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DA SILVA, Willer Lopes. Avaliação da quantidade de repetições máximas no treinamento resistido 
executado com carga autossugerida. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). 
Escola de Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2019. 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O treinamento resistido (TR), ou treinamento de força, tornou-se uma das formas mais 
populares de exercício para melhorar a aptidão física e o condicionamento de atletas. Entretanto, 
percebemos que muitos indivíduos não seguem as recomendações da literatura em relação a carga de 
trabalho suficiente para gerar adaptações na homeostase de seus organismos e, por conseguinte, resultados 
expressivos de força ou hipertrofia muscular. Estudos não conclusivos estimam, ainda, que essa 
discrepância seja maior nos exercícios para membros inferiores (MMII), principalmente no caso dos 
homens. Logo, o objetivo do presente estudo foi identificar o número de repetições que os praticantes de 
treinamento de força podem realizar, de fato, utilizando uma carga autosselecionada para executar 12 
repetições máximas (RM) em seu treinamento de rotina em uma série de membros superiores e uma de 
membros inferiores. MÉTODOS: A amostra foi constituída por 30 homens aparentemente saudáveis, 
militares e com, no mínimo, seis meses de experiência em TR (26,50 ± 2,48 anos, 80,00 ± 6,40 kg, 180 ± 
0,06 cm). Os sujeitos responderam à questão: “com qual carga você costuma realizar 12 repetições nos 
exercícios de supino reto com barra e leg press?”. A resposta para esta questão foi considerada a carga de 
12 repetições autossugerida. Após uma série de aquecimento com metade da carga predita, cada indivíduo 
foi instruído, após o descanso, a realizar tantas repetições quanto possíveis em uma única sessão de supino 
reto com peso livre, sendo esta sua série de repetições com carga autossugerida. Para o exercício de leg 
press foi executado o mesmo protocolo obedecendo o mesmo tempo de descanso entre as séries. A série 
de RM para os exercícios de supino reto e leg press foram analisadas, respectivamente, com o teste t de 
amostras pareadas e com o teste de wilcoxon, ambos adotando o valor de 12 repetições como referência. 
CONCLUSÃO: Os indivíduos realizaram 20,00 ± 4,26 repetições (mediana = 20) no exercício supino 
reto e 22,50 ± 3,59 repetições (mediana = 22,50) no exercício de agachamento no leg press, representando 
ambos os testes diferenças estatísticas para o valor de referência de 12RM (p<0,05).  
 

Palavras-Chave: Treinamento resistido; Treinamento de força; Carga autossugerida; repetições 
máximas.  
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DA SILVA, Willer Lopes. Evaluation of the quantity of maximum repetitions in the resistance training 
performed with self-selected load. Course Completion Work (Graduation in Physical Education). School 
of Physical Education of the Army. Rio de Janeiro - RJ, 2019. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Resistance training (RT), or strength training, has become one of the most popular 
forms of exercise to improve the physical fitness and fitness of athletes. However, we realize that many 
individuals do not follow the recommendations in the literature regarding sufficient workload to generate 
adaptations in the homeostasis of their organisms and, therefore, expressive results of muscle strength or 
hypertrophy. Non-conclusive studies also estimate that this discrepancy is greater in lower limb exercises, 
especially in men. Therefore, the objective of the present study was to identify the number of repetitions 
that strength training practitioners can actually perform with the self-selected load to perform 12 
repetitions maximum (RM) in their routine training in a series of upper limbs and lower limbs. 
METHODS: The sample consisted of 30 apparently healthy, military men with a minimum experience 
of six months in RT (26,50 ± 2.48 years, 80.00 ± 6.40 kg, 180 ± 0.06 cm). The subjects answered the 
question: "with what load do you usually perform 12 repetitions in the bench press exercise and in the leg 
press squat?" The answer for that question was considered to load 12 self-selected repetitions. After a 
warm-up with half of the predicted load, each subject was instructed, after rest, to perform as many 
repetitions as possible in a single free-weight bench press session, this being your series of self-suggested 
load repetitions. For the exercise of squatting in the leg press the same protocol was executed obeying the 
same rest time between the series. The RM series for the bench press and leg press exercises were 
analyzed, respectively, with the t-test of paired samples and with wilcoxon test, both adopting the value 
of 12 repetitions as reference. CONCLUSION: Individuals performed 20.00 ± 4.26 repetitions (median 
= 20) in the bench press exercise and 22.50 ± 3.59 repetitions (median = 22.50) in the squat exercise in 
the leg press, both tests showing statistical differences for the reference value of 12RM (p <0.05). 

