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RESUMO 
 

SOUSA, N. M. F. Análise de existência de máxima fase estável de lactato em 
exercício resistido em população jovem e idosa. 2010. 95f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-graduação Interunidades em Bioengenharia 
EESC/FMRP/IQSC, Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, 2010. 
 
A máxima fase estável do lactato (MFEL) é considerada uma intensidade critica em 
exercício dinâmico e sua intensidade é específica do grupo etário. No entanto, 
apesar da relação existente entre a intensidade de esforço e os ajustes 
cardiovasculares, metabólicos e ventilatórios durante o exercício resistido, a MFEL 
foi muito pouco estudada neste tipo de exercício. O objetivo do estudo foi verificar e 
comparar a existência de MFEL nos exercícios leg press (LP) e supino reto (SR) em 
dois grupos: jovens e idosos. Além disso, analisar o comportamento das variáveis 
ergoespirométricas (VE, VO2 e VCO2), lactacidemia, freqüência cardíaca (FC), 
pressão arterial (PA) e percepção subjetiva de esforço (PSE) na intensidade da 
MFEL. Foram avaliados 13 homens jovens (26,1 ± 2,9 anos) e 11 idosos (68,9 ± 4,0 
anos) saudáveis e com experiência mínima de 6 meses em treinamento resistido, 
que passaram por teste de 1 repetição máxima (1RM), teste crescente para 
determinação do limiar anaeróbio (LAn) e mais três sessões para a determinação da 
MFEL. Todas as sessões foram realizadas no mesmo horário do dia, separadas por 
48 a 72 horas de intervalo. O LAn, expresso em %1RM, foi significativamente 
superior no LP em relação ao SR para os dois grupos estudados (LP: 27,8 ± 3,6 
%1RM  nos jovens e 27,9 ± 5,0 %1RM nos idosos; SR: 24,0 ± 3,0 %1RM nos jovens 
e 21,5 ± 3,1 %1RM nos idosos). Não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas na intensidade do LAn entre os grupos em cada aparelho. A 
lactacidemia na intensidade do LAn foi significativamente inferior no LP (1,86 ± 0,63 
mmol.L-1 nos jovens e 1,23 ± 0,34 mmol.L-1 nos idosos) em relação ao SR (2,08 ± 
0,41 mmol.L-1 nos jovens e 1,91 ± 0,40 mmol.L-1 nos idosos). A intensidade da MFEL 
no grupo de jovens foi 29,2 ± 6,7 %1RM no LP e 21,7 ± 4,4 %1RM no SR. No grupo 
e idosos, a MFEL ocorreu a 30,9 ± 4,9 %1RM no LP e 23,3 ± 6,6 %1RM no SR. A 
MFEL ocorre em intensidade significativamente menor no aparelho SR para os dois 
grupos (p≤0,05), sem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Não 
houve diferença significativa entre as intensidades do LAn e da MFEL para os dois 
grupos nos dois aparelhos. Durante a realização do exercício na MFEL, ocorreu a 
estabilização dos parâmetros ergoespirométricos, FC, PA e PSE entre a série 9 e 
série 15. Estes resultados demonstram que é possível determinar MFEL nos 
exercícios LP e SR para as duas populações estudadas. A MFEL ocorre em 
intensidades superiores no exercício LP. A intensidade da MFEL, expressa em 
percentual de 1RM, é semelhante à intensidade do LAn. 
 
 
Palavras-chave: Exercício resistido. Limiar anaeróbio. Máxima fase estável do 
lactato. Idosos. 
 



ABSTRACT 
SOUSA, N. M. F. Maximal lactate steady state analysis in resistance exercise in 
young and older groups. 2010. 95f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
graduação Interunidades em Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC, Universidade de 
São Paulo (USP), São Carlos, 2010. 

 
The maximal lactate steady state (MLSS) is considered a critical intensity of dynamic 
exercise and its intensity is specific to the age group. However, despite the 
relationship between exercise intensity and cardiovascular, metabolic and ventilatory 
adjustments during resistance exercise, the MLSS was unknown in this type of 
exercise. The purpose of the study was to verify and to compare if there is a maximal 
lactate steady state (MLSS) for leg press (LP) and bench press (BP) exercises in two 
different groups: young and older people. Furthermore, to evaluate the ventilatory 
responses (VE, VO2 e VCO2), blood lactate concentration (BLC), heart rate (HR), 
blood pressure and rate of perceived exertion (RPE) to those exercises performed on 
MLSS intensity. 13 young men (26,1 ± 2,9 years) and 11 elderly healthy men (68,9 ± 
4,0 years) with a minimal experience of 6 months of resistance training volunteered 
for the study. Volunteers underwent a 1 repetition maximum test (1RM), an 
incremental test to determine anaerobic threshold (AT) and three more sessions to 
determine MLSS. Session were performed on the same time of day and separated 
by a 48-72h interval. AT intensity (%1RM) was significantly higher for LP than BP for 
the two groups studied (LP: 27,8 ± 3,6 %1RM for young group and 27,9 ± 5,0 %1RM 
for elderly; BP: 24,0 ± 3,0 %1RM for young group and 21,5 ± 3,1 %1RM for elderly). 
There was no significant difference between groups in the AT intensity. BLC on AT 
was significantly lower for LP (1,86 ± 0,63 mmol.L-1 for young group and 1,23 ± 0,34 
mmol.L-1 for elderly) than BP (2,08 ± 0,41 mmol.L-1 for young and 1,91 ± 0,40 
mmol.L-1 for elderly). MLSS intensity for young group was 29,2 ± 6,7 %1RM in LP 
and 21,7 ± 4,4 %1RM in BP. For elderly, MLSS was 30,9 ± 4,9 %1RM in LP and 23,3 
± 6,6 %1RM in BP. MLSS intensity was significantly lower in BP for both groups 
(p≤0,05), with no statistical differences between groups. There was no significant 
difference between AT and MLSS intensities on both groups. During exercise on 
MLSS, ventilatory parameters, HR, blood pressure and RPE stabilized between set 9 
and set 15. These results show that it is possible to identify MLSS on the LP and BP 
exercises for both populations. MLSS intensity is higher in LP exercise, when 
compared to BP. MLSS intensity is similar to the AT intensity.  
 
 
Key-words: Resistance exercise. Anaerobic threshold. Maximal lactate steady state. 
Elderly. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Envelhecimento demográfico 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica cronologicamente como 

idoso, pessoa com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais 

de 60 anos de idade em países em desenvolvimento. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os idosos são hoje 14,5 milhões de 

pessoas, cerca de 8,6% da população total do país1.  

Ainda de acordo com o IBGE, a população brasileira vive, hoje, em média, 

68,6 anos, 2,5 anos a mais do que no início da década de noventa1. Estima-se que 

em 2020 a população com mais de 60 anos no país deva chegar a 30 milhões de 

pessoas (13% do total), e a esperança de vida, a 70,3 anos. O envelhecimento da 

população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de vida, devido ao avanço 

no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Prova disso é a participação 

dos idosos com 75 anos ou mais no total da população - em 1991, eles eram 2,4 

milhões (1,6%) e, em 2000, 3,6 milhões (2,1%). Além de se traduzir no aumento do 

número de idosos, traduz-se também no tempo vivido por eles, no envelhecimento 

de certos segmentos populacionais (crescimento do número de famílias nas quais 

existe pelo menos um idoso) e na mudança dos arranjos familiares. 

Este constante envelhecimento da população coloca novos desafios em 

termos sociais e econômicos e assumindo cada vez mais importância nas políticas 

de saúde. A própria Assembléia Geral das Nações Unidas em 1995, alertou os 

governos para que fossem introduzidas medidas específicas de apoio a todos os 

níveis a esse grupo etário em crescimento2.  
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1.2. O processo de envelhecimento 

 

O envelhecimento tem sido descrito como um processo, ou um conjunto de 

processos, inerentes a todos os seres vivos e que se expressa pela perda de 

capacidade de adaptação e pela diminuição da funcionalidade, estando associado a 

alterações físicas e fisiológicas3. Caracteriza-se por um conjunto de alterações 

involutivas que se repercutem nos diversos aparelhos e sistemas do organismo, 

desde as capacidades cognitivas, mnésicas, associativas e outras do foro 

neuropsíquico, até às capacidades físicas mais elementares propriamente ditas, 

como sejam a resistência muscular, a força, a velocidade e a flexibilidade4. Deste 

modo, o envelhecimento está associado a uma cascata de mudanças morfológicas e 

fisiológicas que, naturalmente, predispõem os idosos a uma progressiva fraqueza, 

declínio funcional, morbilidade, invalidez, reduzida qualidade de vida e aumento da 

mortalidade5.  

Do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento não ocorre uniformemente em 

toda a população. Portanto, não é aconselhável a definição de “idoso” por meio de 

alguma idade cronológica específica ou de classes de idades6. Spidurso reforça a 

idéia, mencionando que a idade cronológica não coincide necessariamente com a 

idade biológica, devido às diferenças de funcionamento orgânico, podendo 

apresentar diferenças de indivíduo para indivíduo7. Nas pessoas idosas, o estado de 

saúde depende menos da idade cronológica relacionando-se mais com o ciclo de 

vida, em que a saúde e a doença fazem parte do contínuo, numa espécie de escala 

natural da vida. Um dos fatores que mais contribui para este processo e que pode 

conduzir a doenças crônicas é o sedentarismo8.  
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A prática de atividades motoras em idade mais avançada poderá retardar o 

processo de envelhecimento, podendo não prolongar a longevidade do idoso, mas 

melhorando a sua qualidade de vida, tornando-o menos vulnerável a qualquer tipo 

de distúrbio, quer fisiológico, quer psicológico ou social9. 

 

1.3. Alterações fisiológicas, estruturais e funcionais com o envelhecimento 

 

As mudanças morfológicas e funcionais que acontecem no decorrer da vida 

devem-se à conjugação de três fatores: fenômeno do envelhecimento, presença de 

doenças e estilo de vida10. O primeiro fator, envelhecimento, é amplamente 

associado a alterações em todos os sistemas fisiológicos, como será referido em 

seguida. 

 

1.3.1. Sistema cardiovascular 

 

Alterações cardiovasculares típicas com o envelhecimento incluem a 

transformação das grandes artérias centrais em vasos rígidos11. Os vasos rígidos 

dos idosos perdem a capacidade de impulsionar o sangue durante o período da 

diástole, pois diminuem os movimentos de distensão e recolhimento, acabando por 

ser primordialmente o coração a exercer a função de impulsionar o sangue. 

Além de mudanças dos constituintes da camada intima dos vasos sanguíneos 

que leva ao seu enrijecimento, a capacidade das células endoteliais do lúmen dos 

vasos de sintetizar peptídeos vasodilatadores também diminui com a idade12. Assim, 

ocorre um declínio na distensibilidade vascular e uma tendência para o aumento do 
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trabalho cardíaco com o aumento da idade. Estas alterações contribuem também 

para a redução da reserva cardíaca e tolerância ao exercício. 

Analisando centralmente, o coração de um idoso trabalha contra uma pós-

carga aumentada devido ao enrijecimento da vasculatura central. Portanto, mesmo 

em idosos normotensos, os miócitos do ventrículo esquerdo apresentam hipertrofia 

resultante do estresse das paredes do miocárdio. No entanto, tal estimulação dos 

miócitos também aumenta o processo de apoptose, associado a fibrose e 

enrijecimento das paredes ventriculares. Deste modo, apesar do coração da maioria 

dos idosos apresentarem uma suave hipertrofia, os ventrículos estão enrijecidos e 

propensos a anormalidades de enchimento diastólico e arritmias13. Todos esses 

fatores aumentam a probabilidade de redução do débito cardíaco e aumento da 

incapacidade funcional14.  

O envelhecimento também está associado a uma diminuição da regulação 

autonômica do ritmo cardíaco, com predominante down-regulation dos receptores β-

adrenérgicos15, menores índices favoráveis da variabilidade da freqüência cardíaca, 

e susceptibilidade adicional a arritmias16. 

 

1.3.2. Músculo esquelético 

 

Sarcopenia é o termo usado para descrever redução da massa muscular 

esquelética relacionada ao envelhecimento, provocando a redução do número e 

tamanho de células do músculo esquelético, diminuindo sua capacidade contrátil17.  

Entre a segunda e a quinta década de vida, perde-se cerca de 0,5% a 1% de 

massa muscular por ano, declínio este que aumenta nos anos seguintes18, 

diminuindo a performance muscular19. A perda de massa muscular afeta 
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principalmente o déficit de força observado na terceira idade20-22, uma vez que a 

força muscular diminui cerca de 15% por década entre os 60 e 80 anos e, a partir 

dessa idade a diminuição chega a 30% por década23. Esta evidência se torna mais 

forte através de alguns estudos que demonstraram que, apesar da diminuição da 

massa muscular, os idosos são capazes de ativar totalmente as unidades motoras 

durante uma contração voluntária máxima, sugerindo a manutenção do drive central 

com o envelhecimento24, 25.    

Lexell26 demonstrou que a perda de massa muscular está diretamente 

relacionada com a diminuição do número de fibras musculares, número este que cai 

cerca de 35% entre os 52 e os 77 anos de idade27, independente da sua tipologia28-

32. Além do declínio no número de fibras explicarem a perca de massa muscular 

durante o envelhecimento, a atrofia muscular das fibras também é responsável por 

tal processo28-32, atrofia que já é específica ao tipo de fibras. Em outro estudo, Lexell 

observou que o tamanho das fibras do tipo II (fibras rápidas) é 26% menor em 

relação a um adulto jovem, enquanto que as fibras do tipo I não apresentam 

alterações no seu tamanho30. Mesmo em uma análise apenas das fibras rápidas, as 

fibras do tipo IIB apresentam maiores índices de atrofia que as fibras do tipo IIA28, 33. 

A atrofia seletiva das fibras musculares presentes no músculo esquelético é devida a 

alterações na regulação genética muscular. Assim, fibras senescentes do tipo IIA 

apresentam um declínio no seu mRNA, uma diminuição acentuada da transcrição 

das fibras do tipo IIB, mas nenhuma alteração do mRNA das fibras do tipo I34, 

contribuindo para a atrofia das fibras de contração rápida sem aparente alteração 

das fibras de contração lenta. Por este motivo, os movimentos dos idosos são 

caracterizados como movimentos “lentos”, ou seja, começam a perder a capacidade 

de realizar movimentos com velocidade alta. 
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1.3.3. Capacidade funcional 

 

A capacidade funcional do idoso também sofre uma diminuição, no entanto, o 

decréscimo que normalmente é atribuído ao aumento da idade, como freqüência 

cardíaca máxima e débito cardíaco, apenas representa uma pequena parte do 

declínio funcional35. Alterações relacionadas com a idade, na distribuição de sangue 

aos tecidos periféricos, biomecânica celular modificada e redução da massa isenta 

de gordura são os maiores responsáveis pela diminuição da capacidade funcional36.  

