainda fatores fisiológicos, 

psicológicos, sociais e ambientais que interferem nesse comportamento 

(SALLIS, 2000). 

Observa-se ainda um declínio no gasto energético total com o avançar 

da idade, consequência da diminuição da taxa metabólica de repouso e do 

gasto energético com atividade física (CASPERSEN et al. ,2000) 

Os autores verificaram ainda que da adolescência à idade adulta, a 

prática de atividade física vigorosa regular diminui de forma consistente e 

independente do sexo. Em adultos de meia idade até a idade idosa parece 

haver uma estabilidade nesses índices. Os autores concluíram que o resultado 

mais preocupante do estudo foi a diminuição da prática de exercícios de 

fortalecimento muscular com o passar dos anos, que seria a estratégia não 

medicamentosa mais eficaz para reverter ou estabilizar o processo natural de 

redução da força e da massa muscular (CADORE; IZQUIERDO, 2013; 

HURLEY; ROTH, 2000; MITCHELL et al., 2015; PINTO et al., 2014).  

É importante destacar que o processo de envelhecimento é natural, 

irreversível e fisiológico, provocando um importante impacto na capacidade 

funcional de indivíduos idosos. Um dos mecanismos fisiológicos envolvidos 

nesse processo é a redução e atrofia das fibras musculares, responsáveis por 

uma redução de 30-50% da força e da massa muscular em idosos (HURLEY; 

ROTH, 2000; LEXELL et al., 1988; MACALUSO et al., 2002). Além disso, há 
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uma diminuição da ativação elétrica das fibras musculares remanescentes, 

verificada através da diminuição da potência do sinal eletromiográfico (FARINA 

et al., 2014), sendo inclusive mais prevalente nos membros inferiores 

(AAGAARD, 2003; ESPOSITO et al., 1996; LEXELL et al., 1983).  

Mais especificamente, esses prejuízos são consequências de alterações 

em alguns parâmetros neurais e morfológicos. Dentre os mecanismos neurais 

tem-se a redução do maior índice de ativação do músculo agonista e o 

aumento da co-ativação do músculo antagonista, perda neuronal e uma menor 

inervação neuromuscular (KLASS et al., 2007). Já os mecanismos morfológicos 

incluem a diminuição do diâmetro e do comprimento das fibras musculares, 

especialmente as fibras do tipo ll (AAGAARD et al., 2010). Esse fato promove 

drástico comprometimento na qualidade muscular e na capacidade funcional de 

idosos (FRONTERA et al., 2008). 

A qualidade muscular é o termo designado à força produzida por 

unidade de massa muscular ativa (CADORE et al., 2012; CORREA et al., 2012;  

IVEY et al., 2000a). Adicionalmente, a qualidade muscular refere-se a quanto 

os fatores neuromusculares se associam com o desenvolvimento da força, o 

que pode explicar os aumentos de força mesmo sem alteração na massa 

muscular, e que é mais evidenciado em idosos devido ao maior déficit na 

quantidade de massa muscular e/ou à maior dificuldade em obter hipertrofia 

muscular, mesmo com o treinamento com pesos (CARMELI et al., 2000; 

KORHONEN et al., 2009; MACALUSO et al., 2002).  

Em estudos realizados com idosos, com programas de treinamento com 

pesos variando entre 10 e 12 semanas, foram verificados aumentos 

significativos de força muscular que chegaram a 50% (BOTTARO et al., 2007; 

CORREA et al., 2012; CORREA et al., 2013). No entanto, os índices de 

hipertrofia foram quase sem expressão (aproximadamente 5%), o que fez os 

autores associarem os aumentos de força às adaptações neurais e ao aumento 

no recrutamento de unidades motoras (maior ativação eletromiográfica). 

Sabendo então da interação desses processos, diversos estudos 

passaram a investigar o efeito de diferentes protocolos envolvendo o 

treinamento com pesos na força e na máxima atividade eletromiográfica 

(CADORE et al., 2013; CANNON; MARINO, 2010; FERRARI et al., 2013; 

McBRIDE et al., 2003; PINTO et al., 2014; RADAELLI et al., 2013). Em geral, 



22 

 

as adaptações promovidas pelo treinamento com pesos no sistema 

neuromuscular tem recebido grande atenção, principalmente por promover 

maior independência ao idoso para realizar as atividades de vida diária como 

caminhar, subir escadas, sentar/levantar e equilibrar-se (MITCHELL et al., 

2015; STEIB et al., 2010).  

Quanto à contração muscular, se sabe que ela ocorre por meio de 

potenciais de ativação (ou de ação) que têm origem nas trocas iônicas 

ocorridas nas membranas das células musculares, o sarcolema. A 

concentração iônica destas células é tal que provoca uma diferença de 

potencial entre o interior e o exterior da célula de aproximadamente -90 mV em 

repouso (KAMEN; CALDWELL, 1996). 

 Esse potencial se propaga ao longo das fibras musculares com uma 

velocidade de que varia de 2 a 7 m/s em seres humanos saudáveis (LI; 

SAKAMOTO, 1996; MASUDA et al., 2001). A EMG é o sinal interferencial que 

resulta do somatório dos potenciais de ação das unidades motoras ativadas 

referentes às fibras musculares monitoradas (NIGG; HERZOG, 2007).   

Como citado anteriormente, o envelhecimento pode gerar prejuízos nos 

mecanismos de ativação de um músculo, ou de todo um grupo muscular, e isto 

tem sido avaliado através de testes de Contração Isométrica Voluntária Máxima 

(CIVM), que fornece a máxima ativação eletromiográfica de um feixe muscular 

(JAKOBI; RICE, 2002). 

Bazzucchi et al. (2004) observaram redução da máxima atividade 

eletromiográfica tanto no músculo vasto lateral quanto no músculo bíceps 

braquial durante a realização de um teste de CIVM dos extensores do joelho e 

flexores do cotovelo, respectivamente, em idosas em relação a mulheres 

jovens. Outros estudos também demonstraram redução da máxima atividade 

eletromiográfica durante a realização da CIVM de flexores do cotovelo 

(ESPOSITO et al., 1996) e extensores do joelho (MACALUSO et al., 2002) em 

idosos comparados a indivíduos jovens.   

 O aumento da potência da atividade eletromiográfica é geralmente 

observada logo nas primeiras semanas de treinamento com pesos, tempo 

insuficiente para gerar ganhos de massa muscular, refletindo assim que esta 

melhora é resultado de um processo de adaptação neural (MORITANI, 1979). 
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 Dentre os estudos que buscaram avaliar as melhoras na máxima 

atividade eletromiográfica após programas de treinamento, diversas 

metodologias foram empregadas. Os estudos avaliaram diferentes ordens de 

exercício (CADORE et al., 2012; CADORE et al., 2013), diferentes frequências 

semanais (DIFRANCISCO-DONOGHUE et al., 2007; FERRARI et al., 2013; 

HOLVIALA et al., 2014; TAAFFE et al., 1999), diferentes volumes de 

treinamento (CANNON; MARINO, 2010; RADAELLI et al., 2013) e diferentes 

intensidades (MITCHELL et al., 2012; TAAFFE et al., 1996; TAKARADA; ISHII, 

2002; VAN ROIE et al., 2013; VINCENT et al., 2002). 

 Embora haja uma quantidade relevante de estudos, alguns achados 

parecem controversos, principalmente quanto à intensidade do exercício. Uma 

possível explicação é que os estudos têm utilizado diferentes músculos para 

avaliar a eficácia dessas intervenções, no entanto a resposta neuromuscular 

parece diferir entre diferentes musculaturas (BOTTARO et al., 2011; RABITA et 

al., 2000; RADAELLI et al., 2013; STARKEY et al., 1996).  

 As diferenças na máxima atividade eletromiográfica têm sido observadas 

claramente nos músculos do quadríceps (RABITA et al., 2000; 

THORSTENSSON et al., 1976;). No estudo de Rabita et al. (2000), os autores 

ao realizarem uma análise individual dos participantes do estudo, verificaram 

que os músculos Vasto Lateral e Vasto Medial tenderam a reduzir a máxima 

atividade eletromiográfica após o programa de treinamento. Baseados nos 

achados de Thorstensson et al. (1976), os autores concluíram ainda que um 

mesmo músculo pode apresentar diferenças entre suas diferentes porções. 

 Uma das explicações para essas diferenças é o fato desses músculos 

serem grandes e atuarem simultaneamente durante a extensão de quadril. 

Com isso, o controle neural desses músculos é necessariamente mais 

complexo do que músculos menores e não-compartimentalizados, contendo 

ainda, relativamente, uma menor quantidade de unidades motoras 

(THORSTENSSON et al., 1976; RABITA et al., 2000). 

2.2 – EXERCÍCIO FÍSICO E ADERÊNCIA 

Um dos maiores desafios para a saúde pública mundial no século 21 

está sendo encontrar maneiras eficazes para aumentar o nível de atividade 
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física da população e assim reduzir seus comportamentos sedentários 

(BIDDLE et al., 2011; JONES et al., 2014). 

No entanto, estratégias que interfiram positivamente na aderência em 

programas de exercício físico já vêm sendo motivo de investigação ao longo 

das últimas décadas, visto que, apesar da grande quantidade de estudos 

comprovando os efeitos benéficos advindos da manutenção de um estilo de 

vida fisicamente ativo, é verificada uma alta prevalência de inatividade física na 

população mundial (BRYAN et al., 2006; CHOWDHURY et al., 2007; DOWDA 

et al., 2003; HALLAL et al., 2003; MONDA et al., 2007; MONTEIRO et al., 2003; 

OPPERT et al., 2006). 

