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A utilização da percepção subjetiva de esforço como ferramenta diagnóstica 

no exercício aeróbio 

 

RESUMO  

O objetivo deste estudo será 
analisar a percepção subjetiva de 
esforço (PSE) como uma ferramenta 
para a obtenção da resposta ao nível 
de esforço subjetivo, encontrado pelo 
sujeito na realização de um exercício 
aeróbio, nesse caso uma corrida na 
esteira, para isso foi utilizada a escala 
de Borg adaptada, onde a graduação 
vai de 0 a 10, sendo obtida a resposta 
0, entende-se que o exercício está 
extremamente leve, enquanto a 
resposta 10 entende-se que o 
exercício esta extremamente intenso 
ou a carga máxima de esforço de uma 
pessoa foi atingida, o tempo de 
execução do exercício em esteira era 
variável e composta por incrementos 
de velocidade conforme protocolo de 
Heck et al.(1985) modificado e como 
parâmetro de segurança foi 
determinado que ao obter 85% da 
FCmax baseando-se no protocolo de 
Tanaka et al.(2001), o teste era 
suspenso, considerando-se essa 
medida como padrão, logo após o 
aumento da velocidade era feita a 
pergunta “qual o nível de esforço?”, 
durante todo teste era feito o 
monitoramento da Frequência 
Cardíaca (FC) por meio de um monitor 
Polar FT1, o público utilizado no 
estudo foi composto por pessoas do 
sexo masculino, praticantes de 
exercício físico. 

PALAVRAS-CHAVE  

Escala de Borg, escala subjetiva 

de esforço, PSE. 

ABSTRACT 

The aim of this study to analyze 
the perceived exertion (RPE) as a tool 
for obtaining the response to the level 
of subjective effort , found the subject 
in performing an aerobic exercise , in 
this case a run on the treadmill, it was 
used for the Borg scale adapted where 
graduation from 0 to 10, 0 being the 
answer obtained , it is understood that 
the exercise is extremely lightweight , 
while the response 10 , it is understood 
that this exercise extremely intense or 
maximal effort load a person was hit , 
the runtime of treadmill exercise was 
variable and consists of speed 
increments as the Heck et al . (1985) 
and as a safety parameter was 
determined to get to 85 % HRmax 
based on the protocol of Tanaka et al. 
(2001), the test was suspended, 
considering this measure as a 
standard, shortly after the speed 
increase was asked the question " 
what level of effort? " throughout 
testing was done to monitor the Heart 
rate (HR) via a monitor Polar FT1, the 
public used in the study was composed 
of males, practicing physical exercise. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todo exercício físico de caráter aeróbio deve ser monitorado para ser feito de 
forma segura e que não acarrete danos ao praticante, aliado a isso o exercício deve 
ser voltado para a otimização de ganhos, que possam ser mensuráveis, pensando 
nisso alguns autores propõem a pratica de exercícios físicos sempre buscando 
atingir uma determinada zona alvo, para que ocorra a obtenção eficaz dos 
resultados propostos no treinamento (MCARDLE et al. 2011) e com isso se atinja a 
resposta esperada. 

No meio esportivo a utilização da FC, como parâmetro de predição de esforço 
é comumente aceita como eficaz e prática para mensuração segura e fidedigna do 
esforço despendido pelo praticante da atividade física.  

Com o trabalho executado dentro dessa “zona alvo” citada anteriormente, 
surgiu a necessidade de se encontrar uma ferramenta que pudesse apontar de 
forma simples, segura e fidedigna, qual era o grau subjetivo de esforço do sujeito em 
determinado momento do exercício físico, com isso um psicólogo sueco chamado 
Gunnar Borg, criou uma escala para se identificar a PSE e essa poderia ser utilizada 
em diversas áreas de estudo, segundo Borg (1982) os campos de aplicação são 
inúmeros, incluindo determinações de sintomas somáticos subjetivos e a maioria dos 
tipos de percepções e emoções comuns, com isso utilizamos dentro do exercício 
físico, podendo a PSE ser utilizada como ferramenta de controle da intensidade de 
esforço, posteriormente essa ficou conhecida como escala de Borg (BORG, 1982) a 
escala possui graduação que vai do número 6 ou extremamente leve a 20 ou 
extremamente intenso, esses números surgiram da mensuração média da 
frequência cardíaca de repouso de um adulto 60 ou (60: 10 = 6) e o outro valor está 
ligado a uma estimativa hipotética de esforço máximo equivalente a 200 ou (200 : 10 
= 20), de acordo com a figura 1, existe outra tabela adaptada para simplificar a 
mensuração ela compreende os graus de 0 a 10, essa ficou conhecida como escala 
adaptada segundo (FOSTER et al. 2001), onde 0 o esforço é extremamente leve e 
10 extremamente intenso, esse autor ainda cita que a escala pode ser fracionada 
em até uma casa decimal, ou seja, os números da tabela podem ser: 1; 1,5; 2; etc. 