Uma das variáveis mais importantes para a população idosa é a capacidade 

aeróbia, mensurada através do consumo máximo de oxigênio (VO2máx), uma vez que 

níveis baixos de VO2máx reflete uma capacidade funcional fraca. Esta variável declina 

a partir da segunda década de vida6, sendo sua magnitude dependente de fatores 

genéticos, bem como dos níveis de atividade física realizada pelo indivíduo37. 

Contudo, sua redução observada com o envelhecimento pode estar relacionada 

tanto à diminuição do débito cardíaco máximo, como da captação de oxigênio pelos 

tecidos38 – diminuição da diferença arterio-venosa de oxigênio, ou mesmo, a fatores 

respiratórios. 

 

Desta forma, intervenção que aprimore os sistemas fisiológicos, como o 

exercício físico, pode ter um papel relevante em diminuir a incidência de doenças 

crônicas, dependência e mortalidade em pessoas idosas39. Neste contexto, o 

treinamento físico resistido tem sido enfaticamente incentivado para pessoas 

idosas40, devidamente ajustado às suas capacidades físicas e reserva funcional, de 

forma a preservar e desenvolver suas funções cardiovasculares, ventilatórias e 

metabólicas em um nível mais alto que os indivíduos sedentários de idade 
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equivalente41. Conseqüentemente, a prática de exercícios resistidos pode aumentar 

a síntese e a manutenção de proteínas contráteis e tornar mais lenta a perda que 

ocorre normalmente na massa e força muscular 40, 41. 

 

1.4. Exercícios resistidos 

 

Os chamados exercícios resistidos, de musculação, ou exercícios contra 

resistência, geralmente são realizados com pesos, embora existam outras formas de 

oferecer resistência à contração muscular.  

Nos dias de hoje, o treinamento resistido, popularmente denominado de 

musculação, é uma das modalidades de exercício mais praticadas42.  Apresenta-se 

como uma forma segura de realização de exercício físico quando adequadamente 

prescrito e realizado, justificando sua indicação para pessoas debilitadas, idosas, 

obesas, diabéticas, cardiopatas e crianças43. A segurança músculo-esquelética do 

treinamento resistido deve-se à ausência dos principais fatores indutores de lesões, 

como impacto, traumas e quedas, variações de velocidade e direção de 

movimento43. 

Segundo Kraemer et al.44, o treinamento resistido possui alguns fatores que 

podem ser manipulados e que irão influenciar as respostas agudas e crônicas do 

praticante, denominados variáveis do treinamento resistido. Estas variáveis podem 

ser direcionadas durante o treinamento para o alcance dos objetivos pré-

determinados, e envolvem: 1) Intensidade; 2) Volume; 3) Intervalos entre as séries; 

4) Seqüência dos exercícios; 5) Velocidade de movimento; 6) Exercícios 

selecionados e estrutura do treino; 7) Freqüência de treinamento; 8) Ações 

musculares utilizadas. Analisando cautelosamente cada uma delas, percebe-se que 
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podem ser muito variadas, e o conjunto delas resulta em um número grande de 

possibilidades na montagem das sessões de treinamento45. 

De acordo com Wernbom et al.46, a quantificação da dose-resposta destas 

variáveis e as adaptações advindas de sua manipulação é fundamental para a 

prescrição apropriada dos exercícios resistidos, apesar de que é clara a dificuldade 

em se isolar qualquer uma das variáveis para que possa ser estudada.  

 

1.4.1. Supino reto e leg press 

 

No universo da musculação, uma grande variedade de exercícios pode ser 

adotada para desenvolver um mesmo agrupamento muscular. Entretanto, um 

exercício normalmente é o mais indicado para cada situação específica. Desse 

modo, o estudo biomecânico torna-se importante para a seleção dos exercícios, de 

modo a otimizar os estímulos em cada segmento corporal. 

Entre os exercícios mais utilizados destaca-se o Leg Press 45º (LP) para o 

desenvolvimento da musculatura da parte inferior do corpo e o Supino Reto (SR) 

para desenvolver a musculatura da parte superior do corpo. 

 O LP ou extensão do joelho no aparelho é caracterizado pela extensão do 

joelho com o quadril flexionado, tendo seu início com o indivíduo sentado com as 

costas apoiadas e os pés posicionados sobre a plataforma do aparelho. O mesmo 

deverá inspirar, desbloquear a trava de segurança e flexionar os joelhos ao máximo, 

de modo a levá-los até o nível das costelas na caixa torácica – fase excêntrica. 

Expirar ao final do movimento finalizando com a extensão dos joelhos – fase 

concêntrica. Este exercício multiarticular desenvolve os maiores e mais poderosos 
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músculos do corpo, possuindo similaridades biomecânicas e neuromusculares para 

muitos movimentos esportivos ou do dia a dia, como caminhar, correr ou saltar. 

Em relação ao SR, ele se realiza deitado em decúbito dorsal sobre um banco 

e braços em extensão, segurando uma barra. Na fase excêntrica do movimento 

ocorre a flexão do cotovelo e abdução horizontal da articulação escapulo-umeral, até 

ao ponto onde a barra encosta no tórax. Por sua vez, durante a fase concêntrica do 

movimento realiza-se a adução horizontal da articulação escapulo-umeral e 

extensão do cotovelo. Também é um exercício multiarticular, possuindo 

similaridades biomecânicas e neuromusculares com movimentos esportivos e do dia 

a dia, como natação ou o simples movimento de pegar e transportar objetos. 

Assim, a decisão pela escolha destes dois exercícios para desenvolvimento 

da pesquisa se deu por várias razões, que passamos a enumerar: (1) um exercício 

para a parte inferior do corpo e outro para a parte superior; (2) um exercício 

envolvendo maior massa muscular, o LP, e outro envolvendo menor massa 

muscular, o SR; (3) exercício com alavanca facilitadora do movimento e outro com 

alavanca mais difícil; (4) exercícios vastamente utilizados tanto na prática de 

musculação como para pesquisa; (5) exercícios multiarticulares, exigindo maior 

coordenação neural entre os músculos47, podendo apresentar um padrão 

diferenciado na solicitação dos músculos motores primários e sinergistas. 

 

1.5. Exercício resistido e suas respostas hemodinâmicas, musculares e 

cardíacas 

 

Embora os programas de exercícios físicos tenham tradicionalmente 

enfatizado os exercícios dinâmicos para ganho de capacidade aeróbia, pesquisas 
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recentes têm demonstrado que os exercícios resistidos também podem ser 

adicionados como forma complementar, proporcionando efeitos favoráveis na força 

e endurance muscular, na função cardiovascular, metabolismo, na redução do risco 

cardiovascular e nos aspectos psicossociais 48-53. 

É comum a caracterização de um exercício de natureza aeróbia pelo 

percentual do consumo máximo de oxigênio (VO2máx), no entanto, são poucos os 

estudos que avaliam o consumo de oxigênio (VO2) em exercícios resistidos. 

Gotshalk et al.54 avaliaram um grupo de voluntários durante um treinamento em 

circuito, com vários grupos musculares, a 40% de 1RM e demonstraram que o 

consumo de oxigênio é aproximadamente 50% do VO2máx determinado em esteira. 

Apesar de valores bem menores, os autores consideram suficiente para promover 

uma resposta de adaptação cardiovascular ao treinamento. Durante a realização do 

referido circuito, o VO2 estabilizou após 7,5 minutos de exercício, porém, foram 

observados aumentos na freqüência cardíaca até ao término do circuito. 

Seguindo a mesma linha, em trabalho realizado no nosso laboratório foi 

verificado o consumo de oxigênio e gasto energético em oito mulheres jovens e 

saudáveis, durante a realização de treinamento resistido em circuito na intensidade 

do LAn para cada exercício55. Encontraram-se valores médios de consumo de 

oxigênio de 0,53 ± 0,08 L.min-1 e gasto energético de 2,68 ± 0,34 Kcal por minuto, 

que foram significativamente menores que os valores encontrados quando as 

mesmas voluntárias realizaram exercício em esteira na intensidade do LAn (1,44 ± 

0,27 L.min-1 e 7,16 ± 1,36 Kcal/min, respectivamente). 

Entretanto, em outro estudo que avaliou as variáveis ventilatórias em 

exercícios resistidos isolados a 40% de 1RM, o consumo de oxigênio durante a 

realização da rosca direta foi de aproximadamente 35% do VO2pico, determinado em 
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ciclo ergômetro, enquanto que na realização do LP, que envolve maior massa 

muscular foi de 52% do exercício aeróbio56, em indivíduos com insuficiência 

cardíaca. Este estudo reforça a idéia de que quanto maior a massa muscular 

envolvida em um exercício maior é o consumo de oxigênio54. Porém, mesmo um 

exercício que envolva grande massa muscular como o LP ainda não induz a um 

consumo de oxigênio comparável àquele atingido em exercícios de corrida ou 

cicloergometro, apesar deste também ser dependente da carga imposta pelo 

exercício. 

A intensidade do treinamento resistido dos estudos citados anteriormente foi 

baixa, relatando um consumo de oxigênio não acima de 50% do determinado em 

esteira. No entanto, quando a intensidade do exercício resistido aumenta, o 

consumo de oxigênio total também é maior, assim como o gasto energético57. 

Ainda assim, é escassa a literatura sobre os ajustes cardiovasculares, 

ventilatórios e metabólicos nos diferentes tipos de exercício resistido, sendo que 

com relação a estes ajustes, atualmente é utilizada a técnica denominada de 

ergoespirometria, que tem por finalidade avaliar o desempenho físico ou a 

capacidade funcional de um indivíduo, conciliando a análise de gases espirados e 

variáveis respiratórias, bem como permite um valioso estudo da integração entre os 

sistemas cardiovascular, pulmonar e músculo-esquelético58. 

Uma das principais contribuições que essa técnica traz é a possibilidade de 

se determinar a ventilação (VE), consumo de oxigênio (VO2), produção de dióxido 

de carbono (VCO2), quociente respiratório (QR) e gasto calórico, além de determinar 

fatores ligados a indicadores preditores de desempenho, identificação de 

intolerância ao exercício, transição metabólica, avaliação clínica e terapêutica de 
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diversas doenças, prescrição de intensidade do exercício, índices de eficiência 

respiratória e cardiovascular e custo energético58, 59. 

Em relação às respostas hemodinâmicas, quanto maior a intensidade do 

exercício, maiores vão ser os aumentos de freqüência cardíaca (FC), pressão 

arterial (PA) e duplo-produto (DP)60, 61. Tem sido demonstrado que a relação FC/PA 

é menor durante o exercício resistido dinâmico que durante o exercício aeróbio 

máximo, devido a uma diminuição da resposta pico da FC51. Durante os exercícios 

resistidos, ocorre aumento da perfusão subendocárdica e a elevação da pressão 

arterial diastólica e diminuição do retorno venoso, do volume diastólico do ventrículo 

esquerdo e da tensão da parede, contribuindo assim para a diminuição da resposta 

isquêmica em pacientes cardíacos51. 

Os maiores aumentos de pressão arterial e freqüência cardíaca são 

observados quando ocorre a manobra de Valsalva juntamente com a execução do 

exercício62. Além disso, a PA e FC aumentam durante a realização de uma série, 

sendo os picos encontrados nas últimas repetições61, o que faz com que a 

interdependência entre volume e intensidade também exerça influência nas 

respostas cardiovasculares.  

O número de repetições de uma série também influencia as respostas 

pressóricas e de freqüência cardíaca. Lamotte et al.63 demonstrou tal evidência ao 

utilizar um protocolo de baixa intensidade com 4 séries de 17 repetições a 40% de 

1RM e outro de alta intensidade com 4 séries de 10 repetições a 70% de 1RM, 

observando maior resposta pressórica nas séries de baixa intensidade. Assim, além 

da resposta pressórica e freqüência cardíaca aumentarem com a intensidade do 

exercício, aumentos consideráveis do número de repetições também desencadeia 

um aumento nessas duas variáveis. 
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Contudo, sabe-se que a magnitude destas respostas está relacionada à 

intensidade, duração, freqüência e volume de exercício resistido. Estes aspectos 

têm sido pouco explorados, considerando a população idosa, uma vez que a mesma 

necessita de adicionais cuidados para a realização do exercício resistido ou de 

força. Apesar dessa preocupação com esses indivíduos, é preciso que o treinamento 

resistido seja mais enfatizado, já que os idosos possuem uma plasticidade 

impressionante nas características fisiológicas, estruturais e relacionadas ao 

desempenho. O músculo esquelético responde ao treinamento vigoroso com um 

aprimoramento acentuado e rápido até a nona década de vida64. 

Em suma, os ajustes cardiovasculares e respiratórios durante o exercício 

resistido estão na dependência da intensidade, duração e percentual da contração 

voluntária máxima65, 66. Deste modo, a lactacidemia, as respostas da FC e das 

trocas gasosas podem ter uma relação estreita durante o exercício resistido nestes 

indivíduos.  

 

1.6. Bases fisiológicas para o treinamento resistido 

 

A crescente demanda pelo treinamento resistido tem incentivado a procura de 

melhores metodologias para prescrição destes exercícios. Dentre os métodos de 

avaliação para sua prescrição, o teste de uma repetição máxima (1RM) tem sido 

muito utilizado na população idosa67, estabelecendo o percentual de 1RM para se 

determinar a carga para o treinamento resistido. 

Tradicionalmente, é recomendado na literatura a prescrição da intensidade de 

exercício resistido com percentuais de cargas entre 60 a 80% de 1RM para 

população idosa6. Entretanto, poucos estudos têm avaliado sistematicamente as 
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respostas cardiovasculares, ventilatórias e metabólicas em diferentes intensidades 

de 1RM, com o objetivo de estudar o comportamento de tais variáveis e seus ajustes 

frente o envelhecimento.  Considerando que estas variáveis têm grande utilidade na 

prescrição de exercícios físicos aeróbios, a busca do entendimento de tais ajustes 

possibilitará propor novas metodologias de avaliação para determinar a intensidade 

ótima de treinamento resistido. 

Alguns autores têm observado que programas de treinamento resistido em 

altas intensidades, com diferentes tipos de população, produzem maiores benefícios 

que aqueles em baixas cargas de trabalho68-70. No entanto, poucos estudos têm 

analisado de forma sistematizada diferentes intensidades de exercício resistido com 

o objetivo de determinar a magnitude das respostas cardiorrespiratórias e 

metabólicas para então propor novos sistemas de treinamento com diferentes 

objetivos. 

Dessa forma, o entendimento da contribuição aeróbia para o exercício 

resistido, bem como a demanda energética anaeróbia necessita de algumas 

investigações no campo da fisiologia aplicada71.  

 

1.6.1. Limiar anaeróbio 

 

Apesar de muita controvérsia sobre as causas do acúmulo de lactato durante 

o exercício físico72-74, existe consenso na literatura de que a partir de uma 

determinada intensidade do exercício crescente, o mesmo começa a acumular-se, 

chegando a provocar exaustão caso atinja concentrações muito elevadas. A 

intensidade onde ocorre o início do acumulo de lactato no sangue é de relevante 
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importância para a prescrição de atividade física, denominada intensidade do Limiar 

Anaeróbio (LAn). 

