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RESUMO

Uma sessão de treinamento resistido pode ter resultados desejados quando o intervalo de descanso é prescrito adequadamente com outras 
variáveis. O estudo teve como objetivo primário avaliar o comportamento do número de repetições (REPET) durante 4 séries subsequentes, 
frente a dois tipos de protocolos experimentais com diferentes intervalos de descanso entre as séries (P1=30s e P2=60s) em praticantes 
recreativos de treinamento de força. Secundariamente, foi analisado o nível de percepção de esforço (PSE) e frequência cardíaca (FC) em cada 
protocolo experimental. Além disso, não menos importante, buscou-se fazer uma correlação entre o número de repetições com o nível 
perceptivo de esforço em cada protocolo. Participaram do estudo 10 indivíduos do sexo masculino com idade acima de 18 anos, praticantes 
recreativos de treinamento resistido por pelo menos um ano. Todo delineamento do estudo, foram realizadas em 4 visitas na Academia da Vila, 
na cidade de Araruama. Na visita 1 os participantes realizaram anamnese, medidas antropométricas e teste de dez repetições máximas (10RM) no 
exercício supino reto, já na visita 2 foi para executar o reteste de 10 RM para a determinação da carga máxima de 100%. As visitas 3 e 4 se deram 
para realização dos protocolos experimentais com intervalos de 48h entre as visitas, estas sendo determinadas de forma randomizada e 
contrabalanceada na visita 1. Em ambos os protocolos foram executados quatro séries no exercício de supino reto com intervalo de descanso 
entre as série em diferentes tempos P1=30s e P2=60s. A normalidade dos dados foi confirmada pelo teste de Shapiro Wilk, portanto os resultados 
foram apresentados como média ± desvio-padrão. O teste t-Student para amostras pareadas foi utilizada para comparar teste e reteste de 10 RM. 
Para testar o comportamento de repetições e percepção de esforço, foi utilizada ANOVA de medidas repetidas. A homogeneidade da variância e 
esfericidade dos dados foi verificada pelo teste de Muchy, a correção de Greenhouse-Geisser foi utilizada quando necessário. Em caso de valores 
de F-crítico estatisticamente significativos, as ANOVAS foram complementadas pela verificação post hoc de Fisher. Além das análises anteriores, o 
comportamento do REPET, PSE e FC foram analisados através do total da área sob a curva (AUC) de cada participante pelo software GraphPad 
Prism 5.01, sendo calculado pela soma das áreas retangulares dos níveis pressóricos durante os intervalos das séries. Teste t pareado foi realizado 
para avaliar as possíveis diferenças. Foi adotado como nível de significância para todas as análises um valor de P ≤ 0,05 e os cálculos foram 
realizados com auxilio do software SPSS 20.0 (SPSS IncTM, Chicago, IL, EUA). Ao comparar o P1=30s vs. P2=60s entre as 4 séries sobre o número 
de REPET observou-se um declínio em ambos protocolos mas sem diferenças significativas, porém com muita mais atenuação no P1 (P1=30s [10±
0; 6.9±1.4; 4.7±1.6; 3.1±0.9] vs. P2 [10±0; 8.4±1.6; 5.7±1.4; 3.9±1.4]; F=1.50; P=0.25). Apesar da elevação, não houve diferenças significativas da 
PSE (P1=30s [4.7±1.4; 6.9±1.4; 9.2±0.9; 10±0] vs. P2 [4.3±1.8; 6.4±1.5; 8.7±1.0; 10±0]; F=0.50; P=0.68) e FC (P1=30s [127.8±17.3; 130.1±15.5; 
132.8±14.9; 132±16] vs. P2 [127.6±20.4; 137.1±18.3; 128.1±23.2; 133±19.9]; F=1.81; P=0.15). Quando analisado pela AUC o somatório do número 
de REPET foi observado diferença significativa entre os protocolos P1 vs. P2 (10.5±2.2 vs. 13.4±2.5; P=0.02; t=2.76; df= 9), o que não foi observado 
na PSE (12.3±2.3 vs. 11.1±2.2; P=0.13; t=1.17; df= 9) e FC (33.8±15.1 vs. 37.1±20.6; P=0.60; t=0.53; df= 9). Conclui-se que, ao se realizar o exercício 
de supino reto com intervalos curtos de descanso P1=30s,em indivíduos experientes em treinamento de resistência pode haver interferência 
significativamente no volume total (séries e repetições) podendo causar uma interdependência no volume e intensidade.
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