Estudos prévios verificaram que as altas taxas de abandono precoce em 

programas de atividade física estão contribuindo positivamente para esses 

dados, sendo eles mais acentuados com o aumento da idade (DISHMAN, 

1991; DISHMAN; BUCKWORTH, 1996; ECCLESTONE et al., 1998; 

ELSANGEDY et al., 2013; McAULEY et al., 2003; RATAMESS et al., 2008; 

RHODES et al., 2009). 

Nos últimos anos, inúmeros estudos têm demonstrado a existência de 

uma relação positiva entre alta intensidade de exercício físico e altas taxas de 

abandono precoce (COX et al., 2003; DUNCAN et al., 2005; LEE et al., 1996; 

PERRI et al., 2002).  

Baseados em teorias da psicologia, como a teoria da autodeterminação 

e a teoria hedônica, pesquisadores passaram a investigar se a liberdade de 

escolha dada ao sujeito quanto à intensidade possibilitaria a ele maiores 

sensações de prazer advindas da prática de exercício, podendo assim gerar 

maiores chances de a atividade ser repetida. De um ponto de vista psico-

fisiológico, essa autosseleção da intensidade poderia ser justificada pela 

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

fortemente atreladas com a aderência em programas de atividade física 

(GLASS; CHVALA, 2001; LIND et al., 2005; PARFITT et al., 2006; PINTAR et 

al., 2006). 

A busca de respostas a respeito da autosseleção da intensidade tem 

levado a conclusões cuja origem pode ser traçada nas teorias citadas 

anteriormente, onde as pessoas são mais propensas a fazer escolhas 

comportamentais que gerem prazer e, ao contrário, tendem a evitar escolhas 
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comportamentais que induzem desprazer/desconforto. Assim também, 

consistente com a teoria da autodeterminação, a perda de autonomia na 

definição da intensidade do exercício pode ter um impacto negativo, com 

implicações potencialmente negativas para a aderência (VAZOU-EKKEKAKIS; 

EKKEKAKIS, 2009). 

Infelizmente, os efeitos da intensidade autosselecionada sobre a 

aderência em alguns tipos de exercício, como no treinamento com pesos, por 

exemplo, ainda não estão bem elucidados. Faz-se necessário aprofundar essa 

investigação já que um estudo prévio encontrou resultado divergente ao que foi 

citado no tópico anterior, quando Vincent et al. (2002) verificaram taxas de 

abandono maior no grupo que treinou com intensidade baixa (50% 1RM) 

quando comparado ao grupo que treinou em intensidade alta (80% 1RM). Vale 

salientar que ambas as intensidades foram impostas, o que pode ter impactado 

numa sensação de perda da autonomia sobre a atividade exercida.  

Embora a intensidade do exercício seja de suma importância para se 

atingir os objetivos desejados com segurança e eficácia (ACSM, 2013; FLECK; 

KRAEMER, 2014), quase que a totalidade dos praticantes de exercícios em 

academias e outros ambientes de promoção à saúde são orientados apenas 

quanto à execução correta e a ordem dos exercícios, necessitando assim 

autosselecionar suas intensidades de treinamento (EKKEKAKIS, 2009).  

Devido a esse fato, estudos passaram a avaliar se a intensidade 

autosselecionada pelos sujeitos atinge a faixa ideal para se adquirir 

modificações orgânicas benéficas à saúde segundo as recomendações 

internacionais (EKKEKAKIS, 2009). Dentre as investigações, tem-se um amplo 

conhecimento desse assunto no exercício aeróbico e grande escassez durante 

treinamento com pesos. Após uma revisão sistemática da literatura realizada 

para o presente estudo, encontrou-se apenas 10 estudos que envolveram ao 

menos um grupo que treinou em intensidade autosselecionada durante 

sessões de treinamento com pesos.  

Dentre os outros estudos encontrados na revisão, apenas uma 

investigação acompanhou sujeitos durante um programa de treinamento, com 

12 semanas de duração e realizado com mulheres idosas sedentárias 

(ELSANGEDY, 2012). Já dentre os outros estudos, baseados em apenas uma 

sessão de exercício, dois foram realizados com mulheres adultas jovens 
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treinadas (FOCHT, 2002; RATAMESS et al., 2008), um com homens adultos 

jovens treinados (PORTUGAL et al., 2015), três com homens e mulheres 

adultos jovens sedentários (FOCHT, 2007; GLASS; STANTON, 2004; GLASS, 

2008), dois com idosas sedentárias (ELSANGEDY et al., 2013; HUGO et al., 

2016) e um com meninas adolescentes sedentárias (ALVES et al., 2014). 

No geral, independente do sexo, faixa etária ou nível de 

condicionamento, os sujeitos tenderam a autosselecionar intensidades abaixo 

do recomendado para gerar ganhos de força e hipertrofia muscular. Cabe 

ressaltar que, em sua maioria, os estudos basearam a autosseleção da 

intensidade apenas na percepção do sujeito, sem utilizar qualquer instrumento 

de identificação das sensações de prazer/desprazer dos participantes. Apenas 

num estudo piloto recentemente publicado (HUGO et al., 2016), os sujeitos 

foram orientados a escolher a intensidade do exercício baseados na escala 

afetiva proposta por Hardy e Rejeski (1989). Especificamente, o descritor 

utilizado com parâmetro de autosseleção da intensidade foi o +3 (Bom), uma 

vez que prévios estudos verificaram uma há uma relação entre este descritor e 

a intensidade moderada do exercício (EKKEKAKIS, 2009; ROSE; PARFITT, 

2008).  

Rose e Parfitt (2008) concluíram em seu estudo que a escala afetiva 

pode ser uma boa estratégia para regular a autosseleção da intensidade do 

exercício, quando se busca induzir sensações prazerosas no indivíduo. As 

autoras acrescentaram ainda que a vantagem de se utilizar a escala afetiva ao 

invés de outros métodos de monitoramento de intensidade (ex.: Frequência 

Cardíaca e Percepção Subjetiva de Esforço) é que, além da praticidade de 

utilização, a escala facilita a promoção de respostas prazerosas durante o 

exercício, podendo gerar motivação extra no indivíduo que inclusive poderá 

apresentar maiores chances de repetir a atividade, impactando assim na sua 

aderência.  
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III METODOLOGIA 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

  O presente estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado 

contou com uma amostra não probabilística e intencional composta por idosos 

de ambos os sexos residentes na cidade de Mossoró-RN.  

O método foi selecionado a partir do problema estabelecido e com base 

nos objetivos propostos, uma vez que o ensaio clínico randomizado é 

considerado como uma das técnicas mais importantes para evidenciar a 

eficácia de uma intervenção em investigações na área da saúde (HOCHMAN et 

al., 2005). 

3.2 – POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Um método de recrutamento por conveniência dos possíveis 

participantes foi empregado, sendo realizado através de anúncios impressos 

fixados em murais de recados públicos do Campus Central da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte e nas Unidades Básicas de Saúde da Família 

(UBSFs) próximas à instituição, que são a UBSFs Aguinaldo Pereira da Silva 

do bairro Vingt-Rosado e Epitácio da Costa Carvalho do bairro Walfredo 

Gurgel.  

Todos os participantes foram inicialmente esclarecidos sobre os 

procedimentos da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme as Normas de Realização de Pesquisas com Seres 

Humanos (resolução nº 466/12 do CNS). A presente pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte sob o parecer nº 486.551. 

O número de sujeitos por grupo foi definido após o recrutamento da 

amostra, onde os idosos que atenderam aos critérios de inclusão foram 

randomizados através de aleatorização simples em três grupos:  

 



28 

 

 Grupo Intensidade Imposta (GII): realizou treinamento com intensidade 

ajustada pelo pesquisador; 

 Grupo Intensidade Autosselecionada (GIA): realizou treinamento com 

intensidade autorregulada, baseados na Escala Afetiva; 

 Grupo Controle (GC): realizou acompanhamento (avaliações) sem 

atividade física. 

Figura 01 - Fluxograma dos participantes do estudo. 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

Como critérios de inclusão foi estabelecido que os idosos deveriam ter 

entre 60 e 79 anos; considerados sedentários, reportando a não realização de 

atividade física por pelo menos 150 minutos por semana em intensidade 

moderada a alta (HASKELL et al., 2007); com nenhuma contraindicação à 

prática regular de exercício, baseado em exames médicos realizados dentro 

dos 12 meses antecedentes ao início das avaliações. 

Foi estabelecido também que aqueles que apresentassem alguma 

limitação osteomioarticular durante a intervenção, ou mesmo aqueles com 

frequência de ausência menor do que três sessões seguidas ou o não 
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comparecimento a mais de 30% das sessões experimentais seriam excluídos 

do estudo. 