O termo LAn foi introduzido pela primeira vez em 1964 por Wasserman, que 

definiu como a intensidade de exercício na qual a concentração sanguínea de 

lactato começa a aumentar e a concentração de bicarbonato começa a diminuir75. 

Em 1967, propondo parâmetros ergoespirométricos para se estimar o ponto de 

inflexão da curva de lactato, Wasserman76 modificou o conceito de LAn para a 

intensidade de exercício acima da qual a concentração sanguínea de lactato 

aumenta de forma progressiva e a ventilação pulmonar se intensifica de maneira 

desproporcional ao oxigênio consumido. 

Operacionalmente, o LAn pode ser definido como o momento, em relação à 

intensidade do esforço físico ou consumo de oxigênio, quando a produção de ATP é 

suplementada pela glicólise anaeróbia, com formação de ácido lático. Assim, é a 

intensidade do exercício onde ocorre a transição do metabolismo 

predominantemente aeróbio para anaeróbio. Neste sentido, o LAn reflete um ponto 

crítico, onde intensidades superiores levam a acumulo de lactato sanguíneo, 

enquanto que em intensidades inferiores ao LAn ocorre manutenção da lactacidemia 

ou então remoção de parte da quantidade de lactato presente no sangue77.  

Robergs et al.78 propuseram um modelo para explicar o acúmulo de lactato no 

sangue em intensidades acima do LAn. Apesar da produção de lactato ocorrer no 

citosol, seu aparecimento é determinado pela incapacidade da célula de produzir o 

ATP nas mitocôndrias por meio da respiração celular. Quando a hidrólise do ATP e, 

portanto, sua demanda, excede a taxa de ressíntese de ATP mitocondrial, a célula 

deve recorrer à produção não mitocondrial de ATP, o que resulta na formação de 

ácido lático. Porém, cabe ressaltar que durante a formação da molécula de ácido 
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lático existe o consumo de dois prótons (H+), que são captados de uma molécula de 

NADH, fazendo com que o ácido lático seja essencial para retardar a acidose e 

manter a produção de NAD+, um substrato da glicólise que permite o contínuo 

fornecimento de energia por esta via.  

 

1.6.2. Determinação do limiar anaeróbio em exercício resistido 

 

Um dos maiores problemas relacionados à determinação e utilização do LAn 

ocorre em função do grande número de terminologias empregadas pelos 

pesquisadores para identificar fenômenos iguais ou semelhantes.  

Em exercício físico dinâmico, como corrida ou ciclismo, o LAn é amplamente 

determinado através de diversos protocolos crescentes com estágios variados de 

duração, sendo que a intensidade na qual ocorre o ponto de inflexão na curva de 

lactato é o LAn72.  

Além da utilização da concentração sanguínea de lactato para determinação 

do limiar anaeróbio, existem outras metodologias que possibilitam tal determinação. 

O método do limiar ventilatório proposto por Wasserman72 é o mais utilizado. No 

entanto, existem outras metodologias como a análise de catecolaminas 

plasmáticas79 ou o estudo da variabilidade da freqüência cardíaca80. Outro método 

bastante interessante e desenvolvido em nosso laboratório é a utilização de 

dosagens glicêmicas81 para determinação do limiar anaeróbio metabólico, sendo que 

a intensidade a qual corresponde a menor concentração de glicose sanguínea é 

denominada como a intensidade do limiar glicêmico (LG). 

A procura por técnicas cada vez mais aperfeiçoadas para determinação do 

LAn permitiu o desenvolvimento de vários métodos matemáticos para análise de 
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curvas de lactato sanguíneo, procurando retirar a subjetividade de uma simples 

análise visual82-84. Entre estes métodos, podemos destacar análise algorítmica, 

baseada no estudo de Orr et al.83 e utilizada por vários autores79, 85. Neste modelo, a 

determinação do ponto de inflexão é realizada através da aplicação de dois modelos 

de regressão linear nos dados da concentração sanguínea, baseada no 

agrupamento da menor soma dos quadrados dos erros.   

Através de todas essas metodologias, a literatura torna-se rica em relação às 

diversas técnicas de avaliação e utilização do limiar anaeróbio na prescrição do 

treinamento de exercícios aeróbios dinâmicos. 

No entanto, apesar de literatura vasta para determinação do LAn em 

exercícios aeróbios dinâmicos, poucas pesquisas estudaram o comportamento da 

curva de lactacidemia em exercícios resistidos crescentes. 

A determinação do LAn em exercícios resistidos foi inicialmente realizada por 

Barros et al.86, que determinaram o limiar anaeróbio de indivíduos treinados e 

destreinados nos exercícios LP e rosca direta. Em um protocolo desenvolvido pelos 

autores, foi realizado o teste de 1RM para os exercícios, seguido de um teste 

crescente, iniciado com 10% de 1RM, e a cada série acrescentava-se 10% de 1RM. 

A duração de cada estágio foi de 1 minuto, onde realizavam 20 repetições, com dois 

minutos de intervalo passivo, tempo este destinado à coleta de sangue, feita 

imediatamente após o termino de cada estágio, e elevação da carga. Os autores 

demonstraram que o LAn ocorria em torno de 30% de 1RM, tanto para indivíduos 

treinados como destreinados e independentemente da massa muscular envolvida.  

Posteriormente, Moreira et al.87 determinaram o LAn e LG em indivíduos 

fisicamente ativos com diabetes tipo 2 em exercícios resistidos. O protocolo 

incremental foi realizado com cargas de 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 
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60%, 70%, 80% e 90% de 1RM, com séries de 30 repetições, realizadas em 1 

minuto, e dois minutos de intervalo para coleta de amostras de sangue nos 

exercícios LP e SR. O LAn e o LG para o LP foram encontrados em 31,0% e 32,1% 

de 1RM e para o SR em 29,9% e 32,1% de 1RM, respectivamente. 

Em relação a uma população idosa, Simões et al.88 também identificaram o 

LAn em aproximadamente 30% de 1RM para o exercício LP, através de exercício 

crescente com duração de estágios de quatro minutos e velocidade de 12 repetições 

por minuto. 

Nos três estudos anteriormente descritos86-88, o LAn foi explicado, 

especialmente, pelo fator hemodinâmico provocado pelas contrações musculares. 

Em um teste crescente, ocorre aumento da pressão intramuscular que pode 

restringir o fluxo sanguíneo nos capilares, fazendo com que as células musculares 

tenham que produzir energia na ausência de oxigênio, através da via glicolítica com 

produção de ácido lático, posteriormente removido para o sangue.  

A existência de um limiar anaeróbio em exercícios resistidos levanta a 

hipótese de que possa haver uma carga de trabalho de estabilização da 

lactacidemia, o que seria a máxima fase estável de lactato em exercícios resistidos. 

 

1.6.3. Máxima fase estável do lactato 

 

A máxima fase estável de lactato (MFEL) é definida como a maior 

concentração de lactato (cMFEL) que pode ser alcançada para a manutenção de um 

estado de equilíbrio em um exercício submáximo com carga de trabalho constante. 

Assim, a carga de trabalho correspondente à MFEL (wMFEL) representa a maior 

intensidade submáxima que pode ser realizada sem a contribuição do metabolismo 
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anaeróbio89, 90. Acima da intensidade da MFEL, a cinética da concentração do 

lactato sanguíneo apresenta um claro aumento com o tempo durante um exercício 

com carga constante89, 90.  

Quando um exercício é realizado na MFEL, o lactato não se acumula no 

plasma, e presume-se que o metabolismo aeróbio seja suficiente para suprir toda a 

demanda energética do exercício, portanto a mensuração do consumo de oxigênio 

pode quantificar o consumo energético do exercício e, além disso, a fadiga é 

minimizada e o tempo de exaustão é relativamente longo77. Por este motivo, existe 

uma grande relação entre a carga de trabalho associada à MFEL e a performance 

em atividades de longa duração.  

No entanto, devido à MFEL ser o principal método para determinação da 

maior carga de trabalho que pode ser mantida sem o contínuo acúmulo de lactato no 

sangue, foram desenvolvidos vários protocolos para sua mensuração89, 90.  

Todos os métodos diferem, basicamente, no tempo de duração, período de 

observação da cinética do lactato e a sua concentração máxima de aumento aceite. 

A metodologia mais utilizada na literatura é a realização de séries de exercícios com 

intensidade constante e duração de 30 minutos em diferentes dias. Através dessas 

séries de exercícios, a MFEL é definida como a maior carga de trabalho onde a 

concentração de lactato sanguíneo não aumenta mais de 1 mmol.L-1 nos últimos 20 

minutos do teste90, 91. A tabela 1.1 mostra os protocolos mais difundidos na literatura 

para determinação da MFEL. 

A maioria das diferenças encontradas nas metodologias se deve ao fato de 

que o tempo para se atingir um estado de equilíbrio na lactacidemia pode demorar 

de 2 a 5 minutos, dependendo do grau de elevação do lactato e do incremento de 

carga durante o teste incremental92. Existe uma faixa de carga de trabalho em um 
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exercício de intensidade constante em que o lactato sanguíneo se mantém estável 

após um primeiro aumento exponencial. 

 

Tabela 1.1 – Metodologias para determinação da Máxima Fase estável de Lactato. 
Adaptado de Beneke93 

Autores Modalidade Duração do 
teste (min) 

Aumento máximo da 
[Lac] (mmol.L

-1
.min

-1
) 

Aunola & Rusko (1992) Cicloergometro ? 0,025 

Beneke (1995) Cicloergometro 20 0,05 

Beneke et al. (1996) Cicloergometro 30 0,05 

Beneke & Von Duvillard (1996) Remoergometro 30 0,05 

Billat et al. (1994) Esteira 20 e 30 ? 

Haverty et al. (1988) Esteira 20 0,02 

Heck (1990) Cicloergometro 30 0,05 

Heck et al. (1985) Esteira 28 0,05 

Mocellin et al. (1990) Esteira 15,5 0,04 ou 0,08 

Stockhausen et al. (1995) Cicloergometro 24 0,04 

Urhausen et al. (1993) Cicloergometro 30 0,05 

Williamsand Armstrong (1991) Esteira 10 0,1 

 

 

Outra variável importante é o tempo de exaustão nesta intensidade de 

exercício e, apesar de ainda ser pouco estudada, estima-se que seja por volta de 60 

minutos94. Baron et al.95 avaliaram o tempo de exaustão na MFEL em ciclo 

ergômetro e a resposta de vários parâmetros fisiológicos de indivíduos treinados, no 

intuito de determinar qual seria a causa de fadiga quando o exercício é realizado na 

MFEL. O tempo médio de exaustão foi de 55 ± 8 minutos e não foram observadas 

mudanças do décimo minuto até o término do exercício para as concentrações 
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arteriais de piruvato, bicarbonato, hemoglobina, pO2, saturação do oxigênio (sO2), 

osmolaridade, hematócrito, além do consumo de oxigênio, produção de CO2 (VCO2) 

e quociente respiratório (QR). A partir do décimo minuto de exercício, ocorreu 

redução da lactacidemia, pressão parcial do CO2 (pCO2), aumento de pH e base 

excess (BE). Os parâmetros de percepção subjetiva de esforço (PSE), ventilação e 

freqüência cardíaca aumentaram do décimo minuto para o final do exercício. Apesar 

destas modificações, os autores não conseguiram determinar qual foi a causa da 

fadiga no exercício realizado na MFEL em ciclo ergômetro, e os mecanismos 

biológicos de fadiga foram associados a um controle homeostático de sistemas 

fisiológicos periféricos durante o exercício95. 

O mesmo grupo de pesquisa96 já havia comprovado que a MFEL não 

corresponde a um completo estado estável fisiológico. Durante 30 minutos de 

exercício em ciclo ergômetro na MFEL, os parâmetros avaliados foram similares ao 

outro estudo realizado95, demonstrando que apesar da estabilização da 

lactacidemia, não se pode dizer que a MFEL corresponde a um completo estado 

estável fisiológico, onde ocorrem aumentos de freqüência cardíaca e ventilação, e 

portanto estes dois parâmetros não podem ser avaliados individualmente para 

determinar se um indivíduo está realizando um exercício na carga da MFEL. 

A importância da avaliação e utilização da MFEL na prescrição de 

treinamento foi demonstrada por Billat et al.97, que treinaram 11 corredores fundistas 

experientes durante 6 semanas na velocidade da MFEL (vMFEL), e demonstraram 

que após o período de treinamento, os atletas apresentaram pequenos mas 

significantes aumentos na vMFEL e no consumo máximo de oxigênio (VO2máx). 

Outro benefício encontrado pelos autores foi aumento do tempo em que os 

indivíduos entraram em exaustão, que representa o chamado endurance, ou 
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resistência muscular localizada, definido como a capacidade de suportar um 

exercício por longo período de tempo97. Em outro estudo98, foram avaliados 

corredores moderadamente treinados, que passaram por um período de treinamento 

de 4 semanas na vMFEL e também apresentaram aumentos na vMFEL e VO2máx 

ainda maiores que aqueles encontrados no estudo de Billat. Esses estudos97, 98 

comprovam que a MFEL, além de parâmetro de avaliação e determinante de 

performance, também serve como estímulo de treinamento para a vMFEL, VO2max e 

endurance, indicando que indivíduos com menor grau de treinamento podem ser os 

maiores beneficiados pelo treino na vMFEL. 

Além da avaliação em corredores, a MFEL também foi descrita em ciclistas99-

101, remadores102, triatletas103 e em protocolos envolvendo ratos104, 105. A possível 

influência da idade na intensidade da MFEL também já foi analisada. Mattern et 

al.106 referem que a intensidade da MFEL sofre uma diminuição com o processo de 

envelhecimento, independente da diminuição do VO2máx. Os autores vão mais longe, 

afirmando uma diminuição de cerca 10% dos 25 para os 64 anos. 

Entretanto, como mostrado na tabela 1.1, apesar de existirem vários 

protocolos para diferentes modalidades, não há estudos na literatura que tenham 

estabelecido a existência da MFEL em exercícios resistidos. Como descrito 

anteriormente, apenas encontramos na literatura escassos estudos86, 87 que 

demonstram a existência de LAn através de testes em carga crescente com 

determinação do ponto de inflexão da concentração de lactato sanguíneo. 

O conceito de MFEL em exercício resistido proporcionaria um modelo de dois 

componentes, aeróbio e anaeróbio, de fornecimento bioenergético humano para 

este tipo de exercício, onde tem sido generalizado como predominantemente 

anaeróbio. Por outro lado, pode demarcar a transição do exercício resistido 
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moderado para o exercício intenso. O exercício moderado poderia teoricamente ser 

mantido indefinidamente, por um longo período de tempo sem fadiga muscular. 