 

Conforme Matsudo et al.(2000), a escala PSE esta associada a três tipos de 
mediadores fisiológicos: os respiratórios-metabólicos, eventos provindos da resposta 
fisiológica que influenciam a respiração durante o exercício, os periféricos, referem-
se ao efeito dos metabólitos produzidos no esforço e os não específicos, que são os 
eventos fisiológicos sistêmicos não associados aos dois itens anteriores.  



Ainda nessa linha de pensamento, Neves e Doimo (2007) citam que a 
utilização dessa escala baseia-se no pressuposto de que os ajustes fisiológicos que 
ocorrem no estresse físico são encontrados em decorrência da interação de 
múltiplos sinais aferentes de origem cardiorrespiratória e neuromuscular, sendo 
assim, fazem com que essas alterações sirvam de ponderação para gerar uma 
resposta, que tem como produto final a PSE.        

A PSE pode ser utilizada para monitorar o exercício de uma forma segura, os 
dados coincidem com a mensuração o consumo de oxigênio, a FC, o lactato 
sanguíneo (MCARDLE et al. 2011). 

Além da predição da PSE e levando-se em conta a utilização da FC no 
estudo, Tanaka et al. (2001), propuseram que para o estabelecimento da FCmax, 
deve-se levar em conta a idade, nível de condicionamento do indivíduo, fato esse 
complementado com relação ao proposto pelo American College of Sports Medicine 
(ACSM), que considerava o FCmax, sendo 220 – idade, para Tanaka et al. (2001) e 
levando em consideração o público fisicamente ativo desse estudo a fórmula a ser 
utilizada deve ser: FCmáx = 207 – (0,7*idade (anos)). 

No estudo foi utilizado o protocolo de Heck et al. (1985) modificado, o referido 
protocolo foi utilizado e tem reprodutibilidade segundo Lima (2010), esse protocolo 
determina o limiar anaeróbio do indivíduo, que segundo Mcardle et al. (2011), é o 
ponto onde ocorre o desequilíbrio entre a produção e a remoção do lactato. 

 Conforme Baptista et al. (2005) este protocolo é um dos mais utilizados na 
obtenção de resposta ao esforço aeróbio e pode ser de grande valia para este tipo 
de estudo, pois, espera-se atingir um esforço suficiente para que o sujeito aponte na 
escala de Borg sua intensidade e posteriormente seja comparada com a 
equivalência de frequência cardíaca frente à escala PSE. 

Dentro desse modelo proposto por Borg outros autores e pessoas ligadas ao 
meio esportivo utilizam a escala PSE com o intuito de apontar qual seria a carga de 
treinamento, nada mais pratico que uma tabela que pode ser levada a qualquer lugar 
e se for o caso desenhada em uma prancheta, para se obter uma resposta do 
avaliado, conforme alguns artigos a escala de Borg vem sendo substituída por 
imagens junto aos números que descrevam o esforço relativo ao referido número, 
ex: estímulo leve, um rosto normal, estímulo muito forte, um rosto avermelhado com 
feições de dor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

Com a latente necessidade de ferramentas usuais e práticas para o 
profissional de educação física, surge a demanda de opções que possam ser 
utilizadas em qualquer tipo de atividade física e a qualquer momento para mensurar 
a FC do seu aluno, com a utilização da PSE basta apenas um cartão numerado e 
descrito qual o nível de esforço encontrasse o sujeito, esse método é cientificamente 
testado e serve para a utilização de parâmetros de percepção de esforço no 
treinamento. 