Durante todo o período do estudo, 9 idosos não completaram as 

avaliações, sendo 3 de cada grupo, totalizando 14 idosos no GII, 14 no GIA e 

15 no GC. 4 idosos desistiram por motivo de desconforto após a primeira 

avaliação dos testes de 1RM, 3 desistências foram motivadas por falta de 

tempo, 1 por motivo de queda e 1 por mudança de cidade. (FIGURA 01) 

3.3 – INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

Primeiramente foram avaliados o nível de atividade física e o estado 

mental, definidos como critérios de inclusão para compor o grupo amostral, 

sendo aplicados os seguintes questionários: 

3.3.1 - Questionário Internacional de Atividade Física 

 Para verificar o nível de atividade física, foi utilizado o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão VIII curta, que contém 

perguntas referentes à frequência semanal e duração em minutos por dia da 

prática de atividades físicas vigorosas, moderadas e para caminhada. O 

questionário foi devidamente validado para a população brasileira por Matsudo 

et al. (2001), obtendo coeficiente de validação para a versão curta de r = 0,75. 

Para classificar os participantes como sedentários, foram utilizados os 

valores recomendados pelo American College of Sports Medicine (Haskell et 

al., 2007) sobre atividade física auto reportada, os quais determinam como 

sedentário o indivíduo que relata realizar menos de 150 minutos de atividade 

física por semana em intensidade moderada a alta. (ANEXO 1) 

3.3.2 - Mini-Exame de Estado Mental 

Ainda anteriormente ao início dos primeiros testes, uma criteriosa 

avaliação pré-participação foi conduzida pelo avaliador responsável do estudo, 

onde os indivíduos além da necessidade de receberem autorização médica 

passaram por uma análise mental através do Mini Exame de Estado Mental 

(LOURENÇO; VERAS, 2006), sendo excluídos os participantes que obtiveram 

escore igual ou menor que 17, o qual representa uma baixa capacidade de 
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cognição e de entendimento de explicações, o que poderia interferir 

diretamente nos resultados do estudo. (ANEXO 2) 

Em seguida, foram avaliadas as variáveis do estudo, de acordo com os 

seguintes procedimentos: 

3.3.3 - Máxima Atividade Eletromiográfica 

Para avaliar a máxima atividade eletromiográfica, foi utilizada uma 

técnica não invasiva de eletromiografia de superfície (EMGs), utilizando-se 

eletrodos que foram colocados sobre a pele, para registro dos estímulos 

elétricos musculares.  

Figura 2 -  Equipamento Miotool  para Eletromiografia. 

 

Fonte: O autor (2015). 

 

Para a aquisição dos sinais de EMGs, foi utilizado o eletromiógrafo da 

marca Miotec (Figura 2) (16 bits; frequência de amostragem 3000 

amostras/segundo por canal Wireless e 2000 amostras/segundo por canal 

USB; CMR de 126 dB), eletrodos da marca 3M (prata-cloreto de prata, com gel 

sólido adesivo) e, para a coleta e análise do sinal, o software Miograph 2.0 

(Miotec Equipamentos Biomédicos, Porto Alegre, RS, Brasil). 

O equipamento possui oito canais analógicos de entrada com frequência 

de amostragem 3000 amostras/segundo por canal Wireless, 2000 

amostras/segundo por canal USB e conversor A/D de 16 Bits. O modo de 
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rejeição comum do equipamento é de 126 dB. Para aderência dos eletrodos e 

captação do sinal EMG foram seguidos rigorosamente todos os procedimentos 

recomendados pelo consórcio europeu SENIAN (Surface ElectroMyoGraphy for 

the Non-Invasive Assessment of Muscles) (KONRAD, 2005), como depilação, 

limpeza do local com álcool e colocação dos eletrodos. 

Os músculos analisados foram o Bíceps Braquial e o Vasto Lateral, 

sempre no membro dominante do avaliado, identificado previamente pela 

anamnese. Foram usados pares de eletrodos de superfície descartáveis na 

configuração bipolar para cada músculo. Também foram utilizadas fitas 

hipoalergênicas para minimizar possíveis deslocamentos dos eletrodos e 

cabos. Os eletrodos foram colocados sobre o ventre muscular, paralelo às 

fibras musculares, de forma que ficassem distantes 20 mm um do outro. O 

eletrodo de referência (terra) foi colocado no punho, sobre a tuberosidade 

óssea da ulna, no membro oposto ao avaliado, tanto durante a captação do 

sinal no membro superior como no membro inferior. 

Os músculos escolhidos se justificam por serem amplamente solicitados 

durante as atividades diárias e comumente analisados em estudos similares. 

Além disso, são de fácil identificação através de técnicas de palpação e 

também apresentam menores chances de captar sinais de musculaturas 

contralaterais durante as coletas (BAZZUCCHI et al., 2004; ESPOSITO et al., 

1996; MACALUSO et al., 2002). Para tanto, foi solicitado que o avaliado 

realizasse três Contrações Isométricas Voluntárias Máximas (CIVMs), com 

duração de cinco segundos cada e com intervalo de 1 minuto entre elas para 

evitar efeitos de fadiga. As CIVMs foram realizadas contra resistência estática 

(resistência manual), como mostram as figuras 3 e 4, e em ordem aleatória 

para evitar efeitos de fadiga.  

É importante destacar que a metodologia de avaliação seguiu as 

recomendações da SENIAM (KONRAD, 2005), sendo registrada a maior 

ativação eletromiográfica durante uma CIVM. Sendo assim, a hipótese é que 

esta variável aumente ao longo do programa de treinamento, o que representa 

uma maior capacidade de condução de uma resposta a um estímulo externo 

entre o sistema nervoso e as fibras musculares. Ao contrário, em estudos que 

avaliam a CIVM durante contrações dinâmicas ou durante alguma tarefa, 

espera-se que o pico de CIVM diminua após um programa de treinamento, 
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tendo sua explicação baseada na ideia de que um músculo produza menor 

ativação eletromiográfica por estar mais adaptado e assim necessitar de menor 

gasto energético para realizar uma mesma tarefa. 

 

Figura 3 - Posição para captação da 

máxima atividade eletromiográfica 

do Bíceps Braquial. 

Figura 4 - Posição para captação da 

máxima atividade eletromiográfica 

do Vasto Lateral.  

  

 Fonte: O autor (2015). 

 

Os estudos afirmam que é mais recomendado e de maior fidedignidade 

quando o protocolo de avaliação utiliza contrações isométricas, pois, em 

situações dinâmicas, a técnica apresenta vieses devido ao deslizamento das 

fibras sob o posicionamento dos eletrodos, o que pode receber interferência da 

atividade elétrica de outras musculaturas próximas à que está sendo avaliada, 

o que também é conhecido como “crosstalk” (DE LUCA, 1997; HERMENS et 

al., 2000; KONRAD, 2005).  

3.3.4 - Força Muscular 

Para determinar a força máxima dos indivíduos, foi realizado o teste de 

uma repetição máxima (1RM) em todos os exercícios do programa de 

treinamento, seguindo os critérios estabelecidos pelo ACSM (2013), onde se 

sugere um período de familiarização anteriormente aos testes.  
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Para iniciar o teste, foi realizado um aquecimento específico, realizando 

uma série de 12 repetições com carga moderadamente leve de acordo com a 

experiência individual das duas semanas (4 sessões) de familiarização. Ao 

término do aquecimento, foi iniciado o teste para descobrir a carga de 1RM nos 

exercícios pré-estabelecidos. Todos tiveram até três tentativas para descobrir a 

carga máxima, sendo estabelecido um intervalo de cinco minutos entre cada 

uma delas. 

 

Figura 5 - Avaliação da força máxima através do teste de 1RM. 

  

Fonte: O autor (2015). 

 

 Para autosselecionar as cargas de treinamento, os idosos do GIA 

utilizaram a Escala Afetiva, seguindo os procedimentos a seguir: 

3.3.5 - Escala Afetiva 

A Escala Afetiva proposta por Hardy e Rejeski (1989), um instrumento 

composto basicamente de uma escala de 11 pontos, com itens únicos, bipolar, 

variando entre +5 (muito bom) e -5 (muito ruim), descritor de respostas 

negativas (desprazer/desconforto) e positivas (prazer/conforto), foi utilizada 

como parâmetro de autosseleção da intensidade durante a intervenção do GIA. 

(Anexo 3)  
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De acordo com Van Landuyt et al. (2000), a Escala Afetiva apresenta 

coeficientes de correlação variando de r = 0,51 – 0,88 com a escala de auto-

avaliação (LANG, 1980) e de r = 41 – 0,59 com a escala de afeto de 

(RUSSELL; PRATT, 1980). Além disso, prévias evidências demonstraram a 

sensibilidade desse instrumento como um indicador do ponto de transição 

aeróbico-anaeróbico (HALL et al., 2002; EKKEKAKIS et al., 2004).  

Na escala, o afeto é definido conceitualmente como o componente 

característico básico de todas as respostas contrastantes, por exemplo, 

negativo/positivo, conforto/desconforto, prazer/desprazer, entre outras. 

Para que os idosos entendessem o processo de utilização da escala, as 

seguintes instruções foram dadas: “Intensidade autosselecionada é 

caracterizada como aquela que você julga preferível e confortável para realizar 

uma sessão de treinamento. Se você estiver sentindo o exercício como muito 

bom (prazeroso ou confortável), então o número correspondente será o “+ 5”. 

Se você estiver sentindo o exercício como muito ruim (desprazeroso ou 

desconfortável), então o número correspondente será “- 5”. Se você estiver se 

sentindo de maneira neutra (entre o prazer e desprazer / conforto e 

desconforto), então o número correspondente será o “0”. Entretanto, a 

intensidade que você irá escolher deverá ser o suficiente para que você sinta a 

carga como “boa”, ou “+3” na escala”. Este processo é definido 

conceitualmente como “ancoragem cognitiva” ou “ancoragem de memória” do 

instrumento.  