Neste contexto, é definida como hipótese deste estudo que em uma determinada 

intensidade de exercício resistido, o indivíduo poderá se exercitar com o maior 

número de repetições sem que ocorra aumento do lactato sanguíneo, considerada a 

MFEL. Considerando que as respostas são dependentes do %1RM e da quantidade 

de massa muscular envolvida, da mesma forma que no exercício dinâmico, parece 

haver relação entre a intensidade de esforço com os ajustes cardiocirculatórios, 

ventilatórios e metabólicos envolvidos no exercício resistido. Em exercício dinâmico, 

todos estes parâmetros apresentam equilíbrio na MFEL, hipótese que será testada 

em exercício resistido. 

No entanto, embora existam evidências de que há interação entre as 

respostas cardiovasculares, metabólicas e ventilatórias durante o exercício resistido, 

a existência de MFEL ainda não foi descrita na literatura. Sua existência permitirá 

uma análise comparativa das respostas metabólicas integradas do exercício de 

membros inferiores e membros superiores na MFEL.  Além disso, também permitirá 

determinar as diferenças entre jovens e idosos nas respostas cardiovasculares, 

ergoespirométricas e lactacidémicas ao exercício resistido Neste sentido, a 

avaliação das respostas cardiovasculares, ergoespirométricas e de lactato, 

contribuirá para o entendimento dos ajustes integrados dos sistemas muscular, 

cardiovascular, respiratório e metabólico durante esta modalidade de exercício.  

Desta forma, o estudo do entendimento integrado dos ajustes 

cardiorrespiratórios e metabólicos em um protocolo de exercício resistido em 

diferentes aparelhos fornecerá embasamento teórico para propor estratégias para 
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melhor prescrição da intensidade do exercício resistido, de acordo com a melhora da 

endurance ou força em diferentes populações.    
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2. OBJETIVOS 

2.1. Gerais 

 

Verificar a existência da máxima fase estável de lactato (MFEL) em exercícios 

resistidos para idosos e jovens e em que intensidade, expressa em percentual de 

1RM, ela ocorre. 

 

2.2. Específicos 

 

2.2.1. Confirmar a existência do limiar anaeróbio nos exercícios Leg Press e Supino 

Reto para as duas populações estudadas;  

2.2.2. Comparar a intensidade da máxima fase estável do lactato para as duas 

populações estudadas nos dois exercícios realizados; 

2.2.3. Comparar a intensidade máxima alcançada e concentração sanguínea de 

lactato no final de teste crescente para os exercícios Leg Press e Supino Reto 

para as duas populações estudadas; 

2.2.4. Verificar e comparar as respostas ergoespirométricas durante os exercícios 

Leg Press e Supino Reto nas duas populações, realizados na intensidade da 

MFEL; 

2.2.5. Determinar e comparar o comportamento da PSE, pressão arterial, FC e 

duplo produto (DP) durante os exercícios Leg Press e Supino Reto nas duas 

populações, realizados na intensidade da MFEL. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Amostra 

 

Participaram do estudo 11 indivíduos idosos saudáveis e 13 jovens, todos do 

sexo masculino. As características antropométricas são apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Características antropométricas dos voluntários 

 Jovens (n = 13) Idosos (n = 11) 

 

Idade 
(anos) 

Estatura 
(cm) 

Massa 
Corporal

(Kg) 

 

IMC 
(Kg/m

2
) 

Idade 
(anos) 

Estatura 
(cm) 

Massa 
Corporal

(Kg) 

 

IMC 
(Kg/m

2
) 

Média 26,1 181,0 83,8 25,5 68,9 170,5 76,1 26,1 

DP 2,9 7,0 8,7 2,1 4,0 4,8 7,8 1,8 

Mínimo 21,0 170,0 70,0 23,1 60 162,0 64,8 24,0 

Máximo 33,0 192,0 98,5 29,1 73 176,0 89,6 29,3 

DP: Desvio Padrão; IMC: Índice de Massa Corporal. 

 

 

Os critérios de inclusão utilizados para seleção da amostra foram os 

seguintes: (1) gênero masculino; (2) faixa etária de 20 a 35 anos e de 60 a 75 anos; 

(3) realização de atividades físicas no mínimo 1 hora por sessão e três vezes por 

semana, com experiência prévia em pelo menos seis meses em treinamento 

resistido. 

Também foram adotados alguns critérios de exclusão, como: (1) tabagismo; 

(2) etilismo; (3) problemas cardíacos ou respiratórios; (4) problemas articulares ou 

musculares que limitassem a realização dos movimentos; (5) patologias que 
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pudessem interferir no metabolismo do indivíduo, como diabetes, dislipidemias e 

anemia; (6) uso de recursos ergogênicos ou esteróides anabólicos androgênicos nos 

seis meses que antecederam o estudo. 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de São 

Carlos através do parecer número 494.2009. Os indivíduos foram informados dos 

riscos inerentes ao experimento e assinaram um termo de consentimento livre 

esclarecido antes da participação nos testes. 

 

3.2. Protocolos de avaliação 

3.2.1. Antropometria 

 

A estatura foi medida com os indivíduos descalços, em posição ortostática, 

com a utilização de um estadiômetro com precisão de 1mm (seca®). Uma fita 

posicionada a 2 metros do solo era baixada até tocar o vértix da cabeça do 

voluntário, e a altura identificada no estadiômetro era registrada. 

A massa corporal foi verificada em balança digital com precisão de 100g 

(TANITA®), com os indivíduos em posição ortostática e voltados de costas para o 

marcador da balança. Para a medição os voluntários trajavam apenas shorts leves, 

e do peso identificado foram retirados 200g, considerados o peso do traje utilizado.  

O índice de massa corporal foi calculado a partir da razão da massa corporal, 

dividida pelo quadrado da altura. 
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3.2.2. Teste de uma repetição máxima 

 

Após uma breve familiarização dos movimentos a realizar, o primeiro 

procedimento realizado foi o teste de uma repetição máxima (1RM) para os 

exercícios supino reto e leg press. Uma repetição máxima é a maior quantidade de 

peso, em kilogramas (kg), que pode ser erguida em um movimento, sem que haja 

modificações no padrão de movimento.  

Antes do inicio do teste, foi permitido aos indivíduos realizarem uma breve 

sessão de alongamento como as realizadas antes de seus treinos, caso julgassem 

necessário. Em seguida, todos os indivíduos executavam uma série de aquecimento 

de oito repetições a 50% de 1RM estimada de acordo com a experiência de 

treinamento dos participantes e da relação conhecida na literatura entre o número de 

repetições máximas realizadas e o percentual de 1RM107. Após dois minutos de 

descanso, uma série de três repetições a 70% da 1RM estimada foi realizada. Os 

levantamentos seguintes foram repetições simples com cargas progressivamente 

mais pesadas até a 1RM ser determinada. Foram respeitados cinco minutos de 

descanso entre as tentativas e os dois exercícios foram realizados em dias 

diferentes. Durante os intervalos ocorreu o ajuste dos pesos para a tentativa 

seguinte. O ajuste de carga foi feito a partir da informação cedida pelo avaliado, e o 

número de tentativas para determinação da carga máxima foi de cinco108. Apenas 

para o grupo de idosos, após 48 horas da determinação de 1RM foi realizado o re-

teste, de forma a mensurar a reprodutibilidade do mesmo. O valor médio dos dois 

testes foi assumido como 1RM, sendo que não podia variar mais que 5% entre si. O 

procedimento de determinação de 1RM foi realizado para permitir a utilização de 

suas frações (ex. 10% de 1RM) no teste crescente e na quantificação da intensidade 
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do exercício, visto que esta quantificação em percentual de 1RM é uma das formas 

mais comuns dentro da prática de treinamento resistido e principalmente em estudos 

científicos45.  

 

3.2.3. Teste crescente 

  

O teste crescente para determinação do LAn consistiu em séries de 20 

repetições realizadas em 1 minuto (3 segundos cada repetição), e dois minutos de 

intervalo entre as séries para coleta de sangue e aumento da carga (figura 3.1). A 

intensidade inicial foi de 10% de 1RM, com as séries subseqüentes realizadas com 

20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70% e 80% de 1RM. Esta divisão de 

intensidades foi escolhida pelo fato de que estudos prévios86-88, bem como testes 

realizados em nosso laboratório demonstram que o LAn em exercícios resistidos 

encontra-se por volta de 30% de 1RM, independentemente do exercício realizado. 

Portanto, este fracionamento de cargas nos permite uma determinação mais precisa 

do LAn.  

 

 

 

 

Figura 3.1 – Teste crescente máximo para determinação do LAn. 
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O teste foi interrompido quando o voluntário não conseguia realizar 20 

repetições com determinada intensidade, que foi considerada a intensidade máxima 

do teste.  

A intensidade correspondente ao LAn foi determinada através de um modelo 

algorítmico baseado no estudo de Orr et al.83. Através deste modelo, os valores de 

lactato sanguíneo sofrem uma regressão linear dupla, transformando os dados em 

duas retas que contêm todos os pontos. A regressão linear dupla é baseada no 

agrupamento da menor soma dos quadrados dos erros. A intercepção das duas 

retas corresponde ao LAn, expresso em percentual de 1RM e concentração de 

lactato. Desta forma, a figura é organizada em um gráfico cartesiano, onde o eixo 

das ordenadas corresponde à concentração de lactato sanguíneo e o eixo das 

abscissas à intensidade do exercício em percentual de 1RM. As duas retas, 

contendo todos os pontos, são representadas no gráfico e sua intercepção 

corresponde ao LAn (ver figura 4.1).   

 

3.2.4. Máxima fase estável de lactato (MFEL) 

 

A MFEL foi determinada em três sessões de exercício, com diferentes 

intensidades. A primeira sessão foi realizada na intensidade equivalente ao LAn dos 

indivíduos, previamente determinado no teste crescente. A intensidade da segunda 

e terceira sessão foi determinada em função da resposta da lactacidemia obtida no 

primeiro teste. 

 Cada sessão consistiu em 15 séries de 20 repetições, com duração de um 

minuto cada série e padronização de velocidade igual à utilizada no teste crescente 

(figura 3.2). A velocidade era controlada por um pesquisador experiente, com 
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feedback verbal e visual sempre que o voluntário alterasse essa velocidade. O 

intervalo entre as séries foi de um minuto, e deste modo a duração do teste foi de 30 

minutos, como preconizado por Beneke et al.93 para determinação de MFEL em 

exercícios aeróbios. Em intensidades superiores à MFEL, alguns indivíduos não 

conseguiram realizar todas as séries com um número total de 20 repetições. Assim, 

o teste era dado como encerrado caso não fossem completadas 15 repetições em 

uma série ou incapacidade de realizar os movimentos com biomecânica correta. 

 

 

 

 

 

Como exemplificado na figura 3.3, caso a lactacidemia permanecesse estável, 

ou seja, com variação menor ou igual a 1,0 mmol.L-1 da 9ª para a 15ª série, a 

intensidade era aumentada em dois estágios para o segundo teste (ex. de 30% para 

40% de 1RM).  O critério de escolha entre a 9ª e 15ª série será discutido na seção 

discussão. Por outro lado, caso a lactacidemia apresentasse elevação maior que 1,0 

mmol.L-1 da 9ª para a 15ª série, ou seja, não ficasse estável, a intensidade era 

diminuída em dois estágios (ex. de 30% para 20% de 1RM). Este procedimento foi 

utilizado também na terceira sessão, no entanto, o ajuste era realizado apenas em 

Figura 3.2 – Sessão de teste com intensidade constante para determinação da MFEL. 
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um estágio (ex. de 20% para 25%, caso a variação da lactacidemia fosse menor que 

1mmol.L-1). Por meio deste ajuste de intensidade entre os testes, todos os 

voluntários realizaram uma sessão em que não houve estabilização da lactacidemia, 

considerada como acima da MFEL, e uma carga onde ocorreu estabilização da 

concentração de lactato sanguíneo, considerada como a MFEL para o exercício.  

 

 

 

 

 

3.3. Variáveis analisadas 

 

Durante o teste crescente e os testes de intensidade constante, as variáveis 

avaliadas foram a lactacidemia, parâmetros ergoespirométricos, freqüência cardíaca 

(FC), pressão arterial (PA) e escala de percepção de esforço (PSE). 

 

Figura 3.3 – Diagrama para definição da intensidade do teste constante para determinação da 

MFEL 
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3.3.1. Lactacidemia 

 

Uma amostra de 25 µl de sangue foi coletada do lobo da orelha para a análise 

da lactacidemia em lactímetro eletro-enzimático (YSI 1500 Sport, Yellowsprings®). A 

coleta foi realizada em repouso e 30 segundos após o término de cada série no teste 

crescente, e no repouso e 30 segundos após as séries 3, 6, 9, 12 e 15 nos testes de 

intensidade constante para determinação da MFEL. Sempre que possível, a amostra 

de sangue era analisada diretamente no lactímetro, ou seja, imediatamente após a 

sua coleta. No entanto, quando tal procedimento não era possível, a amostra de 

sangue era armazenada e congelada em tubos de Ependorff, com uma solução de 

50 µl de fluoreto de sódio a 1%, e analisada no máximo até 5 dias do seu 

armazenamento. Cerca de 80% de todas as amostras de sangue foram analisadas 

imediatamente após a sua coleta.  

 

3.3.2. Parâmetros ergoespirométricos 

 

Os parâmetros ergoespirométricos avaliados foram: ventilação (VE), consumo 

de oxigênio (VO2) e produção de dióxido de carbono (VCO2). Os dados foram 

coletados com auxilio de um analisador de gases portátil (VO2000, Medgraphics®), 

e foram gravados em um computador com a utilização do software Aerografic. O 

analisador de gases foi calibrado imediatamente antes de cada teste com uma 

amostra de ar local, como indicado pelo manual de instruções do fabricante do 

produto. Antes do inicio do registro de cada teste, o voluntário era instruído a 

respirar normalmente até que os valores se apresentassem dentro da normalidade. 
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Em todos os testes, utilizou-se o pneumotacógrafo de fluxo médio. O registro dos 

resultados foi realizado através da média a cada 20 segundos de teste. 

Dois minutos antes dos testes, os dados eram registrados e considerados 

como valores de repouso e, para o registro dos valores de cada série do teste 

crescente e dos testes de intensidade constante, os valores considerados foram a 

média dos últimos 20 segundos de cada série. 

 

3.3.3. Freqüência cardíaca 

 

A freqüência cardíaca foi mensurada através de um monitor cardíaco da 

marca polar® modelo S610 e registrado o seu valor no 18º movimento de cada série, 

tanto no teste crescente como nos testes de carga constante para determinação da 

MFEL. 

A FC máxima (FCmáx) foi prevista através da fórmula de Karvonen et al.109 

(FCmáx = 220 – idade da pessoa). 

 

3.3.4. Pressão arterial 

 

A pressão arterial foi registrada, como medida de segurança, apenas no 

aparelho LP para o grupo de idosos, por impossibilidade de mensuração no aparelho 

SR. Através do método auscultatório, um pesquisador treinado registrou os valores 

de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) imediatamente antes do 

voluntário completar cada série, tanto no teste crescente como nos testes de carga 

constante para determinação da MFEL no exercício LP. 
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O DP foi calculado através do produto entre a PAS e a FC. 

