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RESUMO

Os exercícios resistidos representam estratégias relevantes para o ganho e a manutenção da massa magra. Os ganhos de massa magra estão 
diretamente relacionados à manutenção da força muscular, uma capacidade física fundamental para todos os indivíduos, desde o atleta, cujo 
ganho de força pode promover melhor rendimento desportivo e menor risco de lesão até indivíduos em idade avançada cuja manutenção da 
força garante melhor autonomia funcional e qualidade de vida. Diversas variáveis, fisiológicas, cognitivas e comportamentais podem influenciar 
nos resultados de programas de treinamento resistido. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos da privação visual sobre a força. Para 
tanto, foram selecionados 16 sujeitos, praticantes musculação com valores médios de idade (31± 9,4 anos); peso (87± 14,7 kg); altura (176± 7,2 
cm); %G (17± 7,2%) e IMC (27± 3,6 kg/m²). Todos os sujeitos realizaram quatro visitas para realização dos testes de 10 repetições máximas (RM) 
no exercício de supino, a ordem dos testes foi randomizada e contou com quatro testes de 10RM, testes e retestes, com (CP) ou sem (SP) 
privação visual com uso de uma venda nos olhos. Os dados foram analisados através do teste t de student pareado para amostras dependentes e 
análises de correlação para avalição da reprodutibilidade dos testes. As análises foram realizadas usando o Graphpad Prism6 (software GraphPad 
Inc., Califórnia, EUA) assumindo um nível de significância p ≤ 0,05. A reprodutibilidade de carga nos testes e retestes CP e SP foi considerada 
satisfatória, atingindo coeficientes de correlação de r2=0,93. As cargas máximas estimadas nos testes e retestes, CP e SP, foram respectivamente 
de 44,43± 8,20kg, 46,31± 8,31kg e 42,06± 7,63kg, 44,43± 8,40kg. Para ambas as situações houve aumento significativo (p<0,05, teste t de student 
pareado) entre os testes e os retestes, sugerindo efeitos de adaptação ao protocolo. Por outro lado, esses achados revelaram que houve 
diferença significativa (p><0,05, teste t de student pareado), independente do momento, quando comparamos as situações CP versus SP, 
sugerindo que a privação visual aumenta o rendimento no teste de 10RM. O aumento de força decorrente à privação visual é equivalente àquele 
observado pelo efeito adaptativo ao protocolo, ao observarmos que não houve diferença estatística entre o teste CP comparado ao reteste SP 
(p>0,05, teste t de student pareado). Quando analisamos individualmente o desempenho nos testes, podemos observar que 87,5% (14) dos 
indivíduos testados conseguiram cargas finais maiores com o uso da venda; e 12,5% (2) dos avaliados tiveram as cargas finais iguais em ambos os 
testes. Especula-se que a privação visual pode representar um estresse psicológico que promove maior apreensão levando ao aumento do 
desempenho da força e, portanto pode ser uma estratégia de otimização dos ganhos de força em sessões de treinamento assistidas por 
profissional habilitado. Podemos concluir que a utilização da privação visual nos testes de 10RM no supino articulado gerou um melhor 
desempenho na força muscular. Esses efeitos são equivalentes àqueles observados em função de efeitos de adaptação a testes de força.
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