Durante a familiarização com os exercícios, os idosos do GIA também 

receberam instruções de como compreender a escala de forma prática, 

processo esse definido como “ancoragem prática” do instrumento. 

3.4 - INTERVENÇÃO 

Inicialmente, todos os idosos compareceram ao laboratório para uma 

primeira avaliação a fim de determinar suas características antropométricas 

(peso, estatura e índice de massa corporal) e eletromiográficas (máxima 

atividade eletromiográfica dos músculos Bíceps Braquial e Vasto Lateral). Em 

seguida, os dois grupos experimentais (GIA e GII) realizaram 4 sessões de 

familiarização, sendo duas por semana, com os exercícios: Supino Reto, Leg 

Press, Puxador Frontal, Cadeira Extensora, Elevação Lateral, Cadeira Flexora, 
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Rosca Direta e Extensão de Tríceps (Maxfit, modelo MF, Curitiba, PR, Brasil), e 

também com a Escala Afetiva.  

Posteriormente, os idosos dos grupos experimentais realizaram testes 

de uma repetição máxima (1RM) em todos os exercícios do programa de 

treinamento, para que posteriormente pudessem ser calculadas as cargas de 

treinamento do GII (60% 1RM) e também para acompanhar o comportamento 

dos índices de força do GII e GIA durante e após a intervenção.  

 Na semana seguinte foi iniciado o programa de treinamento, composto 

pelos exercícios citados anteriormente, compreendendo um período de 16 

semanas. As sessões de treino foram baseadas de acordo com as 

recomendações do ACSM (2013) para indivíduos previamente sedentários. 

Portanto, foram realizados 8 exercícios para membros superiores e inferiores, 

sendo para cada exercício executadas 3 séries de 10 a 15 repetições, com 1 

minuto de intervalo entre as séries e 2 minutos de intervalo entre os exercícios. 

O GII iniciou o programa de treinamento com uma intensidade de 60% da 

carga máxima obtida no teste de 1RM. No entanto, com a progressão do 

treinamento, sempre que o idoso realizasse as 15 repetições de um exercício 

de forma relativamente fácil, a carga era ajustada para que a fadiga total ou 

parcial fosse atingida dentro da faixa de repetições estabelecida.  

Já os idosos do GIA foram orientados a selecionar uma carga com a 

qual fosse possível realizar três séries de 10 a 15 repetições. Para isso, 

utilizou-se a seguinte instrução: “Quanto peso você selecionaria para este 

exercício para realizar 3 séries de 10 a 15 repetições e senti-lo como “bom” 

(+3) nesta escala?”. Durante essa instrução, a escala afetiva era apresentada 

aos idosos. De qualquer forma, ao início de cada série de exercício, caso os 

idosos do GIA percebessem que a carga não estava sendo compreendida 

como “Boa”, poderiam interromper e fazer o devido ajuste. Na transição de uma 

série a outra, os idosos também foram questionados se iriam manter ou se 

necessitariam alterar a carga para realização da série subsequente. 

Durante a execução dos exercícios, os idosos foram orientados a não 

realizar apneia e também foi controlada a velocidade do movimento, mantendo-

se uma cadência constante tanto na fase concêntrica como na fase excêntrica 

do movimento. Durante os intervalos entre as séries, os idosos puderam fazer 

a ingestão de água à vontade. Os idosos do GC não realizaram nenhuma 
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intervenção, no entanto participaram de todas as avaliações, exceto a 

avaliação da força máxima através do teste de 1RM.  

 As avaliações ocorreram em três momentos, sendo a primeira na 

semana anterior ao início da intervenção (Pré), a segunda foi realizada após a 

conclusão da oitava semana (Pós 8 semanas), que compreendia a metade da 

intervenção, e a terceira e última avaliação aconteceu na semana seguinte ao 

término das intervenções (Pós 16 semanas). No entanto, as cargas de 

treinamento foram registradas na primeira sessão de cada mês, assim como na 

última sessão, para que posteriormente pudessem ser feitas as análises da 

progressão de cargas. Sendo assim, foram registradas as cargas da Sessão 1, 

Sessão 9, Sessão 17, Sessão 25 e da Sessão Final.  

O desenho do estudo com todas as etapas citadas acima está 

representado na Figura 06.  

Figura 06 - Desenho do estudo. 

 

Fonte: O autor (2015). 
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

Para análise da normalidade e distribuição dos dados foi realizado o 

teste de Shapiro-Wilk. Adicionalmente, a homocedasticidade dos dados foi 

verificada pelo teste de Levene. Os dados foram apresentados através de 

medidas de tendência central e de dispersão (média e desvio-padrão). 

Para comparar as cargas absolutas e relativas intragrupos utilizadas ao 

longo do programa de treinamento (sessão 1, sessão 9, sessão 17, sessão 25 

e sessão final), foi conduzida uma ANOVA de um fator de medidas repetidas 

seguida de um post-hoc de Tukey para verificar onde foram as diferenças. 

Nas comparações intragrupos da máxima atividade eletromiográfica e da 

força muscular entre as testagens (pré-intervenção, pós 8ª semana e pós 16ª 

semana), foi realizada uma ANOVA de um fator de medidas repetidas. Nos 

casos onde foram verificadas diferenças pela ANOVA, um teste de comparação 

múltipla de Tukey foi utilizado.  

Para analisar a interação Grupos vs. Momento das cargas relativas 

utilizadas ao longo dos programas de treinamento foi realizada uma ANOVA 

two-way de medidas repetidas. Para as comparações intergrupos das cargas 

relativas em cada momento, foram realizados testes t para amostras 

independentes.  

O teste de correlação de Pearson foi realizado para avaliar a relação 

entre os aumentos (%Δ) de força e da máxima atividade eletromiográfica tanto 

nos membros superiores (Rosca Direta – Bíceps Braquial) como nos membros 

inferiores (Leg Press – Vasto Lateral) dos idosos de ambos os grupos 

experimentais (GII e GIA). 

A porcentagem do delta de variação (%Δ) das variáveis dependentes foi 

calculada utilizando a seguinte equação padrão: % Delta (%Δ) = [(valores pós-

intervenção – valores pré-intervenção) / valores pré-intervenção] x 100. 

Subsequentemente, o Effect Size (ES) de cada variável foi calculado de acordo 

com a equação de COHEN (1998): ES = (Média 1 – Média 2 / √((DP1²×DP2²) 

/2). Em geral, effect sizes ≥ 0,8 indicam efeito grande, entre 0,8 e 0,2 efeito 

médio e < 0,2 um fraco effect size.  

Os dados foram tabulados e armazenados em um banco de dados 

desenvolvido no programa Microsoft Office Excel 2013. Todas as comparações 
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foram realizadas através software estatístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Science, 20.0 ink Chicago, IL, EUA), com um nível de significância 

estipulado em p < 0,05 para todas as análises. Para calcular o tamanho do 

efeito das intervenções sobre as diferentes variáveis, foi utilizado o software 

Effect Size Generator (Versão 2.3, Swinburne University, Austrália). 
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IV RESULTADOS 

 

 

As características físicas dos idosos que completaram todas as etapas 

do estudo podem ser visualizadas na tabela 01. A ANOVA de um fator 

demonstrou não haver diferenças entre os grupos para as variáveis de Idade (F 

(2,40) = 0,801; p = 0,456), Peso (F (2,40) = 2,147; p = 0,130), Estatura (F (2,40) 

= 2,479; p = 0,097) e IMC (F (2,40) = 0,142; p = 0,868). 

Tabela 01: Características físicas dos participantes. 

Variáveis 
Grupos 

GII (n=14) GIA (n=14) GC (n=15) 

Idade (anos) 63,6 ± 2,8 64,1 ± 3,3 64,9 ± 2,2 

Peso (kg) 74,8 ± 11,9 68,1 ± 12,2 66,8 ± 9,1 

Estatura (cm) 162,2 ± 8,6 156,6 ± 8,7 155,3 ± 9,1 

IMC (kg/m2) 28,5 ± 4,7 27,8 ± 4,7 27,7 ± 3,4 

 

 

Na tabela 2 estão apresentadas as cargas absolutas (kg) utilizadas pelos 

idosos do GII e GIA ao longo do programa de treinamento. Para comparar as 

cargas entre os momentos (intragrupos) foi conduzida para cada exercício uma 

ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 X 5, Grupo X Momentos), seguida 

por um post-hoc de Tukey para verificar entre quais momentos ocorreram 

essas diferenças. 

A ANOVA de um fator de medidas repetidas demonstrou efeito 

significante das testagens intragrupos em todos os exercícios tanto no GII: 

Supino Reto (F (4,65) = 27,860; p < 0,001), Leg Press (F (4,65) = 57,100; p < 

0,001), Puxador Frontal (F (4,65) = 20,821; p < 0,001), Cadeira Extensora (F 

(4,65) = 4,455; p = 0,003), Elevação Lateral (F (4,65) = 4,853; p = 0,002), 

Flexora Sentada (F (4,65) = 32,425; p < 0,001), Rosca Direta (F (4,65) = 8,142; 

p < 0,001) e Extensão de Tríceps (F (4,65) = 16,539; p < 0,001), como no GIA: 

Supino Reto (F (4,65) = 35,668; p < 0,001), Leg Press (F (4,65) = 45,576; p < 

0,001), Puxador Frontal (F (4,65) = 21,495; p = 0,001), Cadeira Extensora (F 

(4,65) = 59,468; p < 0,001), Elevação Lateral (F (4,65) = 23,593; p < 0,001), 
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Flexora Sentada (F (4,65) = 47,945; p < 0,001), Rosca Direta (F (4,65) = 

64,813; p < 0,001) e Extensão de Tríceps (F (4,65) = 58,164; p < 0,001). 