Keywords: Resistence training; Strength training; Self-selected loading; repetitions maximum.  
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INTRODUÇÃO  

O treinamento resistido (TR), também denominado treinamento de força ou com 

pesos, tornou-se uma das formas mais populares de exercício para melhorar a aptidão física 

e o condicionamento de atletas. Esses termos são utilizados para descrever exercícios no 

qual a musculatura corporal se movimenta contra forças opostas, geralmente exercidas por 

algum tipo de equipamento ou peso livre (1). Segundo o American College of Sports 

Medicine (ACSM), a prática dessa atividade física está associada à redução na mortalidade 

prematura, à diminuição do risco de doenças crônicas e à melhora da saúde em geral (2).  

Diferentes variáveis podem ser manipuladas nos programas de TR, dentre as quais 

destacam-se o número de repetições máximas (RM), a carga de trabalho e o intervalo de 

recuperação (1). O correto uso de cada um desses fatores pode potencializar a aquisição da 

força muscular e a resposta hipertrófica (3). Nesse sentido, o número de RM refere-se à 

maior força possível gerada para realizar determinado número de repetições, 

consecutivamente na mesma série, empregando a técnica correta (4). A carga de trabalho 

relaciona-se com a intensidade de execução, ou seja, ao aspecto quantitativo da atividade 

(5). O intervalo de recuperação, por sua vez, é caracterizado pelo período de descanso entre 

as séries ou conjunto de repetições (3).  

A crescente procura pelo treinamento de força tem incentivado a busca por 

parâmetros eficientes que possam ser utilizados para a sua avaliação e prescrição (6). O teste 

de uma repetição máxima (1RM) tem sido utilizado como padrão ouro na medida de 

avaliação da força máxima dinâmica para prescrição de exercícios (1). De acordo com esse 

protocolo, a partir da carga máxima levantada pode-se inferir cargas relativas, determinando 

a intensidade do exercício e possibilitando adaptações e benefícios específicos para 

determinadas zonas de treinamento dos indivíduos (1,7).  

Diversos estudos têm demonstrado a existência de uma relação inversamente 

proporcional entre a intensidade do exercício prescrito e o desengajamento em programas 

de exercícios, ou seja, quanto maior a intensidade do exercício menor a aderência ao 

programa (1,6,8). Embora exista esse indicativo de que a prescrição e realização de 

exercícios em elevadas intensidades possa representar uma ameaça a aderência, órgãos 

internacionais, como o ACSM, constataram que existe uma intensidade mínima de treino 

para que haja adaptações fisiológicas benéficas. Sendo a recomendação de intensidade 

moderada a vigorosa para exercícios aeróbios e intensidades de 60% a 80% de 1RM para 

exercícios resistidos (6). Observa-se que, embora cientes da necessidade da prescrição de 
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adequadas intensidades para atingir as adaptações desejadas, os participantes de 

programas de exercícios físicos com pesos tendem a auto selecionar suas cargas de 

trabalho, em detrimento das intensidades prescritas (8). 

O TR executado com carga autossugerida seria aquele realizado sem o 

acompanhamento de um profissional habilitado para prescrição de exercícios físicos que, 

além de corrigir a execução dos movimentos, seria também responsável por definir a 

intensidade do treinamento, volume, frequência e estrutura do treino (9). Segundo Steele et 

al. (2017), o treinamento supervisionado é mais eficaz para melhorar a força, a composição 

corporal e o bem-estar em adultos mais velhos quando comparado ao treinamento físico não 

supervisionado (10). No entanto, o uso da estratégia de autosseleção de intensidades é de 

mais fácil aplicação em ambientes não controlados e podem promover discretos resultados, 

especialmente em indivíduos iniciantes e destreinados (11). O resultado de uma recente 

revisão sistemática sugere, ainda, que os ganhos de força para membros inferiores (MMII) 

são menores em relação aos ganhos para membros superiores (MMSS), especialmente se 

não forem sistematizados treinamentos adequados para tais grupamentos musculares (12). 

Atualmente, estudos experimentais apontam que, de forma oposta ao encontrado na 

literatura clássica sobre o tema, o TR com baixa carga (ou seja, 30% 1RM) e alta carga (80% 

1RM) demonstraram aumentos agudos muito semelhantes na síntese de proteína muscular 

(13), provavelmente porque ambos, se manipulados corretamente, podem promover a fadiga 

muscular no praticante, principal limitador do volume de treino (14). A fadiga pode ser 

definida pela sensação de cansaço, redução da capacidade de geração de força ou falha de 

algum sistema fisiológico específico (15). A realização de séries de exercícios resistidos até 

a falha parece ser um componente indispensável para o desenvolvimento da força e a 

hipertrofia muscular (1). 

