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Introdução:  
 O Treinamento Contra Resistido (TCR), muito comumente chamado de musculação, é uma das estratégias de 

condicionamento físico, mais utilizadas em todo o mundo, com diferentes populações, idosos, 
adultos jovens, gestantes e até mesmo crianças e adolescentes, exibindo desta forma uma 
grande plêiade de possibilidades, o que podemos entender já de início, que promova 
diferentes alterações fisiológicas no organismo humano, tanto durante a realização da prática, 
como algum tempo depois de cessado o estímulo. Deve contudo ser dosada e  monitorado em 
todo o seu processo. Para tanto utiliza se diferentes variáveis fisiológicas, frequência cardíaca 
(FC); pressão arterial (PA); duplo produto (DP). Algumas variáveis bioquímicas podem também 
ser utilizadas, tais como creatinina; ácido lático; cortizol. Outras variáveis não invasivas são 
também empregadas, sendo a principal delas a Percepção Subjetiva do Esforço (PSE), 
empregando se para tanto a escala de Borg. Como todo exercício físico, o treinamento contra 
resistido vai promover alterações no padrão de funcionamento do organismo, possibilitando 
que o mesmo possa se ajustar á intensidade da prática realizada. Estas modificações podem 
ocorrer de forma aguda (imediatamente após ou mesmo durante a realização da tarefa);  
crônicas. Por ser tratar de um organismo vivo, plástico e ajustável, o descanso e a reposição 
alimentar são de grande importância para uma resposta fisiológica positiva ao treinamento, 
entretanto, o horário da alimentação, bem como o padrão da conteúdo alimentar devem ser 

muito bem estabelecidos, desta forma, aceleradores metabólicos e anticatabólicos podem ser 
perfeitamente combinados com este método de treino. Embora possa parecer uma estratégia com 
poucas possibilidades  e variabilidade nos esquemas de treino, em verdade o TCR apresenta muitas 
vertentes de trabalho, a maior parte delas surgidas a partir de estratégias empregadas por atletas 
como os que ilustram a página (Dentre eles Jay Cutler). A variação nos sistemas de treino irá 
resultar em uma resposta crônica e aguda também diferenciada, entendendo desta forma, que os 
sistemas de treino atendem a diferentes objetivos, que vão da hipertrofia pura e simples até a 
perda de massa corporal e emagrecimento. Saber monitorar as variáveis fisiológicas é 
imprescindível para se atingir resultados, visivelmente antagônicos, servindo se de um processo de 
treino único. Dentre os sistemas mais divulgados de treino tem se as rotinas de séries fixas e as 
ondulatórias (recorte primário). Outros sistemas podem ser apresentados: Drop Set; Exaustão; 
Flushing; Repetição Forçada; Queima; Piramidal; Negativa; Isométrica. Identificar os objetivos, 
limitações pessoais, particularidades dos equipamentos, é tarefa exclusiva do professor de 
educação física, o que torna o treino uma prescrição altamente pessoal.  
 
 
 
1. Local e equipamentos: 

1.1. Laboratório de Treino Contra Resistido 
1.2. Aparelhos da sala de musculação (TCR). 
 

2. Experimentos 
2.1. Trabalho em duplas, prescrever um treino, série única com sistema de Exaustão Voluntária

1
, seguindo a tabela de 

monitoramento.  

                                                 
1 O sistema de treinamento EXAUSTÃO VOLUNTÁRIA, é aquele onde não se existe um número fixo de repetições, o aluno/atleta/paciente irá realizar 

quantas repetições consiga para a referida carga, desconsiderando se neste caso experimental, as demais variáveis envolvidas na elaboração do treino, como 

por exemplo o ritmo das execuções.  
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2.1.1. Série de aquecimento: Realizar 3 séries de 10 saltos (curtos) no mini-tramp (jump) - (revezar com o 
companheiro); Proceder alongamento geral dos principais grupos musculares. Finalizar o aquecimento com 
sessão de 30 abdominais.  

2.1.2. Iniciar sequencia de prescrição do treino (não é necessário seguir ordem da tabela, sugere-se fazer uma 
alternância entre aparelhos para membro inferior, tronco e superior).  

 
 

 
3. Resultados: Descreva as principais variações fisiológicas observadas e aponte quais foram as alterações observadas (“ou 

sentidas”), nas horas/dias que se sucederam o treinamento?  
3.1. Qual foi o segmento corporal que apresentou maiores alterações frente ao treino?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Principais pontos de discussão/questionamentos e dúvidas do processo de execução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Questionamentos propostos 

5.1. Qual a principal diferença entre a utilização de equipamentos de peso livre e equipamentos estabilizados  
(“máquina” ), para realização de exercícios físicos com objetivo de incremento de força e resistência muscular 
localizada? Para um indivíduo sedentário realizando suas primeiras incursões ao treinamento TCR, qual seria sua 
opção de prescrição?  

5.2. Qual seria a variável de escolha para se monitorar a intensidade de treino e a resposta fisiológica em sessões de 
TCR?  

5.3. Existe alguma estratégia para diminuir a dor muscular tardia oriunda do treino com pesos? 
5.4. O que deveria ser alterado do treino proposto para ser executado por um indivíduo do mesmo sexo com mais de 60 

anos? 
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Aparelho Carga (kg) 
Repetições 
realizadas 

Principal agonista 
PSE

2
 

(1 a 5) 
Variações fisiológicas  observadas 

Supino máquina 
 
 

     

Puxada na frente 
 
 

     

Tríceps na roldana (Crossover) 
 
 

     

Rosca direta na roldana 
(Crossover) 
 
 

     

Desenvolvimento (Barra 
guiada) 
 
 

     

Remada baixa (“corda”) 
 
 

     

Banco extensor 
 
 

     

Banco  flexor 
 
 

     

Leg press (sentado) 
 
 

     

Flexão plantar  
 
 

     

                                                 
2
 PSE -  Percepção Subjetiva do Esforço, escala de Borg.  
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