A análise post-hoc de Tukey indicou que a carga absoluta (kg) utilizada 

pelos idosos aumentou significativamente (p < 0,05) após as 16 semanas em 

todos os exercícios em ambos os grupos. 

Tabela 2 – Comparações intragrupos das cargas absolutas (kg) utilizadas ao 

longo dos programas de treinamento em relação à sessão 1. 

 
Δ% = Percentual de variação. 
* Diferença significativa da sessão 1 (p<0,05); # Diferença significativa da 
sessão 1  (p<0,001).  

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que idosos 

previamente sedentários treinaram com intensidades que se comportaram de 

forma progressiva ao longo do programa de treinamento, sendo as maiores 

variações percentuais (Δ%) observadas no exercício Leg Press tanto no GII 

(136,0%) como no GIA (140,0%).   
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Já é bem relatado na literatura que a prática regular do treinamento com 

pesos resulta em aumentos rápidos das cargas utilizadas por indivíduos idosos 

logo nas primeiras semanas de treinamento (STARON et al., 1994; HUNTER et 

al., 2004; LATHAM et al., 2004; PINTO et al., 2014; WESTCOTT; BAECHLE, 

2015). Historicamente, os programas de treinamento têm sido baseados em 

protocolos estabelecidos pelas principais diretrizes internacionais, com controle 

de diversas variáveis, dentre elas a intensidade (HASKELL et al., 2007; 

CHODZKO-ZAJKO et al., 2009; ACSM, 2013). Sendo assim, poucos estudos 

se propuseram a submeter sujeitos idosos a treinamentos com intensidade 

livre, conhecida como intensidade autosselecionada (ELSANGEDY, 2012; 

ELSANGEDY et al., 2013; HUGO et al., 2016).  

Mais especificamente, apenas o estudo de Elsangedy (2012) 

acompanhou idosos ao longo de um programa de 12 semanas de treinamento 

com pesos em intensidade autosselecionada. O autor verificou que as cargas 

de treinamento foram progredindo ao longo das avaliações, semelhante aos 

achados do presente estudo. O autor concluiu que essas cargas foram 

consideradas baixas para propiciar aumentos de força e hipertrofia muscular. 

No entanto, baseado no estudo de Ratamess et al. (2008), o autor acrescentou 

que no ambiente real, em academias de ginástica, a supervisão de um 

personal trainer pode implicar em maiores cargas escolhidas pelos praticantes, 

chegando próximas ou até sendo superiores à intensidade recomendada pelo 

ACSM (2013) para melhora da aptidão física. 

Na tabela 3 estão apresentadas as cargas relativas (%1RM) utilizadas 

pelos idosos do GII e GIA ao longo do programa de treinamento. Para as 

comparações das cargas entre os momentos (intragrupos) foi conduzida para 

cada exercício uma ANOVA de um fator de medidas repetidas (1 X 5, Grupo X 

Momentos), seguida por um post-hoc de Tukey para identificar entre quais 

momentos ocorreram as diferenças. 

A ANOVA de um fator de medidas repetidas demonstrou efeito 

significante das testagens intragrupos em todos os exercícios tanto no GII: 

Supino Reto (F (4,65) = 23,132; p < 0,001), Leg Press (F (4,65) = 108,881; p < 

0,001), Puxador Frontal (F (4,65) = 70,215; p < 0,001), Cadeira Extensora (F 

(4,65) = 14,406; p < 0,001), Elevação Lateral (F (4,65) = 31,843; p < 0,001), 

Flexora Sentada (F (4,65) = 15,948; p < 0,001), Rosca Direta (F (4,65) = 
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22,523; p < 0,001) e Extensão de Tríceps (F (4,65) = 57,200; p < 0,001), como 

no GIA: Supino Reto (F (4,65) = 34,178; p < 0,001), Leg Press (F (4,65) = 

104,950; p < 0,001), Puxador Frontal (F (4,65) = 11,826; p = 0,001), Cadeira 

Extensora (F (4,65) = 19,745; p < 0,001), Elevação Lateral (F (4,65) = 19,255; p 

< 0,001), Flexora Sentada (F (4,65) = 16,337; p < 0,001), Rosca Direta (F 

(4,65) = 14,489; p < 0,001) e Extensão de Tríceps (F (4,65) = 32,621; p < 

0,001).  

A análise post-hoc de Tukey indicou que a carga absoluta (kg) utilizada 

pelos idosos aumentou significativamente (p < 0,001) após as 16 semanas em 

todos os exercícios em ambos os grupos. 

Tabela 3 – Comparações intragrupos das cargas relativas (%1RM) utilizadas 

ao longo do programa de treinamento em relação à sessão 1. 

 
Δ% = Percentual de variação. 
* Diferença significativa da sessão 1 (p<0,05); # Diferença significativa da 
sessão 1  (p<0,001).  
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 É fato que, baseando-se na Tabela 2, já se esperava que as cargas 

relativas também apresentassem aumento progressivo ao longo das sessões 

de treinamento. No estudo de Elsangedy (2012) foi verificado em alguns 

exercícios que a carga relativa autosselecionada reduziu em alguns momentos. 

No entanto, para calcular o percentual relativo (%1RM), o autor baseou-se em 

testes de 1RM realizados antes de cada sessão de avaliação. No presente 

estudo, essas cargas relativas foram calculadas com base no teste de 1RM 

realizado previamente ao início do programa. Assim, uma comparação entre os 

métodos utilizados nesses estudos poderia nos levar a más interpretações e 

conclusões.   

A comparação dos resultados do presente estudo com os achados 

descritos na literatura se tornam um pouco dificultados, visto que todos os 

outros trabalhos encontrados na revisão sistemática realizada se basearam em 

apenas uma sessão de exercício. Porém, se analisarmos apenas as 

intensidades autosselecionadas da Sessão 1, podemos verificar que os 

resultados desse estudo corroboram com todos os outros trabalhos já 

realizados, seja com sujeitos treinados (FOCHT, 2002; PORTUGAL et al., 

2015; RATAMESS et al., 2008) ou sedentários (ALVES et al., 2014; 

ELSANGEDY et al., 2013; FOCHT, 2007; GLASS; STANTON, 2004; GLASS, 

2008; HUGO et al., 2016). 

No geral, os resultados desses estudos demonstraram que as pessoas 

tendem a escolher cargas de treino inferiores àquelas recomendadas para 

promover ganhos de força e hipertrofia muscular. O estudo de Williams et al. 

(2008) sustenta a hipótese de que apenas uma sessão de exercício, quando 

baseada em respostas afetivas prazerosas, é capaz de predizer a permanência 

na prática de exercícios por até 12 meses. Em contrapartida, intensidades 

elevadas no início de programas de treinamento, que são frequentemente 

relacionadas a sensações menos prazerosas, podem impactar negativamente 

na aderência do indivíduo (BIBEAU et al., 2010; DISHMAN et al., 1994).  

É importante destacar ainda que as baixas cargas autosselecionadas na 

Sessão 1 do programa de treinamento realizado pelos idosos do GIA não 

prejudicaram os efeitos sobre a máxima atividade eletromiográfica e sobre a 

força máxima, como pode ser observado nas tabelas 04 e 05, respectivamente. 

Além disso, conforme a Figura 07, observa-se que as cargas de treinamento 
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utilizadas pelo GIA logo aumentaram, se tornando sem diferença significativa 

comparativamente àquelas utilizadas pelo GII.  

A tabela 04 apresenta as comparações da máxima atividade 

eletromiográfica dos músculos Bíceps Braquial e Vasto Lateral em cada grupo 

entre os momentos de avaliação. Apesar de terem sido observadas variações 

percentuais (Δ%) expressivas em ambos os músculos avaliados nos grupos 

experimentais (GII e GIA), a ANOVA de um fator de medidas repetidas (Grupo 

X Momentos) indicou efeito significante somente no músculo Vasto Lateral 

tanto no GII (F (2,39) = 4,896; p = 0,013) como no GIA (F (2,39) = 5,124; p = 

0,011). A análise post-hoc de Tukey demonstrou que a máxima atividade 

eletromiográfica do músculo Vasto Lateral no GII aumentou significativamente 

do momento Pré para o Pós 16 semanas (p = 0,009) e também no GIA do 

momento Pré para o Pós 16 semanas (p = 0,008). Além disso, os Effect Sizes 

calculados mostraram grandes efeitos (d ≥ 0,8) comparando o comportamento 

desta variável (Vasto Lateral) após o programa. Vale salientar que, apesar de 

não terem sido encontradas diferenças significativas no músculo Bíceps 

Braquial no GII e GIA, ambos apresentaram médios Effect Sizes (d = 0,2 - 0,8). 