O artigo foi influenciado pelo aprofundamento ao tema PSE, que segundo 
renomados autores, poderá ser utilizada como parâmetro para apontar o quão 
extenuante está sendo o esforço do praticante do exercício físico, dessa forma é 
possível trabalhar de forma mais segura e dentro de uma zona de esforço, que 
ofereça mais ganhos ao executante do exercício. 

 

DELIMITAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

No decorrer do curso o tema PSE, foi apresentado e surgiu a necessidade de 
um maior aprofundamento ao assunto, com isso procurou-se complementar o que foi 
aprendido e buscaram-se informações a cerca do tema, para se desenvolver um 
projeto de pesquisa e com isso explicitar de uma forma prática, aliada à literatura 
esportiva e encontrar a resposta à pergunta. 

A PSE pode ser utilizada como ferramenta diagnóstica no exercício aeróbio? 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo desta pesquisa será apontar se a escala PSE pode mesmo ser 
utilizada de forma segura e fidedigna na obtenção de uma resposta frente ao 
exercício aeróbio realizado na esteira. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Utilizar a escala PSE Adaptada, para apontar qual a percepção subjetiva de 
esforço de um sujeito sendo avaliado durante uma corrida com incrementos de 
velocidade realizada em esteira ergométrica. 

O estudo terá como prerrogativa apontar se a escala pode ou não ser 
utilizada como ferramenta de auxílio para o educador físico e se a FC condiz com o 
apontado pela literatura científica ligada ao tema PSE. 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

Neste trabalho será utilizado o método qualitativo e quantitativo, qualitativo 
referente ao estudo de campo composto por teste controlados em esteira e 
quantitativo referente a utilização da literatura para apontamentos e 
aprofundamentos ao tema proposto no projeto. 

Para maior controle e segurança do sujeito de pesquisa e do pesquisador, 
serão seguidas algumas medidas prévias para realização do teste, dentre eles o 
esclarecimento e preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE) anexo I, do Physical Activity Readiness Questionnarie (PAR-Q), anexo II e 
da adoção de um limiar seguro de trabalho em esteira (85% de FCMax), visto que 
não havia a presença de uma estrutura médica para acompanhar o desenvolvimento 
dos testes e o fundamental era preservar a integridade do voluntário.    
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Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Eu Nilton César Gutierres, responsável pela pesquisa: A Utilização da 
Percepção Subjetiva de Esforço como Ferramenta Diagnóstica no Exercício 
Aeróbio, orientada pelo profº Drdo. Leonardo Pimenta, estou fazendo um 
convite para você participar como voluntário deste estudo.  

Esta pesquisa pretenderá apontar se a escala de percepção subjetiva de 
esforço (PSE), pode mesmo ser utilizada de forma segura e fidedigna na 
obtenção de uma resposta frente ao exercício aeróbio realizado na esteira. 

Acreditamos que ela seja importante, porque, com a latente necessidade de 
ferramentas usuais e práticas para o profissional de educação física, surge a 
demanda de opções que possam ser utilizadas em qualquer tipo de atividade 
física e a qualquer momento para mensurar a FC do seu aluno. Para sua 
realização será feito o seguinte: O teste será composto de uma corrida em 
esteira, onde se iniciará a uma velocidade de 6 km/h, posteriormente a cada 3 
minutos essa velocidade irá se elevar em 1,2 km/h, o teste terá fim quando o 
sujeito alcançar 85% da sua FCmax ou a qualquer momento por parte do 
voluntário. 

Por se tratar de um teste sub-máximo, este teste pode apresentar riscos a 
saúde do praticante, por medida de segurança foi limitado o teste para nunca 
exceder 85% da FCMax do sujeito 

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua 
permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, 
pela sua decisão (voluntariedade).  

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas 
em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 
voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 
sigilo sobre sua participação.  

Autorização:    

Eu, _________________________________, após a leitura deste documento 
e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para 
esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, 
ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar 
este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de 
qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos 
procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 
provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que 
desejar. Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea 
vontade em participar deste estudo.  

__________________________________________ 

Assinatura do voluntário   

__________________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do tcle   