Dessa forma, os pesquisadores têm discutido sobre as cargas mais eficazes para gerar 

estímulos suficientes para desenvolver o aumento da seção transversa do músculo, ou seja, 

o aumento da fibra muscular propriamente dita (16). Embora o treinamento de alta e baixa 

carga até a falha possam provocar hipertrofia semelhante (17), o treinamento com alta carga 

pode ser melhor para promover a força muscular (18).  

Destarte, verifica-se que ainda não há consenso definitivo na literatura sobre o 

tema em voga neste estudo. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

número de RM no treinamento resistido executado com carga autossugerida. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

  

Delineamento  

Foi realizado uma pesquisa de campo de natureza observacional. Para isso, será 

adotado um estudo transversal, de abordagem quantitativa e descritiva (19). O objetivo do 

estudo consiste em avaliar o número de RM no treinamento resistido executado com carga 

autossugerida. Dessa forma, adotaremos as seguintes hipóteses: 

Hipótese Nula (H0): a amostra atinge a falha muscular concêntrica em 12RM. 

Hipótese Alternativa (H1): a amostra não atinge a falha muscular concêntrica em até 

12RM. 

  

Amostra  

Foram submetidos ao estudo 30 militares do Centro de Capacitação Física do 

Exército (CCFEx), todos alunos do Curso de Instrutor ou do Curso de Monitor da Escola de 

Educação Física do Exército (EsEFEx), do sexo masculino, considerados fisicamente ativos, 

aparentemente saudáveis e com experiência mínima de seis meses de TR. Os participantes 

do estudo possuem idade mínima de 20 e máxima de 30 anos. A participação no experimento 

teve caráter voluntário, entretanto, foram excluídos indivíduos acometidos por lesões no 

sistema osteomioarticular ou que não atenderam a qualquer um dos requisitos citados 

anteriormente. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice I), manifestando sua concordância com todos os 

procedimentos da coleta. 

 
Ética da Pesquisa  

A pesquisa foi realizada de acordo com o que preconiza a resolução específica 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, atendendo às exigências éticas de estudos que 

envolvem seres humanos. Este projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

CCFEx e foi desenvolvido somente após sua aprovação. 

  

Instrumentalização  

 Para a avaliação antropométrica, foram utilizados uma balança e um 
estadiômetro, ambos da marca Líder®, com precisão de 100 gramas e 1 milímetro, 
respectivamente. Para a coleta de dados propriamente dita, foram utilizados os aparelhos 
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de supino reto (bench press) e leg press (LP), todos da marca Technogym®, localizados 
na sala de musculação da EsEFEx. 

 

APARELHOS UTILIZADOS 

 
FIGURA1. LP à esquerda e supino reto à direita 

Anamnese e Antropometria 

Momentos antes do início da realização dos exercícios, todos os indivíduos foram 

submetidos a uma rápida anamnese (Apêndice II) para verificar sua condição inicial para 

execução dos testes, seguida do preenchimento do Questionário de Prontidão para a 

Atividade   Física, PAR-Q (Anexo I). Além disso, foi realizada a avaliação antropométrica 

da amostra, com aferição da massa corporal e estatura.   

Protocolo de coleta de dados 

Os avaliados foram questionados sobre qual grande grupo muscular eles possuem 

maior dificuldade de obter ganhos de acordo com seus objetivos (MMSS ou MMII) e acerca 

de sua carga usual, em quilogramas, para a realização de 12RM nos aparelhos supino reto e 

leg press. Esta carga foi replicada para a execução dos testes. Todos realizaram um 

aquecimento composto de uma única série de 12 repetições com 50% da carga de trabalho 

informada anteriormente. Após dois minutos de intervalo, realizaram, de forma 

randomizada, uma série de RM, com a carga informada, até atingir a falha muscular 

concêntrica nos aparelhos de supino reto ou leg press. Não foram realizados incentivos 

verbais ou qualquer forma de auxílio externo. Após atingir a falha muscular, o teste foi 

interrompido, as repetições foram contabilizadas e registradas na ficha de avaliação. Foi 

realizado um intervalo de pelo menos cinco minutos, e o protocolo foi repetido para o 

exercício referente ao outro grupo muscular.  
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Protocolo de execução dos exercícios  

Os avaliadores fiscalizaram a posição inicial e a execução dos movimentos, 

entretanto, o indivíduo realizou os exercícios de maneira análoga a sua rotina de 

treinamento, atendendo aos padrões mínimos estabelecidos neste estudo. Não foram 

permitidas pausas para descanso entre as repetições durante as séries, e o próprio avaliado 

controlou a cadência das mesmas, mantendo um ritmo semelhante ao do seu treino. Os 

avaliados não receberam auxílios externos ou incentivos verbais durante a execução da 

atividade e todos estavam ambientados aos aparelhos utilizados nos testes. 