Tabela 04: Comparações intragrupos da máxima atividade eletromiográfica dos 

músculos Bíceps Braquial e Vasto Lateral entre os momentos de avaliação. 

Variáveis Grupo 
Momento 

Δ% ES 
Pré Pós 8 sem Pós 16 sem 

Bíceps 
Braquial 

(µV) 

GII 458,4 ± 289,5 559,6 ± 342,9 622,4 ± 340,1 35,8 0,50 

GIA 397,3 ± 197,2 466,3 ± 221,8 534,3 ± 226,7 34,5 0,63 

GC 433,8 ± 241,3 432,6 ± 226,4 445,5 ± 234,7 2,7 0,05 

Vasto  
Lateral 

(µV) 

GII 210,2 ± 71,9 256,2 ± 80,5 318,8 ± 117,6* 51,7 1,11 

GIA 196,6 ± 54,9 237,7 ± 74,9 285,6 ± 87,2* 45,2 1,18 

GC 227,6 ± 61,1 242,1 ± 62,6 243,3 ± 63,8 6,9 0,24 

ES = Effect Size. 
* Diferença significativa do momento Pré (p<0,05). 

 
 As alterações encontradas na máxima atividade eletromiográfica são 

relatadas na literatura como adaptações neurais promovidas pelo treinamento, 

principalmente o treinamento com pesos, e são observadas principalmente nos 

primeiros meses de treinamento (MORITANI, 1979).  
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Prévios estudos verificaram aumento significativo da máxima atividade 

eletromiográfica após 10 semanas de treinamento (CANNON; MARINO, 2010), 

após 12 semanas (CADORE; IZQUIERDO, 2013) e 13 semanas (RADAELLI et 

al., 2013). No presente estudo, apesar de terem sido observados aumentos 

expressivos no Bíceps Braquial e no Vasto Lateral no GII e GIA ao longo das 

avaliações, apenas após a 16ª semana é que foi observado aumento 

estatisticamente significativo para o GII e GIA, no entanto apenas no Vasto 

Lateral (p < 0,05). 

 Cannon e Marino (2010) encontraram aumento significativo na máxima 

atividade eletromiográfica dos músculos Vasto Lateral e Vasto Medial de 

mulheres idosas após 10 semanas de treinamento com pesos com 

intensidades que variaram entre 50% e 75% 1RM. Vale lembrar que no 

presente estudo o GII iniciou o programa de treinamento com intensidade de 

60% 1RM e no GIA foram verificadas intensidades variando de 43% 1RM 

(Supino reto) a 59% 1RM (Puxador Frontal) na primeira sessão. No entanto, as 

intensidades médias do programa de treinamento foram de ~82 1RM (GII) e 

~79 1RM (GIA).  

 Ao estudar idosas sedentárias, Radaelli et al. (2013) verificaram 

aumentos na máxima atividade eletromiográfica após 13 semanas de 

treinamento com pesos. Foram observadas diferenças significativas nos 

músculos Vasto Medial e Bíceps Braquial (p < 0,05), não sendo observadas 

nos músculos Vasto Lateral e Reto Femoral. Os autores controlaram a 

intensidade através do número de repetições máximas (RMs), iniciando com 

séries de 20 RMs nas primeiras seis semanas de treinamento, progredindo 

para séries com 12 a 15 RMs e finalizando o estudo com 10 RMs nas últimas 

três semanas. 

 Ainda corroborando com os resultados do presente estudo, Cadore et al. 

(2013) verificaram aumentos significativos na máxima atividade 

eletromiográfica dos músculos Vasto Lateral e no Reto Femoral de homens 

idosos previamente sedentários. Para controlar a intensidade, os autores 

delinearam um sistema de progressão de cargas que consistiu em realizar 

séries de 18-20 RMs nas duas primeiras semanas, passando para 15-17 RMs 
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(3ª e 4ª semana), 12-14 RMs (5ª a 7ª semana), 8-10 RMs (8ª a 10ª semana) e 

finalizando as duas últimas semanas com séries de 6-8 RMs.  

 Em um estudo que acompanhou homens e mulheres adultos 

destreinados durante um programa de 12 semanas de treinamento com pesos, 

Mcbride et al. (2003) verificaram aumento significativo na máxima atividade 

eletromiográfica do Bíceps Braquial logo após 6 semanas de treinamento, no 

entanto esse aumento não foi observado após a 12ª semana. O programa de 

treinamento foi realizado duas vezes por semana e a intensidade foi baseada 

no número de RMs, sendo realizadas 10RMs no primeiro treino da semana e 

6RMs no segundo treino, e assim se repetindo até o final do programa.  

 Embora essas adaptações neuromusculares sejam normalmente 

observadas em indivíduos previamente sedentários nas primeiras semanas de 

treinamento, Rabita et al. (2000) não verificaram resposta significativa após 4 

semanas de treinamento. Uma possível explicação para este achado pode ser 

o fato de a amostra ter sido composta por adultos jovens. Alguns autores 

sugerem que essas adaptações apresentam magnitudes diferentes entre 

sujeitos jovens e idosos (IVEY et al., 2000b; LEMMER et al., 2000; 

MACALUSO et al., 2002), como também entre idosos homens e mulheres 

(BENEKA et al., 2005; IVEY et al., 2000a).  

 De forma geral, independente da faixa etária ou do sexo, os mecanismos 

que explicam esse aumento na máxima atividade eletromiográfica estão bem 

estabelecidos, assim como os mecanismos que explicam a redução desta 

ativação com o envelhecimento. A diminuição do número de unidades motoras 

relacionadas ao processo de envelhecimento tem sido associada a alterações 

neurológicas (BROWN et al., 1988; HOWARD et al., 1988; MERLETTI et al., 

1991) e morfológicas (FRONTERA et al., 1991; LEXELL et al., 1983). Essa 

redução envolve tanto fibras musculares do tipo I como do tipo ll, no entanto, a 

significante diminuição das fibras do tipo ll tem sido descrita como fator 

principal (ESPOSITO et al., 1996; GRIMBY et al., 1982; LARSSON et al., 1979; 

LEXELL et al., 1983). Além disso, a redução das fibras do tipo ll é maior nos 

membros inferiores, o que pode explicar os menores valores médios de 

ativação no músculo Vasto Lateral, em detrimento do músculo Bíceps Braquial. 

Já o mecanismo que explica este aumento da atividade eletromiográfica com o 

treinamento está relacionado ao aumento da potência de neurônios motores 
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causada por uma melhora na sincronização dos potenciais de ação das 

unidades motoras, ao aumento do recrutamento de unidades motoras, aumento 

na frequência de disparo e à diminuição da co-ativação do músculo antagonista 

(AAGAARD, 2003).  

 Para comparar os resultados obtidos nos testes de 1RM ao longo do 

período de treinamento, foi conduzida uma ANOVA de um fator de medidas 

repetidas (1 X 3, Grupo vs. Momentos) para cada exercício no GII e GIA, a qual 

demonstrou que apenas no exercício Elevação Lateral no GII não foi observado 

efeito significante das testagens (F (2,39) = 2,736; p = 0,077).  

 As interações significativas entre as testagens observadas nos demais 

exercícios para o GII foram: Supino Reto (F (2,39) = 10,694; p < 0,001), Leg 

Press (F (2,39) = 30,709; p < 0,001), Puxador Frontal (F (2,39) = 12,500; p < 

0,001), Cadeira Extensora (F (2,39) = 4,898; p < 0,013), Flexora Sentada (F 

(2,39) = 21,465; p < 0,001), Rosca Direta (F (2,39) = 12,705; p < 0,001) e 

Extensão de Tríceps (F (2,39) = 11,330; p < 0,001). Para o GIA, as interações 

significantes foram: Supino Reto (F (2,39) = 27,494; p < 0,001), Leg Press (F 

(2,39) = 84,336; p < 0,001), Puxador Frontal (F (2,39) = 9,240; p = 0,001), 

Cadeira Extensora (F (2,39) = 10,262; p < 0,001), Elevação Lateral (F (2,39) = 

9,484; p < 0,001), Flexora Sentada (F (2,39) = 31,842; p < 0,001), Rosca Direta 

(F (2,39) = 16,529; p < 0,001) e Extensão de Tríceps (F (2,39) = 18,463; p < 

0,001). 

 A análise post-hoc de Tukey indicou que a força máxima (1RM) dos 

idosos aumentou significativamente após as 16 semanas em todos os 

exercícios no GIA e exceto no exercício Elevação Lateral no GII. 

Adicionalmente, foram encontradas diferenças significativas do momento Pós 

8ª semana para o momento Pré nos exercícios Supino Reto, Leg Press, 

Puxador Frontal, Cadeira Extensora, Rosca Direta e Extensão de Tríceps em 

ambos os grupos, como também na Elevação Lateral no GIA e na Cadeira 

Flexora no GII. Além disso, os Effect Sizes calculados apresentaram grandes 

efeitos (d ≥ 0,8) para todos os exercícios e em ambos os grupos. 

Já é bem estabelecido que o treinamento com pesos aumenta 

substancialmente a força muscular de idosos logo nas primeiras semanas de 

treinamento (BOTTARO et al., 2007; CORREA et al., 2012; CORREA et al., 
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2013; DOHERTY, 2003; HUNTER et al., 2004; MALAFARINA et al., 2012; 

MITCHELL et al., 2015).  