 

3.3.5. Escala de percepção de esforço 

 

Durante a realização do teste crescente e dos testes de carga constante, 

foram apresentadas duas escalas de percepção de esforço imediatamente após o 

final de cada série, escala de BORG110 (Anexo A) e escala de OMNI111 (Anexo B), 

onde o voluntário relatava de forma numérica o esforço percebido.  

 

3.4. Análise estatística 

 

A análise descritiva foi realizada através de média ± desvio padrão. Teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi realizado para a determinação da 

normalidade das amostras. A homogeneidade da amostra foi determinada através 

do teste de Levene. O teste ANOVA de dupla entrada (exercício e faixa etária), com 

pós teste de Tukey, foi utilizado para as comparações entre intensidade máxima, 

intensidade do LAn e MFEL.  Para a análise das variáveis ventilatórias, freqüência 

cardíaca e escala de percepção de esforço durante a MFEL também foi utilizada 

ANOVA de dupla entrada (exercício e tempo) com pós-teste de Tukey, quando 

necessário. O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Teste de 1RM 

 

Para o grupo de idosos, o valor médio ± desvio padrão de 1RM no exercício 

LP, que envolve maior massa muscular, foi de 238,2 ± 53,4 kg, enquanto que no 

exercício SR, envolvendo menor massa muscular, foi de 58,1 ± 6,3 kg. O coeficiente 

de correlação entre o primeiro teste e o reteste foi 0,99 para o LP e 0,96 para o SR. 

Este coeficiente de correlação demonstra a fidedignidade do teste de 1RM para o 

grupo de idosos, podendo destacar como principal fator para estes valores o fato 

dos idosos serem treinados em exercício resistido e conhecerem perfeitamente os 

exercícios estudados.   

Relativamente ao grupo de jovens, o valor médio ± desvio padrão no exercício 

LP foi 294,0 ± 38,0 kg, significativamente maior que no grupo de idosos. Quanto ao 

SR, o grupo de jovens apresentou 1RM de 91,8 ± 20,7 kg, também 

significativamente maior que no grupo de idosos. Para o grupo jovem não foi 

realizado o reteste. 

 

4.2. Teste crescente e limiar anaeróbio 

 

Os principais resultados obtidos durante o teste crescente máximo no 

exercício LP e SR para o grupo de idosos são apresentados na tabela 4.1. Como se 

pode observar, intensidade relativa ao percentual de 1RM, concentração de lactato 

sanguíneo e o VCO2 foram significativamente maiores no final do exercício LP que 

no SR. As escalas de percepção de esforço atingiram valores muito próximos do 
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máximo, principalmente no exercício LP. A intensidade relativa ao LAn também foi 

significativamente maior no exercício LP que no SR, assim como os valores de 

VCO2. Contrariamente, a concentração de lactato sanguíneo foi significativamente 

menor no LP que no SR. Os restantes parâmetros não apresentaram diferenças na 

intensidade do LAn. 

A descrição da tabela será realizada por tópicos, para facilitação da 

compreensão dos resultados durante o teste crescente máximo nos dois aparelhos. 

 

Tabela 4.1 – Resultados do teste crescente máximo no leg press e supino reto para o 

grupo de idosos, n = 11 (média ± desvio padrão).  

 Leg Press  Supino Reto 

 Máx LAn  Máx LAn 

Intensidade (%1RM) 64,5* ± 6,9 27,9* ± 5,0  56,7 ± 7,1 21,5 ± 3,1 

[Lac] (mmol.L
-1

) 5,85* ± 0,84 1,23* ± 0,34  4,38 ± 1,18 1,91 ± 0,40 

VO2 (mL.kg
-1

.min
-1

) 9,01 ± 2,62 6,28 ± 2,36  8,04 ± 2,37 5,84 ± 1,35 

VCO2 (L.min
-1

) 0,92* ± 0,22 0,49* ± 0,17  0,78 ± 0,16 0,46 ± 0,11 

VE (L.min
-1

) 24,5 ± 6,6 12,3 ± 3,7  23,2 ± 5,0 13,0 ± 2,6 

FC (bpm) 119,7 ± 13,6 95,3 ± 10,1  119,4 ± 19,6 92,2 ± 8,4 

BORG 19,2 ± 1,4 10,3 ± 3,1  18,0 ± 2,6 9,4 ± 2,5 

OMNI 9,4 ± 1,1 3,3 ± 2,5  8,4 ± 2,4 2,8 ± 1,1 

Máx: na intensidade máxima; LAn: Limiar Anaeróbio. 

*Diferença entre LP e SR (p ≤ 0,05); 

 

 

Do mesmo modo, a tabela 4.2 apresenta os resultados do teste crescente 

máximo nos exercícios LP e SR para o grupo de jovens. Os resultados obtidos são 

semelhantes ao grupo de idosos, ou seja, diferenças estatisticamente significativas 

entre LP e SR para a intensidade relativa ao percentual de 1RM, concentração de 

lactato sanguíneo e VCO2 no final do exercício e intensidade relativa ao LAn. 
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Tabela 4.2 – Resultados do teste crescente máximo no leg press e supino reto para o 

grupo de jovens, n = 13 (média ± desvio padrão).  

 Leg Press  Supino Reto 

 Máx LAn  Máx LAn 

Intensidade (%1RM) 67,8* ± 9,3 27,8* ± 3,6  50,0 ± 8,2 24,0 ± 3,0 

[Lac] (mmol.L
-1

) 8,36* ± 2,34 1,86* ± 0,63  5,51 ± 1,04 2,08 ± 0,41 

VO2 (mL.kg
-1

.min
-1

) 13,59 ± 5,04 8,84 ± 2,05  10,23 ± 3,45 7,45 ± 1,47 

VCO2 (L.min
-1

) 1,52* ± 0,36 0,77* ± 0,21  1,11 ± 0,27 0,73 ± 0,16 

VE (L.min
-1

) 39,9 ± 14,0 15,6 ± 3,7  31,5 ± 6,6 18,2 ± 4,9 

FC (bpm) 164,3 ± 18,9 117,5 ± 16,3  155,3 ± 25,9 112,4 ± 18,1 

BORG 19,8 ± 0,4 8,9 ± 1,8  19,6 ± 0,9 9,3 ± 2,6 

OMNI 10,0 ± 0,0 2,7 ± 1,1  9,8 ± 0,6 2,7 ± 1,8 

Máx: na intensidade máxima; LAn: Limiar Anaeróbio. 

*Diferença entre LP e SR (p ≤ 0,05); 

 

4.2.1. Intensidade 

 

Em relação ao grupo de idosos, a intensidade máxima atingida durante o 

teste crescente no LP foi 64,5 ± 6,9 %1RM, significativamente maior que no SR, 

onde foi 56,7 ± 7,1 %1RM.  

O LAn, expresso em percentual de 1RM, foi 27,9 ± 5,0 %1RM para o LP e 

21,5 ± 3,1 %1RM para o SR, também significativamente maior no exercício LP. A 

figura 4.1 mostra a determinação do LAn para um voluntário no exercício crescente 

no LP, através da aplicação de um modelo algorítmico nos valores de lactato 

sanguíneo. 
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O grupo de jovens atingiu intensidade máxima de 67,8 ± 9,3 %1RM no 

exercício LP, também significativamente maior que no SR, onde foi 50,0 ± 8,2 

%1RM.  

Ainda para o grupo de jovens, o LAn no exercício LP foi significativamente 

maior (27,8 ± 3,6 %1RM) que no exercício SR (24,0 ± 3,0 %1RM).  

Quanto comparadas as intensidades nos dois exercícios, tanto máxima como 

no LAn, observa-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos, como demonstrado na figura 4.2. Ou seja, o grupo de idosos atingiu 

intensidade máxima, expresso em percentual de 1RM, em cada exercício 

semelhante ao grupo de jovens, semelhança também apresentada para a 

intensidade do LAn.  

 

Figura 4.1 – Determinação do Limiar Anaeróbio para um voluntário (voluntário 

A) através de ajuste algorítmico para o aparelho leg press. Círculos fechados: 

pontos pertencentes à primeira reta de regressão linear; círculos abertos: 

pontos pertencentes à segunda reta de regressão linear. 
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4.2.2. Concentração de lactato sanguíneo 

 

No final do teste crescente máximo para o grupo de idosos, a lactacidemia no 

LP foi 5,85 ± 0,84 mmol.L-1, significativamente maior que no SR, onde foi 4,38 ± 1,18 

mmol.L-1. Por outro lado, a concentração de lactato sanguíneo referente ao LAn foi 

significativamente maior no SR (1,23 ± 0,34 mmol.L-1) que no LP (1,91 ± 0,41 

mmol.L-1). 

Comportamento muito semelhante foi apresentado no teste crescente máximo 

para o grupo de jovens. Assim, a lactacidemia no final do exercício LP foi 8,36 ± 2,34 

mmol.L-1, também significativamente maior que no exercício SR, onde foi 5,51 ± 1,04 

mmol.L-1. Os valores de concentração de lactato na intensidade do LAn foram 

significativamente menores no exercício LP (1,86 ± 0,63 mmol.L-1) em relação ao SR 

(2,08 ± 0,41 mmol.L-1). 

Figura 4.2 – Comparação entre jovens e idosos na intensidade máxima e no LAn nos 

exercícios LP e SR (média ± desvio padrão).  

LP: Leg Press; SR: Supino Reto; Max: intensidade máxima; LAn: limiar anaeróbio;  

*Diferença entre LP e SR (p≤0,05) 
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Apesar do comportamento da lactacidemia ter sido muito semelhante entre os 

grupos, sua concentração máxima foi significativamente maior para o grupo de 

jovens, comparado com o grupo de idosos. 

 

4.2.3. Parâmetros ergoespirométricos 

 

Através da análise das tabelas 4.1 e 4.2, podemos observar que os valores 

referentes ao VO2 e à VE não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre o exercício LP e o SR, tanto no final de cada exercício como na 

intensidade referente ao LAn. Por outro lado, o exercício LP apresentou valores 

significativamente superiores de VCO2 para os dois grupos estudados nas 

intensidades máxima e referente ao LAn. 

Quando comparados os dois grupos, observa-se que todos os parâmetros 

ergoespirométricos (VO2, VCO2 e VE) atingem valores significativamente superiores 

para o grupo de jovens em relação aos idosos, tanto na intensidade máxima como 

na intensidade referente ao LAn (expressos em %1RM), nos dois exercícios 

estudados.  

 

4.2.4. Freqüência cardíaca 

 

Analisando o grupo de idosos (tabela 4.1), a FC atingida no final do teste 

crescente é bastante semelhante para os dois exercícios, correspondendo a 79% da 

FCmáx prevista para o LP e SR. A FC referente ao LAn correspondeu a 
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aproximadamente 63% da FCmax para o LP e 61% da FCmax para o SR, sem 

diferenças estatisticamente significativas. 

Relativamente ao grupo de jovens, como se pode observar através da tabela 

4.2, no final do teste máximo para o LP a  FCmax prevista foi 85% e no SR foi 82%, 

sem diferença significativa entre os aparelhos. Na intensidade do LAn, a FC 

correspondeu a 61% e 58% da FCmax prevista, respectivamente para o LP e SR, sem 

diferenças estatisticamente significativas. 

Comparando os dois grupos, apesar do grupo de jovens apresentar maiores 

percentagens de FCmax no final de cada exercício, a diferença não foi significativa. 

Na intensidade referente ao LAn, o percentual de FCmáx também não foi 

estatisticamente diferente entre os grupos para os dois aparelhos, apresentando 

valores muito próximos de 60% da FCmáx. 

 

4.2.5. Percepção subjetiva de esforço  

 

A percepção subjetiva de esforço foi analisada através de duas escalas, 

escala de BORG e escala de OMNI.  

Começando pelo grupo de idosos, apesar da máxima percepção de esforço 

ser maior no LP (19,2 ± 1,4), não houve diferença significativa para o SR (18,0 ± 

2,6). Na intensidade do LAn também não houve diferença significativa entre os 

exercícios (10,3 ± 3,1 no LP e 9,4 ± 2,5 no SR). 

Em relação ao grupo de jovens, também não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os aparelhos na intensidade máxima atingida 

(19,8 ± 0,4 no LP e 19,6 ± 0,9 no SR) e intensidade referente ao LAn (8,9 ± 1,8 no 

LP e 9,3 ± 2,6 no SR). 
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Relativamente à escala de OMNI, o grupo de idosos também não apresentou 

diferença estatisticamente significativa entre os exercícios, quer na intensidade 

máxima (9,4 ± 1,1 no LP e 8,4 ± 2,4 no SR), quer na intensidade referente ao LAn  

(3,3 ± 2,5 no LP e 2,8 ± 1,8 no SR). 

Já para o grupo de jovens, todos os voluntários relataram uma percepção 

subjetiva de esforço igual a 10,0 na escala de OMNI na intensidade máxima do 

exercício LP, enquanto que o valor médio para o exercício SR foi 9,8 ± 0,6. Mais 

uma vez, na intensidade do LAn, não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os exercícios (2,7 ± 1,1 no LP e 2,7 ± 1,8 no SR). 

O grupo de jovens relatou maior percepção subjetiva de esforço no final do 

teste crescente máximo para os dois exercícios nas duas escalas, valores 

estatisticamente significativos. Não foram observadas diferenças significativas para 

a percepção subjetiva de esforço na carga equivalente ao LAn. 

 

4.3. Máxima fase estável do lactato 

4.3.1. Intensidade e lactacidemia 

 

Foi possível determinar a MFEL em exercício resistido para os dois grupos 

etários durante o teste contínuo com carga constante nos dois exercícios. A figura 

4.3 apresenta a determinação da MFEL de um voluntário no exercício SR do grupo 

de idosos. Como se pode observar, foram realizadas 3 sessões de exercício com 

carga constante para determinação da maior intensidade onde a diferença de lactato 

sanguíneo fosse menor ou igual que 1,00 mmol.L-1 entre S9 e S15, critério para 
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definição de exercício estável. A maior intensidade onde tal fato ocorreu foi 

considerada a MFEL. 

 

  
 

 

 

Iniciando com o grupo de idosos, a intensidade da MFEL no LP foi 30,9 ± 4,9 

%1RM e no SR foi 23,3 ± 6,6 %1RM, como apresentado na figura 4.4. A 

comparação da MFEL nos dois exercícios mostrou que as intensidades são 

significativamente diferentes, ocorrendo em intensidades maiores para o LP do que 

para o SR. Relativamente ao grupo de jovens, a MFEL também é significativamente 

maior no LP (29,2 ± 6,7 %1RM) que no SR (21,7 ± 4,4 %1RM). No entanto, a 

comparação entre os grupos etários não mostrou diferenças significativas na 

intensidade da MFEL para cada exercício, ou seja, a MFEL no exercício LP ocorre 

na mesma intensidade para os dois grupos, o mesmo se sucedendo para o SR. 