Posição Inicial no LP: o avaliado deverá tomar a posição sentado sobre o banco do 

aparelho, na angulação de 45°. As pernas deverão estar afastadas aproximadamente na 

largura dos ombros, com os joelhos estendidos. Os pés estarão apoiados no centro da 

plataforma, afastados aproximadamente 40 centímetros entre si. As mãos ficarão fixas nos 

suportes laterais do aparelho. 

Execução do LP: o avaliado deverá executar uma flexão de joelho até o ângulo de 

90°. Uma repetição será contabilizada quando os joelhos estiverem totalmente estendidos, 

ou seja, de forma semelhante a posição inicial.  

POSIÇÕES NO LP 

 

FIGURA 2. Posição inicial com joelhos estendidos (à esquerda) e posição de 

execução com joelhos flexionados até 90º (à direita) 

Posição Inicial no Supino Reto: o avaliado deitará sobre um banco horizontal com 

as costas totalmente apoiadas, mantendo as escápulas preferencialmente em neutro ou 
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aduzidas (contraídas). Os joelhos devem estar flexionados de forma que as pernas formem 

um ângulo de 90° em relação ao solo, os pés devem estar apoiados no solo ou em algum 

suporte que proporcione maior conforto e estabilidade para a execução dos movimentos. O 

indivíduo empunhará a barra, com as mãos em pronação, a uma distância maior que a largura 

dos ombros. A posição inicial se caracteriza quando o avaliado ergue a barra, mantendo os 

cotovelos totalmente estendidos. 

Execução do Supino Reto: o avaliado executará, simultaneamente, uma flexão 

excêntrica de cotovelos, abdução horizontal excêntrica dos ombros e adução das escápulas, 

até que o antebraço atinja 90° em relação ao solo e a barra se aproxime da região do peitoral 

do indivíduo. Após isso, retornará à posição inicial, caracterizando a execução de uma 

repetição.  

POSIÇÕES NO SUPINO RETO 

 

 FIGURA 3. Posição inicial com o cotovelo estendido (à esquerda) e posição de 

execução com cotovelos flexionados até 90º (à direita) 

 

Análise estatística  

Os dados coletados foram tabulados e processados nos programas BioEstat 5.3, 

SPSS Statistics 20 e no Microsoft Excel 2013. Para a análise estatística foram calculadas a 

média e a mediana como medidas de tendência central, já o desvio padrão e o coeficiente de 

variação foram calculados como medidas de dispersão. A caracterização da amostra foi dada 

pela aferição da massa corporal, estatura e idade de todos os voluntários. Foi realizado o 

teste de aderência à normalidade de Shapiro-Wilk, adotando-se α=0,05.  
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Realizamos o teste t de Student de uma amostra, para a análise inferencial 

paramétrica (p>α), e Wilcoxon, para realizar a análise inferencial que não tinha uma 

distribuição normal (p<α), para comparar a quantidade de repetições previstas (12RM) e as 

executadas de fato durante as sessões em um mesmo aparelho (supino reto ou leg press). Por 

fim, foi processado o teste Mann-Whitney para comparar o volume total de repetições 

executadas pela amostra nos dois exercícios de MMSS e MMII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  
  

Resultados 

Os resultados obtidos na presente pesquisa estão ilustrados na Figura 4. 

Os indivíduos realizaram 20,00 ± 4,26 repetições (mediana = 20) no exercício 

supino reto e 22,50 ± 3,59 repetições (mediana = 22,50) no exercício de agachamento no 

leg press, representando em ambos os testes diferenças estatísticas para o valor de 

referência de 12RM (p<0,05). 

O teste t indicou que existiu diferença estatisticamente significativa no volume 

total de repetições entre a série executada com carga autossugerida pelo avaliado e a série 

de referência (12RM) no exercício de supino reto, t(29)=9,29; p(unilateral)<0,0001, sendo 

que apenas 6% da amostra realizou de fato as repetições de acordo com a carga predita e 

94% realizaram menos ou mais repetições.  

O teste de wilcoxon revelou que existiu diferença estatisticamente significativa 

entre a quantidade de repetições realizadas com carga autossugerida em relação à série de 

referência de 12RM no exercício de agachamento no leg press, Z=4,78; 

p(unilateral)<0,0001, sendo que 100% da amostra realizou mais repetições do que o 

estabelecido no protocolo. 

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

 

FIGURA 4. RM Supino Reto (à esquerda) e RM Leg Press (à direita) 
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Comparando o volume total de repetições entre o exercício de MMSS (supino 

reto) e o de MMII (leg press) foi constatado, pelo teste de Mann-Whitney, que houve 

diferença estatisticamente significativa, U=253, p(bilateral)=0,0036. 