Tabela 05: Comparações intragrupos das cargas obtidas nos testes de uma 

repetição máxima (kg) entre os momentos de avaliação. 

Δ% = Percentual de variação; ES = Effect Size.  
* Diferença significativa do momento Pré (p<0,05); # Diferença significativa do 
momento Pré (p<0,001); ¥ Diferença significativa do momento Pós 8 semanas 
(p<0,05); ‡ Diferença significativa do momento Pós 8 semanas (p<0,001). 

 

O ACSM (2009; 2011; 2013) recomenda que idosos realizem 

treinamento com pesos com intensidades iniciais que variem de 50-69% 1RM, 

porém, para idosos muito descondicionados, essas intensidades podem chegar 

a variar entre 40-50% 1RM. Em contraste, algumas investigações verificaram 

uma relação direta entre a intensidade do exercício e a desistência precoce em 

programas de exercício (COX et al., 2003; DISHMAN, 1991; DUNCAN et al., 

2005; LEE et al., 1996; PERRI et al., 2002). Mais precisamente, a perda de 

autonomia no controle da intensidade parece impactar negativamente na 

Exercícios Grupos 
Momento 

Δ% ES 
Pré Pós 8 sem Pós 16 sem 

Supino  
Reto 

GII 19,5 ± 5,3 29,3 ± 5,4# 38,0 ± 7,1#‡ 94,9 2,87 
GIA 20,4 ± 5,4 28,1 ± 5,2* 35,9 ± 7,4#¥ 75,5 2,32 

Leg Press 
GII 63,6 ± 11,5 102,9 ± 15,9# 140,7 ± 13,8#‡ 121,3 5,89 
GIA 61,4 ± 12,3 100,7 ± 15,4# 130,0 ± 14,1#‡ 111,6 5,03 

Puxador  
Frontal 

GII 33,9 ± 6,1 43,6 ± 8,6* 48,6 ± 8,6# 43,2 1,90 
GIA 31,8 ± 7,5 40,0 ± 8,5* 45,0 ± 8,5# 41,6 1,59 

Cadeira  
Extensora 

GII 48,9 ± 17,5 61,4 ± 13,6* 65,4 ± 11,8* 33,6 1,07 
GIA 44,0 ± 13,3 58,6 ± 11,2# 62,9 ± 9,9# 42,9 1,56 

Elevação  
Lateral 

GII 5,6 ± 1,8 6,6 ± 1,9 7,1 ± 1,5 26,6 0,89 
GIA 4,5 ± 1,3 5,6 ± 1,2* 6,4 ± 0,9# 42,9 1,62 

Cadeira  
Flexora  

GII 29,6 ± 7,2 37,4 ± 4,0* 43,9 ± 4,9#¥ 48,2 2,26 
GIA 30,4 ± 7,2 35,6 ± 6,6 41,1 ± 6,6# 35,3 1,51 

Rosca  
Direta 

GII 20,6 ± 4,2 26,7 ± 6,3* 32,3 ± 4,2#¥ 56,9 2,70 
GIA 19,9 ± 4,6 26,9 ± 4,1# 31,1 ± 4,6#¥ 56,8 2,36 

Extensão  
de Tríceps 

GII 28,9 ± 5,9 36,4 ± 7,9* 42,9 ± 7,0# 48,1 2,10 

GIA 27,5 ± 5,5 34,6 ± 6,9* 42,9 ± 7,5#¥ 55,8 2,27 
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aderência (EMMONS; DIENER, 1986; PERRI et al., 2002), fato justificado pelas 

maiores sensações desprazerosas sentidas durante a sessão de treino com 

intensidade imposta pelo professor/treinador (FOCHT, 2002; FOCHT, 2007; 

RATAMESS et al., 2008).  

Baseados nisso, buscando driblar esta perda de autonomia, 

pesquisadores passaram a investigar se a intensidade autosselecionada pelo 

praticante atingiria o que as recomendações sugerem como adequadas, além 

de verificar as respostas afetivas (prazer/desprazer) entre sessões de 

treinamento com intensidade imposta e autosselecionada (ALVES et al., 2014; 

ELSANGEDY, 2012; ELSANGEDY et al., 2013; FOCHT, 2002; FOCHT, 2007; 

FOCHT et al., 2015; GLASS, 2008; GLASS E STANTON, 2004; HUGO et al., 

2016; PORTUGAL et al., 2015; RATAMESS et al., 2008).  

No presente estudo, tanto o treinamento com intensidade imposta como 

o treinamento com intensidade autosselecionada promoveram ganhos 

significativos de força muscular. Esses aumentos chegaram a ser de 121,3% 

no exercício Leg Press para o GII e de 111,6% também no Leg Press para o 

GIA. Segundo uma revisão sistemática realizada para esse estudo, apenas 

uma outra investigação acompanhou sujeitos durante um programa de 

treinamento, o qual durou 12 semanas e foi realizado com mulheres idosas 

sedentárias. Elsangedy (2012) encontrou aumentos de força que chegaram a 

59,9% (Rosca Direta) e, assim como no presente estudo, ao se analisar a 

carga autosselecionada da primeira sessão do programa, o autor observou 

cargas que equivaleram a algo abaixo do recomendado pelo ACSM para 

induzir ganhos de força e hipertrofia muscular (Garber et al., 2011). 

Dentre os outros estudos encontrados na revisão, baseados em apenas 

uma sessão de exercícios, dois foram conduzidos com mulheres adultas jovens 

treinadas (FOCHT, 2002; RATAMESS et al., 2008), um com homens adultos 

jovens treinados (PORTUGAL et al., 2015), três com homens e mulheres 

adultos jovens sedentários (FOCHT, 2007; GLASS;STANTON, 2004; GLASS, 

2008), dois com idosas sedentárias (ELSANGEDY et al., 2013; HUGO et al., 

2016) e um com meninas adolescentes sedentárias (ALVES et al., 2014). 

Em geral, foi verificado em todos esses estudos que os sujeitos 

selecionaram intensidades abaixo do recomendado para promover ganhos de 

força e hipertrofia muscular. No entanto, os autores não consideram tal fato um 
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problema, sustentados a partir dos achados da meta-análise realizada por 

Dishman e Buckworth (1996), onde foi verificado a partir de 127 estudos que 

buscaram investigar a eficiência de intervenções de exercício físico para o 

aumento da atividade física habitual que as prescrições baseadas em 

intensidades leves foram mais bem sucedidas em termos de aderência, 

comparativamente àquelas envolvendo intensidades moderadas ou vigorosas.   

É importante ressaltar que diversos estudos verificaram ganhos de força 

após programas de treinamento com intensidade baixa (LARSSON, 1981; 

TAAFFE et al., 1996; HORTOBÁGYI et al., 2001; TAKARADA; ISHII, 2002; 

VINCENT et al., 2002; MITCHELL et al., 2012; VAN ROIE et al., 2013).  

Em alguns desses estudos, as intensidades utilizadas chegaram a ser 

menores que as intensidades verificadas no presente estudo. Programas de 

treinamento com pesos com intensidade de 50% 1RM após 12 (TAKARADA; 

ISHII, 2002) ou 24 semanas (VINCENT et al., 2002) promoveram ganhos 

substanciais de força. Com intensidades ainda menores, Taaffe et al. (1996) e 

Hortobágyi et al. (2001) verificaram aumentos na força muscular de idosos com 

programas de treinamento com intensidade de 40% 1RM após 52 e 10 

semanas, respectivamente. Comparando alta (80% 1RM) e baixa intensidade 

(30% 1RM), Mitchell et al. (2012) não encontraram diferenças entre as 

intensidades nos ganhos de força após 10 semanas de treinamento. 

Resultados similares foram verificados por Van Roie et al. (2013) ao 

observarem que 12 semanas de treinamento com alta (80% 1RM) ou baixa 

intensidade (20% 1RM) promoveram ganhos de força na mesma magnitude em 

idosos. No entanto, os autores destes estudos concluíram que a indução à 

fadiga foi primordial para resultar nesses ganhos similares.  

No presente estudo, o GII recebeu ajustes de carga sempre que 

conseguiam realizar mais repetições que o previsto, sendo assim uma 

estratégia para induzir a musculatura à fadiga dentro do volume de treino 

programado. Já os idosos do GIA não sofreram qualquer interferência ou 

orientação sobre esse aspecto. Ainda assim, ambos os grupos tiveram ganhos 

semelhantes de força muscular. A possível explicação pode estar baseada nas 

cargas relativas utilizadas durante o programa de treinamento onde, através do 

teste t para amostras independentes, verificou-se que apesar de ter sido 

encontrada uma diferença significativa entre os grupos na Sessão 1 (p = 
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0,010), logo a partir da sessão 9 (5ª semana) as cargas já não apresentaram 

diferença estatística, o que se repetiu ao longo das outras avaliações. No geral, 

ao se calcular a intensidade média total dos programas, verificou-se um valor 

médio de ~82% 1RM para o GII e de 79% 1RM para o GIA.  

Adicionalmente, a ANOVA two-way de medidas repetidas não verificou 

tendência significativa para a interação tempo vs. grupos (p = 0,156). Já a 

ANOVA de um fator de medidas repetidas (Grupo X Momentos) indicou efeito 

significante das testagens tanto no GII (F (4,35) = 20,660; p < 0,001) como no 

GIA (F (4,35) = 22,148; p < 0,001). A análise post-hoc de Tukey demonstrou 

que essas diferenças ocorreram a partir da Sessão 17, comparativamente à 

Sessão 1, em ambos os grupos. Todas essas comparações estão dispostas na 

Figura 07. 