Voltando ao grupo de idosos, quando comparadas as intensidades do LAn e 

da MFEL em cada exercício, não houve diferença significativa para os aparelhos LP 

Figura 4.3 – Determinação da MFEL para um voluntário (voluntário B) do grupo 
de idosos no exercício SR. 
Rep: repouso; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 12; S15: série 15. 
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e SR (figura 4.4). No exercício LP, cinco idosos apresentaram diferença de 

intensidade entre LAn e MFEL menor que 3% de 1RM, cinco idosos apresentaram 

intensidade da MFEL superior à intensidade do LAn (mais que 3% de 1RM) e um 

idoso apresentou intensidade do LAn superior à MFEL. Em relação ao SR, uma 

diferença menor que 3% de 1RM entre LAn e MFEL foi encontrada em três idosos, 

intensidade da MFEL superior ao LAn em cinco voluntários e intensidade do LAn 

superior à MFEL em apenas um voluntário.  

 

 

 

 

 

 

Do mesmo modo, nenhuma diferença foi significativa para o grupo de jovens 

quando comparadas as intensidades do LAn e da MFEL (figura 4.4). Para o 

exercício LP, quatro voluntários apresentaram diferença entre LAn e MFEL menor 

que 3% de 1RM, seis sujeitos apresentaram intensidade da MFEL superior ao LAn e 

três voluntários apresentaram LAn superior à MFEL. Relativamente ao SR, diferença 

Figura 4.4 – Intensidade da MFEL e LAn nos exercícios LP e SR (média ± desvio padrão).  

LAn: Limiar Anaeróbio; MFEL: Máxima Fase Estável do Lactato. 

*Diferença entre LP e SR (p≤0,05).   



58 
 

menor que 3% de 1RM entre LAn e MFEL foi encontrada em seis voluntários, MFEL 

superior ao LAn em dois sujeitos e LAn superior à MFEL em quatro voluntários. 

 

A lactacidemia de estabilização na intensidade da MFEL, como apresentado 

na figura 4.5, não apresentou diferença significativa entre os exercícios. Além disso, 

também não houve diferença estatisticamente significativa para a lactacidemia de 

estabilização entre jovens e idosos em cada exercício. 

  

 

 

 

 

Na figura 4.6 estão representados os valores médios da concentração de 

lactato sanguíneo do grupo de idosos nos três testes contínuos com intensidade 

constante no exercício LP. A cinética da concentração de lactato sanguíneo durante 

os testes para os dois grupos estudados foi bastante semelhante ao apresentado 

nesta figura, tanto para o LP como para o SR. 

Figura 4.5 – Lactacidemia final durante o exercício na MFEL para os grupos jovens e 

idosos nos exercícios LP e SR (média ± desvio padrão). 

MFEL LP: máxima fase estável do lactato no exercício LP; MFEL SR: máxima fase 

estável do lactato no exercício SR. 
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Conhecida a cinética do lactato durante os exercícios em intensidade 

constante, a tabela 4.3 apresenta a concentração de lactato sanguíneo em S6, S9 e 

S15 para os grupos nos dois aparelhos estudados. A escolha pela representação de 

três pontos se deve ao fato de que S6 representa aproximadamente o décimo 

minuto de exercício, S9 o vigésimo minuto e S15 o final do exercício (trigésimo 

minuto).    

Na intensidade correspondente à MFEL, a diferença de lactato entre S9 e S15 

para o grupo de idosos no exercício LP foi 0,67 mmol.L-1 e no exercício SR foi 0,56 

mmol.L-1, caracterizando o exercício como MFEL. No grupo de jovens, a diferença 

da concentração de lactato entre S9 e S15 no exercício LP foi 0,59 mmol.L-1 e no 

exercício SR foi 0,68 mmol.L-1, caracterizado também o exercício como MFEL. 

Realizando a comparação entre S6 de S15, observa-se que o delta de lactato 

está muito próximo de 1,00 mmol.L-1 em todos os exercícios, mais uma indicação de 

estabilidade da concentração de lactato. 

Figura 4.6 – Média e desvio padrão da concentração de lactato sanguíneo durante os 

testes contínuos com intensidade constante no exercício LP no grupo de idosos. Rep: 

repouso; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 12; S15: série 15. 
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Continuando a análise da tabela 4.3, observa-se que o delta da concentração 

de lactato sanguíneo entre S9 e S15 na intensidade acima da MFEL é superior a 

1,00 mmol.L-1, caracterizado os exercícios como acima da MFEL. Ademais, para a 

intensidade acima da MFEL, a concentração de lactato sanguíneo em S6 já é maior 

que em S15 na intensidade correspondente à MFEL, terminando os exercícios com 

valores de lactacidemia bastante elevados (tabela 4.3). Três idosos e um jovem no 

LP e três idosos e quatro jovens no SR não completaram o teste acima da MFEL. 

 

Tabela 4.3 – Valores da concentração de lactato sanguíneo e da intensidade 

correspondente à MFEL e intensidade acima da MFEL para os dois grupos nos dois 

aparelhos estudados (média ± desvio padrão).  

  Idosos Jovens 

  LP SR LP SR 

MFEL 

Int. (%1RM) 30,9 ± 4,9 23,3 ± 6,6 29,2 ± 6,7 21,7 ± 4,4 

S6 3,08 ± 0,72 3,22 ± 0,55 2,91 ± 0,50 3,18 ± 0,48 

S9 3,59 ± 1,04 3,61 ± 0,59 3,31 ± 0,62 3,76 ± 0,59 

S15 4,26 ± 0,96 4,17 ± 0,70 3,90 ± 0,79 4,44 ± 0,68 

      

Acima MFEL 

Int. (%1RM) 36,5 ± 6,6 28,3 ± 6,6 34,2 ± 7,6 26,7 ± 4,4 

S6 4,49 ± 1,65 4,17 ± 0,73 4,21 ± 0,90 4,56 ± 0,39 

S9 5,38 ± 1,80 4,91 ± 0,99 5,01 ± 1,10 5,44 ± 0,69 

S15 7,05 ± 1,90 6,44 ± 0,87 6,47 ± 1,12 7,10 ± 0,89 

LP: leg press; SR: supino reto; MFEL: máxima fase estável do lactato; Int: intensidade; S6: série 6; 

S9:série 9; S15: série 15. 

 

4.3.2. Parâmetros ergoespirométricos 

 

Os valores dos parâmetros ergoespirométricos durante os exercícios na 

MFEL no grupo de idosos estão apresentados na tabela 4.4. Como a intensidade da 
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MFEL é caracterizada pela estabilidade entre S9 e S15, o tratamento estatístico foi 

realizado apenas após S6. 

Analisando os dados da tabela 4.4, podemos observar que existe 

estabilização de todos os parâmetros ventilatórios entre S6 e S15 para os dois 

exercícios. Assim, não foram apresentadas diferenças significativas para a VE, VO2 

e VCO2 entre S6 e S15. Os valores dos parâmetros VE, VO2 e VCO2 foram 

significativamente superiores no exercício LP quando comparados com o SR para o 

grupo de idosos.  

 

Tabela 4.4 – Parâmetros ergoespirométricos durante MFEL no exercício SR e LP para 

idosos. Valores médios ± desvio padrão. 

 VE (L.min
-1

) VO2 (mL.kg
-1

.min
-1

) VCO2 (L.min
-1

) 

 LP SR LP SR LP SR 

REP 7,5 ± 1,5 6,4 ± 1,4 2,89 ± 0,97 2,42 ± 0,73 0,23 ± 0,07 0,21 ± 0,05 

S1 14,2 ± 4,0 13,5 ± 4,5 6,06 ± 2,22 5,83 ± 1,82 0,48 ± 0,17 0,49 ± 0,16 

S3 18,5 ± 3,5 15,7 ± 2,5 9,41 ± 1,95 6,49 ± 1,13 0,78 ± 0,17 0,60 ± 0,13 

S6 19,4 ± 3,2* 15,1 ± 3,3 8,76 ± 1,40* 6,41 ± 1,30 0,78 ± 0,13* 0,56 ± 0,13 

S9 21,4 ± 3,5* 16,3 ± 4,2 9,21 ± 1,65* 6,64 ± 1,78 0,82 ± 0,14* 0,59 ± 0,16 

S12 22,4 ± 4,9* 17,5 ± 2,9 9,50 ± 2,04* 7,42 ± 1,75 0,84 ± 0,16* 0,63 ± 0,12 

S15 22,8 ± 4,8* 15,7 ± 3,5 9,09 ± 1,72* 6,66 ± 1,98 0,83 ± 0,17* 0,56 ± 0,14 

REP: repouso; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 12; S15: série 15. 

*Diferença entre LP e SR (p≤0,05). 

 

Do mesmo modo, a tabela 4.5 apresenta os valores dos parâmetros 

ergoespirométricos durante os exercícios na MFEL no grupo de jovens. 
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Tabela 4.5 – Parâmetros ergoespirométricos durante MFEL no exercício SR e LP para 

jovens. Valores médios ± desvio padrão. 

 VE (L.min
-1

) VO2 (mL.kg
-1

.min
-1

) VCO2 (L.min
-1

) 

 LP SR LP SR LP SR 

REP 8,8 ± 2,2 10,5  3,36 ± 1,74 4,20 ± 1,62 0,30 ± 0,12 0,40 ± 0,13 

S1 14,4 ± 4,3 16,6 ± 5,0 5,83 ± 2,89 6,46 ± 2,17 0,50 ± 0,21 0,67 ± 0,21 

S3 19,5 ± 6,0 19,7 ± 4,8 9,59 ± 2,58 7,86 ± 1,70 0,86 ± 0,27 0,85 ± 0,18 

S6 18,5 ± 4,8 23,8 ± 8,3 8,66 ± 2,21 8,64 ± 2,55 0,81 ± 0,20 0,97 ± 0,32 

S9 21,5 ± 6,8 22,1 ± 6,8 9,92 ± 3,16 8,51 ± 2,64 0,93 ± 0,28 0,88 ± 0,28 

S12 21,8 ± 4,9 23,7 ± 7,6 10,10 ± 2,22 9,04 ± 2,67 0,94 ± 0,21 0,92 ± 0,27 

S15 22,1 ± 6,6 23,4 ± 8,6 10,17 ± 3,34 8,91 ± 2,76 0,95 ± 0,27 0,92 ± 0,32 

REP: repouso; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 12; S15: série 15. 

 

Os resultados obtidos para o grupo de jovens foram bastante semelhantes ao 

grupo de idosos. Ou seja, todos os parâmetros ventilatórios apresentaram 

estabilização entre S6 e S15. No entanto, contrariamente ao grupo de idosos, não se 

observaram diferenças entre os exercícios LP e SR. 

  

A figura 4.7 representa o comportamento da VE durante o exercício na MFEL 

no LP e SR para os dois grupos estudados. Como descrito anteriormente, a VE 

apresenta estabilização entre S6 e S15 nos dois exercícios estudados.  

Assim, analisando o grupo de idosos, a diferença da VE entre S9 e S15 foi 1,4 

L.min-1 para o exercício LP e 0,6 L.min-1 para o exercício SR, caracterizando um 

comportamento estável. O mesmo se sucedeu para o grupo de jovens, onde a 

diferença de VE entre S9 e S15 foi 0,6 L.min-1 no LP e 1,3 L.min-1 no SR. Mais uma 

vez, estas diferenças caracterizam um comportamento estável do parâmetro VE. 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos na magnitude da resposta do parâmetro VE para o exercício LP. No entanto, 

para o exercício SR, a magnitude da resposta da VE foi significativamente maior no 

grupo de jovens. 

 

 

 

 

 

 

O comportamento do VO2 para os exercícios LP e SR na MFEL são 

apresentados na figura 4.8. Podemos observar que a diferença entre S9 e S15 é 

muito pequena, tanto para o grupo de idosos no LP (0,12 mL.kg-1.min-1) e no SR 

(0,02 mL.kg-1.min-1), como para o grupo de jovens também no aparelho LP (0,25 

mL.kg-1.min-1) e no SR (0,40 mL.kg-1.min-1). 

O consumo de oxigênio para o grupo idosos é significativamente maior no 

exercício LP em relação ao SR. Também houve diferença entre o grupo de idosos e 

o grupos de jovens no aparelho SR, com magnitude significativamente maior para o 

grupo de jovens. Não foram observadas diferenças entre os grupos para o 

parâmetro VO2 no aparelho LP. 

 

Figura 4.7 – Valores médios e desvio padrão da VE no grupo de idosos (A) e de jovens (B) durante 

exercício na MFEL para o LP e SR. 

LP: Leg Press; SR: Supino Reto; REP: repouso; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 

12; S15: série 15. 

*Diferença entre LP e SR (p≤0,05) 
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Comportamento muito semelhante é observado para o parâmetro VCO2 nos 

dois grupos, como apresentado na figura 4.9. 

 

 

 

 

 

No exercício LP, podemos observar a estabilização do parâmetro para o 

grupo de idosos (diferença entre S9 e S15 de 0,01 L.min-1) e grupo de jovens 

(diferença de 0,02 L.min-1). A mesma situação é observada no exercício SR para o 

grupo de idosos (diferença de 0,03 L.min-1) e de jovens (diferença de 0,04 L.min-1). 

Figura 4.8 – Valores médios e desvio padrão do VO2 durante exercício na MFEL para o grupo de idosos 

(A) e de jovens (B) no exercício LP e SR. 

LP: Leg Press; SR: Supino Reto; REP: repouso; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 

12; S15: série 15. 

*Diferença entre LP e SR (p≤0,05). 

 

Figura 4.9 – Valores médios e desvio padrão do VCO2 durante exercício na MFEL para o grupo de 

idosos (A) e de jovens (B) no exercício LP e SR. 

LP: Leg Press; SR: Supino Reto; REP: repouso; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 

12; S15: série 15. 

*Diferença entre LP e SR (p≤0,05). 
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Em relação ao grupo de idosos, a magnitude da resposta do VCO2 é 

significativamente maior no exercício LP. No que diz respeito ao SR, os valores de 

VCO2 são significativamente maiores no grupo jovem. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos etários no exercício LP.  

 

4.3.3. Freqüência cardíaca 

 

O comportamento da FC para o grupo de idosos e de jovens durante a MFEL 

nos exercícios LP e SR é apresentada na figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao grupo de idosos (figura 4.10A), a FC no exercício LP não 

apresentou aumento considerável entre as séries S9 (106,8 ± 5,5 bpm) e S15 (111,5 

± 7,3 bpm), estabilidade que foi alcançada a partir de S6 (103,4 ± 6,0 bpm). O 

mesmo se sucedeu no exercício SR, ou seja, estabilização da FC entre S6 (96,1 ± 

10,9 bpm) e S15 (104,9 ± 13,0 bpm). A FC foi significativamente superior no 

Figura 4.10 – Comportamento da FC no grupo de idosos (A) e de jovens (B) durante exercício na MFEL 

para LP e SR. 

FC: Freqüência Cardíca; LP: Leg Press; SR: Supino Reto; REP: repouso; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; 

S9: série 9; S12: série 12; S15: série 15. 