Por último, ao serem questionados sobre qual grupo muscular possuem maiores 

dificuldades de obter resultados de acordo com seus objetivos, 66% da amostra respondeu 

que possuem maior dificuldade em ganhos nos treinos de MMII. 
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Discussão 

O estudo teve como objetivo avaliar a quantidade de repetições máximas 

executadas no treinamento resistido de rotina, com carga autossugerida, em militares 

treinados e comparar os resultados obtidos com a série protocolar de 12RM para os 

exercícios de supino reto e leg press. 

A busca por respostas sobre o tema proposto nesta pesquisa convergiu em 

resultados significativos. Em relação ao exercício de supino reto, a média das repetições 

executadas pela amostra (M0=19,23) foi significativamente maior que a série de 

referência (12RM), sendo que 97% da amostra realizou mais de 12 repetições. Em relação 

ao exercício de MMII (agachamento no leg press), o desconhecimento (ou negligência) 

em relação à carga de trabalho adequada para executar a série ficou ainda mais evidente, 

sendo a média de repetições (M0=22,87) 15,9% maior que a da série de supino reto. 

Nossos resultados corroboram com um estudo muito semelhante realizado por 

Barbosa et al., em 2017. Nesse experimento, 160 homens fisicamente ativos foram 

submetidos a uma série de supino reto com carga autossugerida para realizar 10RM. 

Observou-se que os indivíduos realizaram em média 16 ± 5 repetições. A principal 

descoberta desse estudo foi que os indivíduos tendem a não selecionar cargas na faixa 

adequada para atingir seus objetivos. Dessa forma, o grupo estudado interrompeu 

voluntariamente a série ainda em condições de realizar mais repetições, não atingindo, 

portanto, ações musculares máximas em seus treinos (20). Era esperado que utilizando 

cargas autosselecionadas para executar 10RM os indivíduos realizassem menos repetições 

do que estimando cargas para 12RM (como ocorreu no presente estudo), assim sendo, os 

resultados dos dois trabalhos estão devidamente alinhados neste aspecto. 

Em outro trabalho, Elsangedy et al. (2013), verificaram que a carga autossugerida 

pela amostra do seu estudo, mulheres com idade avançada e aparentemente saudáveis, era 

equivalente a cerca de 42% de 1RM. Por conseguinte, essa intensidade é adequada, 

segundo o ACSM, apenas para iniciantes ou indivíduos muito destreinados. Além disso, 

os autores verificaram que a carga autosselecionada era insuficiente para promover 

ganhos relevantes relacionados ao aprimoramento da força ou resistência muscular 

localizada (11).  

Em contrapartida, quando analisamos o emprego de técnicas de predição de carga, 

como, por exemplo, o teste de 1RM, observamos que os indivíduos tendem a realizar suas 

séries atingindo a falha muscular concêntrica executando um número menor de repetições. 

Um estudo de Simão et al. (2004) observou uma média de 9 ± 1 repetições, testando os 
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indivíduos a 80% 1RM no supino reto (21). Mazini Filho et al. (2010), por sua vez, 

observou 5,9 ± 0,57 nas séries de RM, adotando como padrão de predição de carga 85% 

1RM (22). Em ambos os estudos, os indivíduos possuíam mais de seis meses de 

experiência em TR e eram do sexo masculino. Sendo assim, podemos inferir que o 

emprego desse método de predição de carga pode ser uma ferramenta interessante para 

eliminar a abordagem aleatória na rotina de treinamento dos indivíduos (23), permitindo 

aos mesmos utilizarem cargas de trabalho capazes de propiciar a falha muscular dos 

mecanismos fisiológicos em exercício dentro da faixa de trabalho mais adequada aos seus 

objetivos, promovendo maiores ganhos de força e hipertrofia muscular (24, 25). 

Em nossa pesquisa, quando questionados acerca de qual grupamento muscular 

possuem maiores dificuldades de obter resultados, 66% da nossa amostra afirmou ter 

maior dificuldade nos ganhos de MMII. Entretanto, observamos que os indivíduos 

realizaram significativamente mais repetições na série de leg press do que na série de 

supino reto, provavelmente porque selecionam cargas autossugeridas ainda menores para 

o treinamento daquele grupo muscular, sendo improvável, portanto, obter melhores 

resultados. Nessa linha de raciocínio, Glass e Stanton (2004) observaram o mesmo 

comportamento em jovens atletas de levantamento de peso.  Este grupo, quando 

autosselecionou sua carga para exercícios de MMSS e MMII, realizaram mais repetições 

nas séries de perna do que nas séries de exercícios para o peitoral (26). 