Figura 07 – Comparações intragrupos das cargas de treinamento utilizadas 

durante o programa relativas ao teste de 1RM pré-intervenção. Tendência para 

interação tempo vs. grupos (p = 0,156). 
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 Para analisar as correlações entre os aumentos (Δ%) de força e da 

máxima atividade eletromiográfica foi realizado o teste de correlação de 

Pearson. Foram analisadas as correlações tanto para membros superiores 
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(Rosca Direta – Bíceps Braquial) como para os membros inferiores (Leg Press 

– Vasto Lateral) dos idosos de ambos os grupos experimentais (GII e GIA).  

 Foi observada correlação fraca e não significativa entre os aumentos de 

força e da máxima atividade eletromiográfica no membro superior no GIA (B), e 

correlações moderadas tanto na análise do membro superior do GII (A) como 

para os membros inferiores no GII (C) e no GIA (D). Dentre todas as análises, 

apenas a correlação entre os aumentos para o membro superior (Rosca Direta 

– Bíceps Braquial) do GII (A) apresentou significância estatística (p = 0,048). 

Todos os valores de correlação e significância podem ser observados na figura 

08.  

Figura 08 – Correlação entre os aumentos (Δ%) observados durante o período 

de treinamento no teste de 1RM na Rosca Direta e na máxima atividade 

eletromiográfica do Bíceps Braquial no GII (A) e GIA (B), e entre o teste de 

1RM no Leg Press e a máxima atividade eletromiográfica do Vasto Lateral no 

GII (C) e GIA (D). 
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 Estudos já confirmam há décadas que os aumentos de força muscular 

são provenientes de dois principais fatores, sendo eles a hipertrofia muscular 

(AHTIAINEN et al., 2010; DAVIES, 1984; ENOKA, 1988; MCDONAGH; KOMI, 

1986; NOGUEIRA et al., 2009;) e a maior ativação de unidades motoras 

(CANNON; MARINO, 2010; FERRARI et al., 2013; JONES; RUTHERFORD, 

1987; PINTO et al., 2014; RADAELLI et al., 2013; TESCH et al., 1983). Sendo 

assim, o presente estudo considerou os aumentos de força como reflexo da 

maior ativação eletromiográfica que, por sinal, apresentou aumentos 

expressivos tanto no Bíceps Braquial como no Vasto Lateral nos grupos 

experimentais (GII e GIA).   

 Em mulheres idosas, estudos de intervenção com duração de 10 a 12 

semanas, com treinos realizados 2 ou 3 vezes por semana, resultaram em 
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aumentos significativos de força muscular (BOTTARO et al., 2007; CORREA et 

al., 2012; CORREA et al., 2013). Considerando que o tempo de treinamento 

não seria suficiente para gerar aumentos de massa muscular, os autores 

associaram os ganhos de força às adaptações neurais provenientes do 

aumento do recrutamento de unidade motoras. Embora esses resultados 

corroborem com os do presente estudo, estes autores não analisaram as 

correlações entre esses ganhos, justificando essa afirmação baseados em 

prévios estudos experimentais (KAMEN; KNIGHT, 2004; KNIGHT; KAMEN, 

2001). 

 Num estudo mais recente realizado com mulheres idosas, porém com 

duração de 6 semanas, também foi verificado aumento significativo na força 

muscular (PINTO et al., 2014). Estes aumentos de força muscular num curto 

período de treino também foram associados às adaptações neurais. Como nos 

estudos citados anteriormente, os autores também não avaliaram a atividade 

eletromiográfica, o que poderia sustentar a afirmação desta associação.  

 Já Cadore et al. (2013) verificaram aumentos significativos na força e na 

máxima atividade eletromiográfica após 12 semanas de treinamento em idosos 

previamente sedentários. Num estudo realizado posteriormente com idosos 

treinados, estes aumentos só foram observados na força muscular, ocorrendo 

inclusive redução da máxima atividade eletromiográfica (FERRARI et al., 2013). 

 No presente estudo, as correlações entre os ganhos de força e a maior 

atividade eletromiográfica não foram tão expressivas. Todos estes achados nos 

levam a perceber que o aumento da força não é dependente apenas da massa 

muscular ou da ativação eletromiográfica. No entanto, é válido lembrar que 

apesar de as correlações não terem sido significativas em sua maioria, 

houveram aumentos expressivos na máxima atividade eletromiográfica, ou 

seja, a adaptação neural exerceu certa influência nos aumentos de força.   

Todavia, vários estudos já comprovaram a possibilidade de se verificar 

aumentos de força mesmo sem ganhos de massa muscular (IKAI; FUKUNAGA, 

1970; JONES; RUTHERFORD, 1987 TESCH et al., 1983) ou aumentos na 

máxima atividade eletromiográfica (DAVIES; YOUNG, 1983; MCDONAGH et 

al., 1983). A possível explicação pode estar baseada em adaptações centrais 

(cerebrais) que são provenientes tanto de experiências visuais, auditivas ou 

mentais, as quais o cérebro consegue se programar para determinada situação 
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mesmo sem nunca tê-la experienciado (HALL, 1985; LANDERS, 1983; YUE; 

COLE, 1992).  

Sendo assim, pode-se inferir que se apenas imaginar realizando 

determinado exercício é possível ter incrementos de força muscular (Yue e 

Cole, 1992), ao realizar o treinamento de fato este aumento deve aumentar 

muito expressivamente, como ocorreu no presente estudo no GII e GIA. 

Ao analisar os resultados deste estudo no geral, observaram-se 

aumentos significativos na máxima atividade eletromiográfica e na força 

muscular em ambos os grupos que realizaram os programas de treinamento 

(GII e GIA), não sendo observados no GC. Esses aumentos foram em sua 

maioria mais expressivos e significativos no GII, com o GIA apresentando 

resultados quase similares. Isoladamente, alguns exercícios apresentaram 

maior incremento de força muscular no GIA, porém com os valores médios da 

primeira avaliação se apresentando bem inferiores ao GII, o que pode ter 

contribuído com a maior variação percentual (Δ%) ao longo das avaliações. 

Com isso, podemos considerar que a hipótese do estudo foi atendida, uma vez 

que o GII e o GIA apresentaram aumentos significativos nas variáveis, porem 

sendo superiores no GII.   

De qualquer forma, baseado nas teorias e resultados disponíveis na 

literatura sobre este tema, sugere-se que a utilização da intensidade 

autosselecionada possa ser uma estratégia eficaz quando se busca manter um 

indivíduo fisicamente ativo por um maior período de tempo (VAZOU-

EKKEKAKIS; EKKEKAKIS, 2009).  

Outro ponto que deve ser considerado é que as principais diretrizes 

internacionais baseiam suas recomendações apenas em questões que 

priorizam a segurança e a eficácia do exercício, não considerando os fatores 

psicológicos relacionados ao sujeito (preferência por determinada atividade, 

estado mental do dia de treino, etc). Essas possíveis “falhas” nas 

recomendações foi o que fizeram alguns autores começarem a debater 

estratégias para melhorar a relação dos sujeitos com a prática regular de 

exercício físico (BIDDLE; BATTERHAM, 2015; VAZOU-EKKEKAKIS; 

EKKEKAKIS, 2009; EKKEKAKIS, 2013) e, dentre estas estratégias, a liberdade 

do sujeito em selecionar suas intensidades de treino receberam grande 

atenção e foram recebidas de forma satisfatória.  
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Após criticar as mais diversas recomendações de exercício, Ekkekakis 

(2013) afirma que “o prazer durante o exercício era o ingrediente que faltava” 

para começar a mudar a relação dos sujeitos com a prática de exercícios. O 

autor ainda conclui que as recomendações parecem ser direcionadas para “um 

ser humano sem cabeça e sem sentimentos”, o que considera uma relíquia do 

passado dualista da biomedicina. Visto que o problema da aderência é de 

grande relevância, estudos atuais continuam a buscar compreender melhor 

suas questões (KLAIN et al., 2016; LOPES et al., 2016; SPERANDEI et al., 

2016), com ideias promissoras podendo surgir num futuro próximo 

(MARCORA, 2016).   
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

No que se refere à máxima atividade eletromiográfica, foram observados 

aumentos expressivos ao longo das avaliações nos dois grupos que realizaram 

o treinamento. 

Quanto à força máxima, tanto o treino com carga imposta ou 

autosselecionada promoveram similarmente aumentos expressivos e 

significativos ao final do programa.  

Verificaram-se ainda correlações fracas e moderadas entre os aumentos 

de força e da máxima atividade eletromiográfica, indicando que as alterações 

nessas variáveis se comportaram de forma não linear.  

Em conclusão, o presente estudo mostrou que tanto o treinamento com 

pesos realizado com carga imposta ou com carga autosselecionada 

promoveram ganhos significativos nos índices eletromiográficos e na força 

muscular em idosos após 16 semanas de treinamento. 

Diante do problema que justificou a realização do trabalho, sugere-se 

que trabalhos futuros investiguem se as taxas de aderência ao longo de um 

programa de treinamento diferem entre esses métodos de controle da 

intensidade, podendo assim visualizar possíveis relações diretas entre essas 

variáveis no treinamento com pesos.  
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