*Diferença entre LP e SR (p≤0,05). 
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exercício LP em relação ao SR. Quando a FC é expressa em percentual da FCmax 

prevista, no LP foi atingido 74% da FCmáx prevista e no SR 69% da FCmáx. 

Para o grupo de jovens (figura 4.10B), também foi observado a estabilização 

da FC entre S9 (115,2 ± 11,3 bpm no LP e 108,6 ± 9,8 bpm no SR) e S15 (118,8 ± 

11,9 bpm no LP e 108,3 ± 11,0 bpm no SR). A FC foi significativamente superior no 

LP em relação ao SR, atingindo 61% da FCmáx prevista para o LP e 56% para o SR. 

Analisando o percentual da FC, observa-se que, tanto no LP como no SR, os 

jovens terminam o exercício na MFEL com um percentual da FCmáx prevista 

significativamente menor que os idosos.  

 

4.3.4. Pressão arterial 

 

Devido à dificuldade de mensuração no exercício SR, a PA apenas foi 

mensurada durante o exercício LP no grupo de idosos. Seu comportamento está 

representado na figura 4.11. 

A PAD manteve-se estável durante todo o exercício na intensidade 

correspondente à MFEL. Assim, entre S9 (109,0 ± 18,2 mmHg) e S15 (109,5 ± 17,8 

mmHg), não houve diferenças estatisticamente significativas. No que se refere à 

PAS, também ocorreu sua estabilização entre S9 (190,1 ± 21,5 mmHg) e S15 (201,4 

± 23,5 mmHg), estabilização que foi alcançada a partir de S6. Com isto, podemos 

afirmar que ocorreu a estabilização da PA durante o exercício na intensidade da 

MFEL. 
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A PA para o grupo de jovens não foi mensurada através do método 

auscultatório. Por esse fato, não são apresentados os resultados da PA para o grupo 

de jovens. 

 

4.3.5. Duplo produto 

 

Durante o exercício na MFEL, o duplo produto (DP) para o grupo de idosos 

apresentou seu valor máximo em S15 (20742 ± 3057 mmHg.bat.(min)-1), não 

apresentando diferenças para S9 (19406 ± 2844 mmHg.bat.(min)-1). Assim, ocorreu 

a estabilização do DP durante o exercício na MFEL. 

Na intensidade imediatamente acima da MFEL, o DP em S9 (22311 ± 3720 

mmHg.bat.(min)-1) já é maior que o DP em S15 na intensidade da MFEL, 

Figura 4.11 – Média e desvio padrão da PA durante exercício na MFEL para o LP 

no grupo de idosos. 

REP: repouso; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 12; S15: 

série 15. PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão Arterial Diastólica;  
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continuando a subir até S15 (25106 ± 3489 mmHg.bat.(min)-1). Ou seja, na 

intensidade imediatamente acima da MFEL, o DP não apresenta mais estabilização. 

O DP não pode ser calculado para o grupo de jovens, uma vez que não foi 

mensurada a PA para esse grupo. 

 

4.3.6. Percepção subjetiva de esforço 

 

A percepção subjetiva de esforço (BORG e OMNI) para os grupos de idosos e 

de jovens durante a intensidade correspondente à MFEL está representada na figura 

4.12, nos exercícios LP e SR. 

Em relação à escala de BORG no grupo de idosos durante o exercício LP, 

ocorreu um aumento do início do exercício até ao seu final, apresentando diferenças 

estatisticamente significativas entre S6 (12,9 ± 3,4) e S15 (16,0 ± 4,4). O mesmo 

comportamento foi observado durante o exercício SR, com aumento significativo de 

S6 (11,7 ± 3,6) para S15 (15,7 ± 4,5). Não foram observadas diferenças 

significativas entre o LP e o SR para cada série do exercício, na escala de BORG. 

O comportamento da percepção subjetiva de esforço para o grupo de jovens, 

apesar de ter aumentado do início para o final do exercício, apresentou estabilização 

entre S9 (11,7 ± 3,1 no LP e 12,7 ± 3,2 no SR) e S15 (12,8 ± 3,9 no LP e 14,3 ± 3,7 

no SR). Também não foram observadas diferenças significativas entre o LP e o SR 

na escala de BORG para o grupo de idosos, em cada série. 

Entre S6 e S15 não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos para os exercícios LP e SR. 

No que diz respeito à escala de OMNI, o grupo de idosos também apresentou 

diferença estatisticamente significativa entre S6 (5,7 ± 2,4) e S15 (7,8 ± 2,6) para o 
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exercício LP. Do mesmo modo, o esforço percebido através da escala de OMNI 

também apresentou diferença estatisticamente significativa entre S6 (4,7 ± 2,7) e 

S15 (7,8 ± 2,5) para o exercício SR. 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez, o grupo de jovens apresentou estabilização na escala de 

OMNI entre S9 e S15 para os dois exercícios estudados. Assim, durante o exercício 

LP a escala de OMNI apresentou valores de 4,0 ± 2,1 em S9 e 4,9 ± 2,9 em S15. 

Durante o SR, os valores foram muito semelhantes, ou seja, 4,1 ± 2,0 em S9 e 4,7 ± 

2,2 em S15. Não foram observadas diferenças significativas entre LP e SR na escala 

de OMNI para o grupo de jovens. 

O grupo de idosos apresenta maior sensação de esforço no exercício LP 

durante a sua fase de estabilização, diferença estatisticamente significativa. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos para o aparelho SR.  

  

Figura 4.12 – Valores médios e desvio padrão da PSE durante exercício na MFEL no LP e SR para o 

grupo de idosos (A) e de jovens (B). 

LP: Leg Press; SR: Supino Reto; S1: série 1; S3: série 3; S6: série 6; S9: série 9; S12: série 12; S15: série 

15. 

*Diferença entre S6 e S15 no LP e SR (p≤0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os principais resultados deste estudo sugerem que em exercícios resistidos é 

possível alcançar um nível estável de lactacidemia, o que pode ser considerado 

como MFEL. A intensidade da MFEL é semelhante à intensidade do LAn para os 

dois grupos estudados, determinado no teste crescente. 

Durante o teste crescente, a intensidade máxima (%1RM) atingida pelos dois 

grupos etários foi maior no exercício LP que no SR. São resultados esperados, uma 

vez que a massa muscular envolvida no movimento LP é maior, permitindo a 

realização de maior número de repetições sem instalação de fadiga, através da 

participação de maior número de músculos. Além disso, para uma mesma 

intensidade, expressa em percentual de 1RM, indivíduos realizam maior número de 

repetições em exercício para membros inferiores quando comparado a membros 

superiores, independente da velocidade de movimento112. No protocolo de teste 

crescente, o número de repetições a serem realizadas em cada intensidade era fixo, 

ou seja, sempre 20 repetições. Assim, a incapacidade por realizar maior número de 

repetições no SR foi traduzida pela menor intensidade alcançada no teste crescente 

máximo. Desta forma, os músculos dos membros inferiores apresentam maiores 

características de endurance que os músculos dos membros superiores113. 

A lactacidemia, significativamente maior no final do exercício LP em 

comparação com o SR, está de acordo com Shephard e Astrand114. Os autores 

afirmam que exercícios que utilizem pequena massa muscular promovem menores 

aumentos de lactato sanguíneo. Além disso, pode ser justificada como resultado dos 

voluntários terminarem o exercício LP em maiores intensidades. Ao atingirem 

maiores intensidades no LP (perto de 70% 1RM no LP contra cerca de 50% 1RM no 
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SR), realizaram maior número de repetições, contribuindo para maior produção de 

lactato, lançado na corrente sanguínea. Ainda assim, quando a concentração de 

lactato é corrigida pelo tempo de exercício, a maior produção de lactato sanguíneo 

por unidade de tempo continua a ser para o exercício LP. Entretanto, segundo 

Hargreaves115, para a mesma intensidade relativa de esforço, há maior liberação de 

lactato nos exercícios realizados com os braços em comparação com as pernas, 

sendo isto devido à maior glicogenólise muscular nos exercícios dos membros 

superiores. Tal fato foi confirmado no nosso estudo, principalmente na intensidade 

correspondente ao LAn, onde a lactacidemia é maior no exercício SR, como se pode 

observar nas tabelas 4.1 e 4.2. Esta maior liberação de lactato, relativa à massa 

muscular envolvida, será diluída no volume plasmático total, e dessa forma 

aparecerá durante sua mensuração em menores concentrações que a dos membros 

inferiores, os quais utilizam grandes massas musculares, e desta forma a produção 

muscular absoluta será menor. 

A lactacidemia no final do teste crescente máximo nos dois exercícios 

estudados foi superior em indivíduos jovens, resultado que está de acordo com a 

literatura116-118. Durante o processo de envelhecimento, a enzima LDH sofre uma 

alteração na sua isoforma muscular (MLDH) para a isoforma do coração (HLDH), 

que favorece o aumento da concentração de piruvato, ao invés da formação de 

lactato119. A forte correlação que existe entre a isoforma MLDH e a produção de 

lactato120 poderá explicar as maiores concentrações de lactato sanguíneo nos 

jovens. Deste modo, com o aumento da idade, existe o decréscimo da capacidade 

de produzir energia através da via glicolítica, devido à diminuição da atividade da 

isoforma muscular da enzima LDH. Além disso, a redução da concentração de 

lactato em indivíduos idosos também pode estar relacionada com a diminuição da 
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atividade da enzima reguladora fosfofrutoquisase (PFK), observada em indivíduos 

idosos121. 

Relativamente aos parâmetros ergoespirométricos analisados na intensidade 

máxima do exercício (VE, VO2 e VCO2), apesar dos mesmos serem sempre maiores 

durante o LP, apenas o VCO2 foi significativamente superior nos dois grupos. Kalb e 

Hunter122 e Scala et al.123 demonstraram, em exercício resistido, maiores elevações 

do VO2 em exercícios de grande massa muscular quando comparados com os de 

pequena massa muscular. Apesar de não mostrar diferença significativa, o nosso 

estudo está de acordo com estes estudos prévios, apresentando valores de VO2 

superiores no LP que no SR. Não foram analisados os valores de VCO2 nos estudos 

citados anteriormente, mas sugere-se que a maior massa muscular envolvida no 

exercício LP provoca maior produção de CO2, que é eliminado através do sistema 

respiratório54, 124. 

No entanto, considerando que são valores máximos atingidos em um teste 

máximo realizado em exercício resistido, todos os parâmetros ergoespirométricos 

apresentam valores muito pequenos em relação a um teste máximo em exercício 

aeróbio dinâmico, como em esteira ou cicloergômetro125. Mais uma vez, a diferença 

de massa muscular envolvida em cada exercício é apontada como a principal causa 

dos valores baixos encontrados no presente estudo. Citando estudos realizados 

apenas em exercício resistido126-130, o VO2 absoluto apresenta valores na faixa dos 

1,3 – 2,3 L.min-1 e a VE na faixa dos 24 – 63 L.min-1. As respostas 

ergoespirométricas no nosso estudo estão um pouco abaixo das respostas 

encontradas na literatura, possivelmente porque apenas incluímos um exercício em 

cada protocolo e de forma tradicional, sendo que outros estudos avaliaram cada 

exercício dentro de um protocolo de exercícios múltiplos em forma de circuito. A 
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avaliação de um exercício em forma de circuito pode ser afetada pela execução do 

exercício anterior, não demonstrando especificamente a resposta do exercício a ser 

avaliado. Tal afirmação é comprovada através do estudo de Farinatti et al131, onde o 

consumo de oxigênio durante a realização do SR após a realização de dois 

exercícios prévios é significativamente maior quando realizado primeiramente. Outro 

fator que pode ter influenciado as menores respostas ergoespirométricas foi a 

utilização do tempo de coleta de valores médios de 20 em 20 segundos, 

contrariamente à maioria dos estudos aqui apresentados que realizaram a coleta 

ciclo a ciclo. Com isso, as respostas ergoespirométricas encontrados em nossa 

pesquisa podem ser consideradas normais para exercícios isolados, como o LP e 

SR. 

A faixa etária dos sujeitos também influenciou as respostas 

ergoespirométricas, sendo que os idosos apresentaram menores valores de VE, VO2 

e VCO2 que os jovens durante o teste crescente, como apresentado por Prioux et al. 

em exercício dinâmico118. Estes resultados são uma evidência de declínio da 

capacidade aeróbia em indivíduos idosos35, mesmo em exercícios onde as 

respostas ergoespirométricas não atingem valores considerados altos para as 

populações estudadas. 

Outro importante resultado do presente estudo foi a determinação do LAn nos 

exercícios LP e SR para as duas populações estudadas (tabelas 4.1 e 4.2 e figura 

4.2). No entanto, estes dados contrariam a existência de um padrão similar de 

ocorrência do LAn para exercício resistido apresentado em estudos prévios86, 87. Ou 

seja, a intensidade do LAn no exercício SR ( 21,5 %1RM nos idosos e 24,0 %1RM 

nos jovens) foi significativamente menor que no LP ( 27,9 %1RM nos idosos e 27,8 

%1RM nos jovens). Baseado no princípio que exercícios realizados com os 
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membros superiores produzem maior concentração de lactato que os realizados 

com os membros inferiores115, a intensidade do LAn no SR deveria ser menor que 

no LP, como apresentado no nosso estudo. O LAn, expresso em percentual de 1RM, 

acontece em intensidades menores para exercícios com os membros superiores. 

Além das diferenças entre exercícios, a intensidade do LAn (expressa em 

percentual de 1RM) parece ser um pouco menor que 30% de 1RM, como 

identificado na literatura em estudos prévios86-88. Estas diferenças podem ser 

justificadas pelo método de identificação do LAn no presente estudo, não utilizado 

em outras pesquisas. De qualquer modo, a intensidade do LAn ficou muito próxima 

de 30% de 1RM, estando de acordo com a afirmação de Villiger et al132, onde sem 

mencionar o conceito de LAn, afirma que durante uma ação muscular resistida 

dinâmica, a solicitação metabólica é aeróbia em cargas até aproximadamente 30% 

de 1RM. A principal teoria para a ocorrência do LAn em exercícios resistidos é a 

teoria hemodinâmica86, 87. De acordo com a teoria, a produção aumentada de lactato 

sanguíneo se deve à hipóxia muscular provocada principalmente pelo colabamento 

dos capilares132. A pressão intramuscular, que aumenta de forma linear com a 

tensão muscular133, apresenta valores superiores à pressão capilar, e por 

conseqüência promove colabamento dos mesmos134, podendo, desta maneira, levar 

à hipóxia muscular.   

 A freqüência cardíaca para os dois grupos não atingiu valores máximos 

previstos para um teste máximo no exercício aeróbio dinâmico135. No entanto, os 

valores pico encontrados são muito semelhantes a estudos prévios125, 128, 129. Os 

parâmetros ergoespirométricos em exercício resistido com valores inferiores aos 

encontrados em exercício aeróbio dinâmico podem servir de justificativa para que a 
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FC não atinja seus valores máximos previstos, uma vez que a demanda cardíaca 

não é o fator limitante para a exaustão no teste máximo em exercício resistido.     