Analisando os resultados do presente estudo verificamos que a amostra 

autosseleciona a carga de trabalho muito aquém de suas capacidades, executando um 

número de repetições muito maior do que o ideal para ganhos de força ou hipertrofia 

muscular e não observam princípios básicos de treinamento, como, por exemplo, o 

princípio da adaptação e sobrecarga (25), finalizando suas séries possuindo ainda 

capacidade para realizar mais repetições. De acordo com Fleck e Kraemer, indivíduos que 

tenham por objetivo obter ganhos expressivos de força ou hipertrofia muscular devem 

atingir a falha concêntrica na faixa entre 8-12 RM, sendo esta uma característica básica e 

indispensável de uma série de repetições máximas (1). 

Diversos fatores como características da amostra, nível de treinamento, 

familiarização aos testes, dentre outros, podem interferir diretamente na obtenção dos 

resultados (7), entretanto, o controle do ritmo de execução possivelmente parece ser uma 

das variáveis que mais contribuíram para esta discrepância. Observamos que os 

indivíduos executavam as primeiras repetições da série muito mais rápido do que as 

últimas, não apresentando, portanto, um tempo padronizado de execução entre as fases 
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concêntrica e excêntrica das repetições, sendo este um fator limitante deste estudo. A 

definição da amostra também pode ser considerada um fator limitante da presente 

pesquisa, uma vez que ela não foi definida aleatoriamente e foi composta por apenas 30 

militares.   

Dessa forma, ao negligenciarem princípios de treinamento como o da intensidade, 

volume e não executarem ações voluntárias máximas em suas séries, os indivíduos podem 

não gerar estímulos suficientes para causar adaptações na homeostase de seus organismos 

(1, 24), não se beneficiando do processo de supercompensação e não obtendo os 

resultados almejados após um período de treinamento (1, 23). Além disso, foi verificado 

que a maioria da amostra treina sem o acompanhamento adequado por profissionais da 

área da educação física, que seriam os responsáveis por estruturar protocolos de treino 

capazes de respeitar os princípios básicos do treinamento físico e promover maiores 

ganhos de força e hipertrofia muscular (9). 
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Conclusão 

O presente estudo apontou que a grande maioria dos militares praticantes de TR 

não o faz de acordo com o binômio volume e intensidade estabelecido na literatura sobre 

o tema, autosselecionando cargas aquém de suas capacidades e, consequentemente, 

ultrapassando a quantidade de repetições em suas séries, especialmente de MMII. Além 

disso, pode-se inferir que os indivíduos usualmente interrompem as séries possuindo 

ainda condições fisiológicas de executar mais repetições, não atingindo, portanto, a falha 

muscular concêntrica em seu treino de rotina, limitando seus resultados ao fim de um 

período de treinamento. 

Para descartar qualquer viés na coleta dos dados de investigações futuras, sugere-

se realizar o presente estudo com uma amostra maior, composta por homens e mulheres, 

e realizar exercícios monoarticulares e multiarticulares para MMSS e MMII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  
  

REFERÊNCIAS 

1.  Fleck SJ, Kraemer WJ. Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. 4a ed. Porto Alegre: 
Editora Artmed; 2017.  

2.  Ratamess NA, Alvar BA, Evetoch TK. Progression Models in Resistance Training for Healthy 
Adults. American Colleg of Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(3):687–708.  

3.  Buresh R, Berg K, French J. The Effect of Resistive Exercise Rest Interval on Hormonal 
Response, Strength, and Hypertrophy With Training: J Strength Cond Res. janeiro de 
2009;23(1):62–71.  

4.  McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology: nutrition, energy, and human 
performance. Eighth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins; 2015.  

5.  García Manso JM, Navarro M, Ruiz JA. Planificación del entrenamiento deportivo. Madrid: 
Gymnos. 1996;  

6.  Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee I-M, et al. American 
College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and 
maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy 
adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(7):1334–1359.  

7.  Ramalho GHR de O, Mazini Filho ML, Rodrigues BM, Venturini GR de O, Salgueiro R da S, 
Pace Júnior RL, de Matos DG. O teste de 1RM para predição da carga no treino de hipertrofia 
e sua relação com número máximo de repetições executadas. Brazilian Journal of Biomotricity. 
2011; 3(5):168-174. 

8.  Cox KL, Burke V, Gorely TJ, Beilin LJ, Puddey IB. Controlled comparison of retention and 
adherence in home-vs center-initiated exercise interventions in women ages 40–65 years: the 
SWEAT study (Sedentary Women Exercise Adherence Trial). Prev. Med. 2003;36(1):17–29.  

