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RESUMO: O objetivo do presente será comparar a reposta aguda do número de 

repetições das séries e do volume total de sessões de exercício com pesos 

realizados com diferentes intervalos de recuperação entre as séries. Participarão do 

estudo dez mulheres adultas jovens, com idade entre 18 e 30 anos. Três sessões de 

teste serão realizadas para a determinação da carga de 10-12 RM para membros 

inferiores. Duas sessões experimentais serão realizadas com intervalos de 

recuperação de dois e quatro minutos entre as séries. As sessões serão compostas 

de três séries até a fadiga muscular concêntrica. As sessões serão intervaladas por 

no mínimo 72 horas de descanso e um delineamento cross-over balanceado será 

utilizado para determinar suas ordens. 

Palavras chaves: fadiga muscular, força muscular e exercício resistido. 

 

INTRODUÇÃO: A prescrição de exercícios com pesos pode ser elaborada 

priorizando diferentes adaptações, tais como aumentos da força, hipertrofia e 

resistência muscular, bem como diminuições de riscos cardiovasculares e 

metabólicos (ACSM, 2009). 

Na elaboração de um programa de exercícios com pesos é possível manipular 

diferentes variáveis agudas , como: intensidade, tipo de contração, velocidade de 

execução, ordem dos exercícios, numero de séries e exercícios, tipos de exercício, 

número de repetições e intervalo de recuperação (IR) entre as séries e exercícios. O 

IR entre as séries é uma importante variável que pode influenciar no desempenho 

muscular das séries subsequentes e, consequentemente, no volume total de treino 

(BIRD et. al., 2005) 

Inúmeros estudos verificaram que maiores IR entre as séries de exercícios com 

pesos promove um maior número de repetições das séries subsequentes e volume 

total  (OLIVEIRA et al., 2009; JAMBASSI FILHO et al., 2012). De acordo com 

(OLIVEIRA et al., 2009), o uso de IR de um, dois e três minutos não  promove o 

número de repetições , entretanto, o número total de repetições e o volume total foi 

maior ao usar os maiores IR. Similarmente, Jambassi Filho et al., (2012) 

demonstraram que o uso do IR de três minutos promove um volume total 

significativamente maior (20,4%) comparado ao IR de um minuto entre as séries.   

Com base nesses achados, parece interessante especular que o uso de maiores IR 

promovam um maior número de repetições das séries subsequentes e, 

consequentemente, maior volume total. Todavia, a magnitude das respostas 



utilizando diferentes IR entre as séries pode ser influenciada pelo exercício e 

população estudada.  

 Alguns estudos sugerem que mulheres jovens são capazes de suportar um maior 

tempo sob tensão e possuem uma maior resistência à fadiga e tolerância ao esforço 

do que os homens (CLARK et. al 2005;HICKS et. al 2001, apud OLIVEIRA et.al 

2009).  Portanto, torna-se importante quantificar o desempenho muscular das séries 

subsequentes e volume total utilizando diferentes IR entre as séries em mulheres 

jovens. 

OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo comparar o efeito de dois 

diferentes IR (dois e quatro minutos) no número de repetições das séries 

subsequentes e no volume total da sessão de treinamento. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Participarão do estudo 20 mulheres adultas jovens com 

idade entre 18 e 30 anos, Como critérios de inclusão as participantes deveriam: ser 

fisicamente ativas; não possuir contraindicações neurológicas, cardiovascular, 

óssea, articular e muscular dos membros inferiores. Um delineamento cross-over 

randomizado e contrabalançado dentro dos sujeitos será utilizado para comparar os 

efeitos de diferentes IR entre os séries no número de repetições de cada série e 

volume total. As participantes visitarão o laboratório por um total de cinco dias, com 

intervalos de 48 a 72 horas. Nas três primeiras visitas, as participantes serão 

familiarizadas com os procedimentos de teste e as cargas de 10-12 repetições 

máximas serão determinadas no exercício Leg-press. Nas duas sessões 

subsequentes (dias 4 e 5), as participantes realizarão duas sessões de teste com 

um RI-2 ou IR-4 minutos. O número de repetições de cada série será registrado. O 

volume total de cada sessão de teste será determinado pela soma das repetições 

multiplicado pela carga utilizada. Os participantes serão instruídos a completar cada 

repetição em aproximadamente três segundos (fases concêntrica e excêntrica). A 

duração de cada série, do início da primeira repetição até a exaustão voluntária, 

será registrada manualmente com um cronômetro digital. Para minimizar as 

variações circadianas na força muscular, todos as participantes realizarão suas 

sessões na mesma hora do dia (das 17:00 às 19:00). 

PROTOCOLO DE TESTE: As participantes irão executar 10-12 repetições máximas 

(RM) no Leg-press 45º com pesos ajustáveis (Moviment Fitness Equipament; 



Catanduva-SP, Brasil), conforme descrito anteriormente (JAMBASSI FILHO et al., 

2012). A posição de todas as participantes será registrada e usada nas sessões de 

teste. As cargas serão determinadas ao longo dos dois primeiros dias e testadas 

novamente no terceiro dia. Um máximo de três tentativas por sessão será realizado, 

com um IR de 10 minutos entre as tentativas. No início de cada sessão, as 

participantes realizaram uma série de aquecimento (10 repetições a 50% de 15 RM 

propostas no teste). Após 30 segundos, todas as participantes serão instruídos a 

realizar o maior número possível de repetições até a exaustão voluntária. Após a 

primeira tentativa, as cargas serão ajustadas de acordo com o número máximo de 

repetições. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA: A distribuição e homogeneidade dos dados serão 

verificadas utilizando os testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Os 

dados foram relatados como médias e desvios padrão. Os efeitos de diferentes IR 

no número de repetições das séries subsequentes serão examinados usando uma 

análise de variância de duas vias (ANOVA) [Condições (RI-2 e RI-4) x Momentos 

(primeira, segunda e terceira séries)], com medidas repetidas no segundo fator. O 

teste t de Student pareado será usado para comparar o volume total (∑ repetições x 

carga). O nível de significância adotado será de p < 0,05. Os procedimentos 

estatísticos serão realizados no programa StatisticaTM versão 7.0. 
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