Além da determinação do LAn, o presente estudo conseguiu evidenciar a 

existência de MFEL no exercício LP e SR, através da estabilização da lactacidemia 

em um exercício de 30 minutos. A MFEL ocorreu na mesma intensidade relativa do 

LAn, indicando que a MFEL pode ser determinada através de um teste crescente 

com a determinação do LAn. Svedahl et al.77 afirma que a MFEL representa 

efetivamente a intensidade do exercício correspondente ao LAn, como apresentado 

neste estudo e também encontrado na literatura para exercícios aeróbios dinâmicos, 

especificamente corrida81, 136.  

Um aspecto muito importante é a intensidade que ocorre a MFEL, 

especificamente para cada exercício. No LP, a intensidade da MFEL foi 30,9 %1RM 

para os idosos e 29,2 %1RM para os jovens. Já para o SR, os idosos apresentam 

MFEL em 23,3 %1RM e os jovens em 21,7 %1RM. Diante disso, a intensidade da 

MFEL é especifica do exercício realizado, maior para o exercício LP e menor para o 

SR. Devido à lacuna de dados em exercício resistido, baseamo-nos em pesquisas 

envolvendo exercícios aeróbios dinâmicos. Beneke137 propôs que a MFEL depende 

do padrão motor de cada exercício, causada pela inter-relação entre a produção de 

energia por unidade de massa muscular e a massa específica dos músculos 

primários do movimento. Como exemplo, em atletas de elite, a MFEL parece ser 

diferente durante corrida, ciclismo ou skate91, 137. Mais recentemente, diferenças 

foram encontradas entre o exercício de remo e ciclismo, em atletas remadores102. 

Realizando um paralelo com os exercícios realizados em nossa pesquisa, Heck et 

al.90, 138 observaram diferentes resultados na intensidade da MFEL para o exercício 

pedalar relativamente ao manalar. Desta forma, diferentes exercícios resistidos 
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podem apresentar diferentes respostas, especificamente quando falamos de dois 

exercícios tão diferentes como o LP (membros inferiores) e o SR (membros 

superiores).  

Por outro lado, a MFEL não é influenciada pela faixa etária dos indivíduos, 

uma vez que tanto o grupo de jovens como o de idosos apresentaram MFEL em 

intensidades semelhantes para cada exercício. Estes resultados contrariam o estudo 

de Mattern et al.106, onde os autores afirmam que em exercício aeróbio dinâmico a 

intensidade da MFEL diminui com o processo de envelhecimento, independente da 

redução do VO2max. Os autores acima citados apresentam como hipótese que, 

devido às mudanças no perfil da isoforma da cadeia pesada da miosina no músculo 

esquelético e das enzimas aeróbias durante o processo de envelhecimento, a MFEL 

ocorreria em intensidades menores em atletas idosos. No entanto, apesar da MFEL 

apresentar redução com o processo de envelhecimento, os mecanismos para tal 

redução não foram comprovados. 

 Na base da hipótese estaria a mudança da expressão da isoforma da cadeia 

pesada da miosina em favor das fibras do tipo I com o processo de 

envelhecimento139. Em relação ao exercício resistido, esta mudança poderia 

influenciar negativamente a intensidade da MFEL, diminuindo a velocidade de 

contração das fibras musculares. Além disso, a diminuição da atividade das enzimas 

aeróbias e manutenção das enzimas do metabolismo anaeróbio com o processo de 

envelhecimento140, também poderiam justificar tal hipótese, o que não aconteceu. 

Não pode ser desconsiderado que a pesquisa mencionada anteriormente diz 

respeito a exercício aeróbio dinâmico, limitando suas conclusões para exercícios 

resistidos. Assim, no caso de exercício resistido, a utilização de uma escala relativa 

(% de 1RM) poderá ter sido fundamental para obter estes resultados, facilitando a 
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prescrição para futuros treinamentos. No entanto, apesar dos voluntários serem 

treinados em exercício resistido, o regime de treinamento dos voluntários não foi 

previamente controlado. Deste modo, os resultados obtidos podem ser 

conseqüência da variação das práticas de treinamento e não do processo de 

envelhecimento. Estudos com controle dos tipos de treinamento nas diferentes 

faixas etárias, como realizado por Mattern et al.106, são necessários para diferenciar 

a origem da adaptação. 

Apesar de em exercício crescente máximo o lactato sanguíneo apresentar 

concentrações superiores para o grupo de jovens, a lactacidemia final durante o 

exercício na MFEL não apresentou diferenças entre os grupos, apresentando 

estabilização em concentrações muito próximas de 4 mmol.L-1, tanto para LP como 

para SR. Heck et al.90, em seu artigo clássico, apresentam resultados que sugerem 

os 4 mmol.L-1 como a concentração de início da acumulação de lactato sanguíneo 

para uma determinada população. A concentração de 4 mmol.L-1 na intensidade da 

MFEL também foi observada na pesquisa de Mattern et al.106, além de também não 

terem sido observadas diferenças entre os três grupos etários estudados. 

A menor intensidade (% 1RM) referente á MFEL no SR é, possivelmente, 

devido à maior lactacidemia atingida em menores intensidades de exercício, como 

explicado anteriormente. Com isto, concentrações próximas de 4 mmol.L-1 são 

atingidas em intensidades menores para o SR, relativamente ao LP, apresentando 

MFEL em intensidade menor (quase 10 %1RM).  

Devido à inexistência de protocolos para determinação de MFEL em exercício 

resistido, foi elaborado um protocolo baseado no aumento da concentração de 

lactato entre S9 e S15 em exercício contínuo, contemplando a cinética do lactato 

nos últimos 10 minutos. A diferença de lactato entre S9 e S15 foi baseada nos 
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resultados da concentração de lactato obtidas em exercício resistido (figuras 4.3 e 

4.6 e tabela 4.3). Desta forma, a elaboração do protocolo de exercício resistido 

contínuo, com o objetivo de determinação da MFEL, procurou seguir o modelo de 

protocolo para exercício aeróbio dinâmico. Com isso, procurou-se seguir a seguinte 

linha: (1) tempo de exercício de 30 minutos, como proposto largamente na literatura; 

(2) intensidade de exercício contínua, iniciando-se na carga do LAn, uma vez que 

estudos em exercícios aeróbios dinâmicos demonstram intensidades muito próximas 

entre LAn e MFEL; (3) devido à característica específica do treinamento com pesos, 

a realização de séries de exercício com tempo de recuperação foi inevitável; (4) 

modelo experimental contemplando séries com duração de um minuto e 

recuperação de um minuto apresentou-se o mais adequado, na tentativa de evitar 

alterações bruscas no metabolismo entre o tempo de exercício e o tempo de 

recuperação; (5) os últimos 10 minutos de exercício foram suficientes para distinguir 

entre um exercício numa fase estável e um exercício acima da fase estável, por isso 

a escolha da análise da lactacidemia entre S9 e S15.  

Deste modo, o protocolo mostrou-se favorável para a determinação da MFEL, 

uma vez que lactacidemia superior a 1 mmol.L-1 entre S9 e S15 permite observar um 

estado de exercício que não é mais estável, aumentado significativamente a 

concentração de lactato até ao final do exercício (figuras 4.3 e 4.6 e tabela 4.3). 

Durante o protocolo na intensidade considerada acima da MFEL, nem todos os 

indivíduos conseguiram terminar o exercício, ou quando terminavam o faziam com 

valores muito altos de lactato e diferença entre S9 e S15 superior a 1 mmol.L-1, não 

representando fase estável do exercício89, 90, 137. Assim, acima da intensidade da 

MFEL, a cinética do lactato apresentou um aumento identificável e considerável com 

o tempo89, 90. Do mesmo modo, ao analisar as escalas de percepção de esforço, 
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observa-se que, tanto a escala de BORG como a escala de OMNI, também 

apresentam aumento até ao final do exercício na intensidade acima da MFEL, 

chegando mesmo a valores máximos na maioria dos voluntários. Estes resultados 

sustentam a idéia de que realmente o exercício não se apresentava em fase estável. 

Da mesma forma, analisando as mesmas escalas na intensidade referente à MFEL, 

observa-se seu aumento durante o exercício, mas terminando em valores próximos 

de 15 para a escala de BORG e de 5 para a escala de OMNI. Ou seja, além de 

diferença de lactato sanguíneo entre S9 e S15 ser menor ou igual que 1,0 mmol.L-1, 

o esforço percebido pelos voluntários foi bem menor que na intensidade acima da 

MFEL, apesar do seu aumento desde o início até ao final do exercício. 

Considerando a diferença de concentração de lactato sanguíneo não superior 

a 1 mmol.L-1 entre S9 e S15, podemos constatar que todas a variáveis fisiológicas 

analisadas mantêm-se estáveis durante esse período de tempo, inclusive a partir de 

S3. Como descrito por Beneke89, 93, após adaptação inicial necessária após o início 

do exercício, a MFEL caracteriza-se por um equilíbrio fisiológico. 

Analisando os parâmetros ergoespirométricos para o grupo de idosos, 

observa-se uma estabilização entre S9 e S15 em valores superiores para o LP em 

relação ao SR. Estabilização também observada no grupo de jovens, no entanto, 

apesar de também apresentar valores superiores no LP, não foram diferentes do 

SR. Valores superiores podem ser justificados devido à maior massa muscular 

utilizada no exercício LP122, 123, assim como sua maior carga de trabalho, em 

percentual de 1RM. Estes resultados também podem ser explicados devido à 

diferença de carga relativa ao peso corporal levantada pelos grupos, onde 1RM para 

os idosos representou apenas 76% do peso corporal e para os jovens representou 

110% do peso corporal. Estas diferenças poderão ter sido cruciais para que nos 
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idosos os parâmetros ergoespirométricos tenham sido superiores no LP em relação 

ao SR e nos jovens essa diferença não tenha sido apresentada. Entretanto, o 

importante a destacar é o fato de VE, VO2 e VCO2 apresentarem estabilização 

durante o exercício nos dois grupos, característica de MFEL em exercícios aeróbios 

dinâmicos95, 96.  

Comparando os grupos etários, os parâmetros ergoespirométricos VE, VO2 e 

VCO2 apresentaram valores menores apenas durante o exercício SR para o grupo 

de idosos. Estes resultados estão, apenas em parte, de acordo com os 

apresentados por Mattern et al.106, onde os autores afirmam que o VO2 apresenta 

uma redução na intensidade da MFEL com o processo de envelhecimento. Apesar 

de os autores relacionarem tal redução com a diminuição do VO2max com o processo 

de envelhecimento, eles afirmam que não é conclusiva. Relativamente ao nosso 

estudo, em exercício resistido, a diferença pode ser explicada devido à grande 

diferença de carga relativa entre os exercícios. Da mesma forma, os idosos 

apresentaram 1RM aproximadamente de 76% do seu peso corporal no SR, 

enquanto que nos jovens foi superior a 100% do seu peso corporal. Esta diferença 

pode levar a diferentes gastos energéticos entre os grupos, uma vez que os idosos 

necessitam vencer uma carga absoluta bem menor que os jovens. 

Em relação à função cardíaca, destacamos principalmente o grupo de idosos, 

grupo que requer especial atenção com o objetivo de proteção do sistema 

cardiovascular durante a realização de exercícios físicos. Como esperado, ocorreu a 

estabilização da FC durante o exercício na MFEL para o SR e LP, atingindo valores 

inferiores a 74% da FCmáx prevista para o LP e 69% para o SR. Estes resultados 

estão de acordo com estudos que evidenciam um maior aumento da FC em 

exercícios de maior massa muscular60. O mesmo padrão é observado para o grupo 
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de jovens, no entanto, quando comparados os grupos etários, observa-se que a 

estabilização da FC ocorre em valores superiores (%FCmáx prevista) para os 

idosos. Estes resultados podem evidenciar uma menor reserva cardíaca para o 

grupo de idosos na MFEL. 

Além da FC, a PA também apresentou um comportamento estável entre S9 e 

S15, com valores muito próximos de 200 mmHg. Através destas duas variáveis, 

podemos calcular o DP durante o exercício LP, que atingiu valores máximos muito 

perto de 20000 mmHg.bat.(min)-1. Estes resultados são bons indicativos para 

segurança cardiovascular na realização do exercício LP. Além disso, estudos 

evidenciam que o DP em exercícios aeróbio dinâmicos é maior que em exercício 

resistido141-143, principalmente devido ao aumento acentuado da FC em exercícios 

aeróbios, contrariamente ao exercício resistido.  

 Todos estes valores referentes à função cardíaca são valores que indicam 

segurança na realização do exercício LP para idosos. Resultado ainda mais 

importante quando se analisa o DP em uma sessão com intensidade cerca de 5% 

maior que na MFEL. Nessa intensidade, o DP já apresenta valores superiores a 

26000 mmHg.bat.(min)-1, ou seja, superior ao recomendado na literatura. Assim, 

para este tipo de protocolo, a intensidade da MFEL pode representar uma mudança 

no comportamento das variáveis cardiovasculares. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 As principais conclusões advindas deste estudo podem ser resumidas nos 

seguintes pontos: 

 

1. Foi confirmado a existência do LAn em exercício resistido. O LAn ocorreu em 

intensidade maior no LP comparado com o SR, para os dois grupos estudados 

(aproximadamente 25 %1RM no LP e 21 %1RM no SR para os idosos e 28 %1RM 

no LP e 24 %1RM no SR para os jovens); 

 

2. Foi possível determinar a MFEL em exercício resistido nas duas populações 

estudadas, através de um protocolo elaborado em nosso laboratório. A intensidade 

da MFEL, relativa ao percentual de 1RM, é maior no LP (aproximadamente 30 

%1RM) que no SR (aproximadamente 21 %1RM). Esta intensidade é semelhante 

nos dois grupos estudados; 

 

3. A intensidade da MFEL, expressa em percentual de 1RM, é semelhante à 

intensidade do LAn; 

 

4. Os idosos apresentam concentração de lactato sanguíneo menor que os jovens 

no final do exercício crescente, mesmo atingindo intensidade máxima semelhante, 

quando expresso em %1RM; 
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5. Os parâmetros ergoespirométricos apresentam estabilidade durante o exercício 

na MFEL. As respostas da VE, VO2 e VCO2 tendem a serem maiores no exercício 

LP que no SR; 

 

6. A percepção subjetiva de esforço estabilizou nos dois exercícios para os dois 

grupos, apesar de aumentar durante todo o exercício; 

 

7. Durante exercício na MFEL, a FC e PA e DP também apresentam estabilização, 

indicando segurança cardiovascular em exercícios desta natureza, e em especial 

para idosos. 
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ANEXO A – Escala de BORG 

 

 

 

 

 

6 - 

7 Muito fácil 
8 - 

9 Fácil 

10 - 

11 Relativamente fácil 

12 - 

13 Ligeiramente cansativo 
14 - 

15 Cansativo 

16 - 

17 Muito cansativo 

18 - 
19 Exaustivo 

20 - 
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ANEXO B – Escala de OMNI 
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