9.  Ratamess NA, Faigenbaum AD, Hoffman JR, Kang J. Self-Selected Resistance Training 
Intensity in Healthy Women: The Influence of a Personal Trainer: J Strength Cond Res Natl 
Strength Cond Assoc. Janeiro de 2008;22(1):103–11.  

10.  Steele J, Raubold K, Kemmler W, Fisher J, Gentil P, Giessing J. The Effects of 6 Months of 
Progressive High Effort Resistance Training Methods upon Strength, Body Composition, 
Function, and Wellbeing of Elderly Adults. BioMed Res Int. 2017:1–14.  

11.  Elsangedy HM, Krause MP, Krinski K, Alves RC, Chao CHN, da Silva SG. Is the self-selected 
resistance exercise intensity by older women consistent with the American college of sports 
medicine guidelines to improve muscular fitness? J Strength Cond Res. 2013;27(7):1877–1884.  

12.  Grgic J, Schoenfeld BJ, Davies TB, Lazinica B, Krieger JW, Pedisic Z. Effect of Resistance 
Training Frequency on Gains in Muscular Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis. 
Sports Med. maio de 2018;48(5):1207–20.  

13.  Burd NA, West DWD, Staples AW, Atherton PJ, Baker JM, Moore DR, et al. Low-Load High 
Volume Resistance Exercise Stimulates Muscle Protein Synthesis More Than High-Load Low 
Volume Resistance Exercise in Young Men. Lucia A, organizador. PLoS ONE. 9 de agosto de 
2010;5(8):120-33.  



19  
  

14.  Leal-Junior ECP, Vanin AA, Miranda EF, de Carvalho P de TC, Dal Corso S, Bjordal JM. Effect 
of phototherapy (low-level laser therapy and light-emitting diode therapy) on exercise 
performance and markers of exercise recovery: a systematic review with meta-analysis. Lasers 
Med Sci. fevereiro de 2015;30(2):925–39.  

15.  Moreira PVS, Teodoro BG, Neto AMM. Bases neurais e metabólicas da fadiga durante o 
exercício. Bioscience Journal. 2008;24(1):10.  

16.  Prestes J, Foschini D, Marchetti P, Charro M, Tibana R. Prescrição e periodização do 
treinamento de força em academias (2a edição revisada e atualizada). Editora Manole; 2016; 
355 p.  

17.  Jenkins NDM, Miramonti AA, Hill EC, Smith CM, Cochrane-Snyman KC, Housh TJ, et al. 
Greater Neural Adaptations following High- vs. Low-Load Resistance Training. Front Physiol. 
29 de maio de 2017;8-331.  

18.  Mitchell CJ, Churchward-Venne TA, West DWD, Burd NA, Breen L, Baker SK, et al. 
Resistance exercise load does not determine training-mediated hypertrophic gains in young 
men. J Appl Physiol. julho de 2012;113(1):71–7.  

19.  Silverman JRT JKN SJ. Métodos de pesquisa em atividade física. Editora Artmed; 2009.   

20. Barbosa-Netto S, dʼAcelino-e-Porto OS, Almeida MB. Self-Selected Resistance Exercise Load: 
Implications for Research and Prescription. J Strength Cond Res. novembro de 2017. 
 
21. Simão R, Poly MA, Lemos A. Prescrição de exercícios através do teste de uma repetição máxima 
em homens treinados. Fitness e Performance Journal, v. 3, p. 47-52, 2004. 
 
22. Mazine F, Rodrigues B, Reis A, Zanella A, Pace J, Matos, DG. Análise do teste de uma repetição 
máxima no exercício supino para predição da carga. Brazilian Journal of Biomotricity, v. 4, p. 57-
64, 2010. 
 
23. Bompa, TO. Periodização: teoria e metodologia do treinamento. São Paulo, 2002. 
 
24. Fisher, J, Steele, J and Smith, D. Evidence based resistence training recommendations for 
muscular hypertrophy. Medicina Sportiva 7: 16-26, 2013. 
 
25. Willardson, JM, Norton, L, and Wilson, G. Training to failure and beyond in mainstream 
resistence exercise programs. Strength and Conditioning Journal 32: 21-29, 2010. 
 
26. Glass, SC, Stanton, DR. Self-Selected Resistence Training Intensity in Novice Weightlifteres.  
Strength and Conditioning Journal 18(2), 324-327, 2004. 
 
  

 

 
  

  



20  
  

 ANEXO I  

  
Questionário de Prontidão para Atividade Física 

 

O PAR-Q foi elaborado para auxiliar você a se auto ajudar. Os exercícios praticados regularmente 
estão associados a muitos benefícios a saúde. Completar o PAR-Q representa o primeiro passo 
importante a ser tomado, principalmente se você está interessado em incluir a atividade física 
com maior frequência e regularidade no seu dia-a-dia. O bom senso é o seu melhor guia ao 
responder estas questões. Por favor, leia atentamente cada questão e marque SIM ou NÃO. 

1) Algumas vez o seu médico disse que você possui algum problema cardíaco e recomendou que 
você só praticasse atividade física sob prescrição médica? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

2) Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

3) No último mês você sentiu dor torácica quando não estava praticando atividade física? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

4) Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a consciência quando estava 
praticando atividade física? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

5) Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser agravado com a prática de 
atividade física? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

6) Seu médico já recomendou o uso de medicamento para controle da pressão arterial? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

7) Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o impeça a prática de atividade 
física? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

Assumo veracidade das informações prestadas nesse questionário e afirmo estar liberado pelo 
meu médico para participação em atividades físicas. 

 

Nome:            Data: ____/____/____ 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 
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          Se você respondeu “SIM” a uma ou mais perguntas, leia e assine o “Termo de 
Responsabilidade para Prática de Atividade Física”. 

 

Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física 

 

          Estou ciente de que é recomendável conversar com um médico antes de aumentar meu 
nível atual de atividade física, por ter respondido “SIM” a uma ou mais perguntas do 
“Questionário de Prontidão para Atividade Física” (PAR-Q). Assumo plena responsabilidade 
por qualquer atividade física praticada sem o atendimento a essa recomendação. 

 

Nome completo: _____________________________________________________________  

Data: ________________ Assinatura: ____________________________________________ 
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APÊNDICE I   

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “avaliação 
do número de repetições máximas no treinamento resistido executado com carga autossugerida”. 
Nesta pesquisa pretendemos avaliar o número de repetições máximas no treinamento resistido com 
carga autossugerida, tendo como proposta submetê-lo a uma série de execuções máximas com a sua 
carga usual de treino para um exercício de membros superiores (supino reto) e um exercício de 
membros inferiores (leg press) e verificar quantas repetições você será capaz de realizar, até atingir 
a falha muscular concêntrica. 

 
Para esta pesquisa adotaremos alguns procedimentos, tais são eles: Realização de Anamnese 

e Coleta dos dados antropométricos dos voluntários, seguido da execução dos testes específicos nos 
aparelhos de Supino reto e leg press.  

 
Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 
participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação 
a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 
qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador, que tratará a sua 
identidade com padrões profissionais de sigilo. 

 
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não serão liberados sem a sua permissão. 
 
O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar. 
 
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) e a 
outra será fornecida ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 
com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão 
destruídos.  

 
Eu, _____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa, avaliação do 
número de repetições máximas no treinamento resistido executado com carga autossugerida, de 
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  
 

Declaro que concordo em participar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 
e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

 
 
Rio de Janeiro, _________ de __________________________ de 2019.  
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_______________________________________________________________ 
Nome                                   Assinatura participante                                      Data  
 
 
_______________________________________________________________ 
Nome                                   Assinatura pesquisador                                     Data  
 
 
 
 
Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar:  
 
CEP: COMITÊ DE ÉTICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO  
Local: AVENIDA JOÃO LUIZ ALVES, S/N, URCA - RJ  
CEP 22291-060 - RIO DE JANEIRO - RJ  
Fone: (21) 2586-2223  
E-mail: cep@ccfex.eb.mil.br 
 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: WILLER LOPES DA SILVA  
ENDEREÇO: AV. SÃO SEBASTIÃO, 259, SS 201, URCA - RJ.  
CEP 22291-070 – RIO DE JANEIRO - RJ  
Fone: (55) 99969-0231  
E-mail: willert@terra.com.br 
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APÊNDICE II  

Ficha de Anamnese 

1. Dados Pessoais 

Nome: Data: 

Idade: Estatura: 

Tempo de treinamento Resistido: Massa Corporal: 

Email: Celular: 

 

2. Dados Clínicos Atuais 

a. Sente algum tipo de dor no corpo? Onde? Há quanto tempo? 

Resposta: 

 

 

b. Há algo em sua postura que te incomoda? O quê? 

Resposta: 

 

 

3. Dados Clínicos Pregressos 

a. Você teve algum problema ortopédico, reumatológico, neurológico ou respiratório? 
Qual? 

Resposta: 

 

 

b. Você utilizou algum medicamento ou suplemento recentemente? Qual? Em que 
período? 

Resposta: 

 

 

c. Você possui ou já possuiu hábito de tabagismo? Em que período? 

Resposta: 

 

 

4.Observações: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


