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RESUMO

Este trabalho  teve por objetivo  analisar  criticamente  as  informações  disponíveis  na

literatura  especializada  referentes  à influência da experiência em treino resistido na

realização do Teste de Uma Repetição Máxima (1RM), bem como, relacionar tal dado

com o programa de treinamento dos atletas de fisiculturismo. Após a introdução, foram

apresentados os seguintes tópicos: um protocolo destinado à realização do Teste de Uma

Repetição Máxima (1RM); três pesquisas científicas recentes que tratam do assunto; e

uma reflexão crítica da literatura afim, relacionando-a com o fisiculturismo. Conclui-se

que, em virtude  dos  fatores  apresentados,  a  literatura  define  o  Teste  de  Percepção

Subjetiva de Esforço (PSE) como o ideal para os programas com exercícios resistidos

para praticantes de musculação (iniciantes e frequentadores de academias) e o Teste de

1RM para os atletas, especialmente as modalidades que possuam o trabalho de força

como a "espinha dorsal", como é o caso do fisiculturismo. 
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento vertiginoso da busca por treinamento de resistência, como forma

de manter a massa magra,  desenvolver força muscular  e diminuir  a perda de massa

óssea, fez com que o Colégio Americano de Medicina Esportiva baixasse diretrizes para

estabelecer padrões confiáveis de medição de força e intensidade de treinamento,  de

modo  a  permitir  que  os  profissionais  de  educação  física  pudessem  prescrever

adequadamente um treinamento que promovesse as adaptações fisiológicas esperadas

(Colégio Americano de Medicina Esportiva, 2009, apud [2]).

Tais diretrizes trouxeram o percentual de força máxima (% 1RM) como padrão

confiável  de  medição  do  nível  de  intensidade  mais  seguro  e  apropriado  para  um

programa de resistência, tratando-se de  um teste fácil e de baixo custo, que, segundo

alguns autores, pode ser aplicado com segurança, tanto em indivíduos saudáveis quanto

naqueles com doença cardiovascular [11].

A  utilização  do  referido  percentual  justifica-se  como  forma  de  evitar

intensidades baixas demais para estimular efetivamente as adaptações musculares ou

intensidades muito altas para a segurança, uma vez que ambas são prejudiciais, pois as

intensidades baixas podem desencorajar a adesão ao programa de treinamento e as altas

podem aumentar significativamente o risco de lesões [2]. 

A literatura aponta o teste de uma repetição máxima (1RM), como o "padrão

ouro" para determinar a carga de treino de resistência para os diversos programas [2].

Tal opinião parece ser partilhada por Kravitz,  Akalan, Nowicki e  Kinzey [8], os quais

afirmam  que  a  variável  "anos  de  experiência  em  treinamento"  foi  mais  bem

correlacionada com o teste de 1RM do que qualquer variável antropométrica. 

Os estudos recomendam que há que se ter cuidado com a forma com que o teste

é conduzido, a fim de assegurar sua confiabilidade. Segundo a literatura, os fatores que

influenciam a eficiência incluem: 

 O número de sessões de familiarização necessárias antes do teste; 

 O número de tentativas reais de 1RM necessárias para confiabilidade; e 
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 O período total necessário para o teste, ou seja, o número total de testes

mais os períodos de descanso entre os dias de teste [2].

Estudos  mostram  que  o  número  de  exames  necessários  para  essa  avaliação

precisa varia de 1 a 9 (até 3 sessões de familiarização e 3 a 9 testes), dependendo de

quem os está realizando, pois, crianças e idosos necessitam de mais sessões de teste do

que adultos jovens [11].

Outro fator que parece influenciar a realização do teste de força é a experiência

prévia  em treinamento  de  resistência,  de  forma  que  aqueles  que  não  possuem

experiência prévia em treinamento com pesos requerem mais sessões do que indivíduos

com experiência [11].

Dessa  forma,  este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  criticamente  as

informações  disponíveis  na  literatura  especializada  referentes  à  influência  da

experiência em treino de resistência na realização do teste de uma repetição máxima

(1RM), bem como, relacionar tal dado com o programa de treinamento dos atletas de

fisiculturismo.

Segundo  Cordeiro,  Oliveira,  Rentería,  Guimarães [4],  este  trabalho  científico

pode ser classificado como uma Revisão Sistemática, à medida que identifica métodos

de pesquisa utilizados em pesquisas recentes envolvendo o tema, publicados em duas

plataformas muito utilizadas pelos pesquisadores da área da saúde (PubMed e B-on).

2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

2.1 PROTOCOLO PARA O TESTE DE UMA REPETIÇÃO MÁXIMA (1RM)

Um dos pontos fundamentais  para a definição de um programa adequado de

treinamento é determinar quais valências físicas são preponderantes na modalidade que

se  pretende  trabalhar,  a  fim  de  explorar  ao  máximo  o  princípio  da  especificidade,

segundo o qual, exercícios específicos determinam respostas biológicas específicas, em

função da duração do programa de treinamento e da intensidade do esforço realizado

[3].   
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Nos dias atuais, grande parte dos programas de treinamento, tanto para atletas

dos  mais  variados  desportos  (basquetebol,  voleibol,  futebol,  levantamento  de  peso,

fisiculturismo,  etc.),  quanto  para  os  frequentadores  de  academias  de  ginástica

(praticantes de musculação), tem tido, como foco, o desenvolvimento da força muscular

máxima,  definida,  na  literatura,  como  a  capacidade  máxima  de  um  músculo  ou

grupamento muscular de gerar tensão [1]. 

Conforme Santarem  [12],  são  exatamente  os  exercícios  resistidos  (dentre  os

quais os exercícios com pesos) o tipo de treino que melhor desenvolve, com segurança,

a valência  força muscular,  desde que executado dentro dos parâmetros  preconizados

pela literatura, os quais devem, necessariamente, iniciar com testes que definam o perfil

do condicionamento físico do praticante.

Os testes de condicionamento físico mostram os pontos positivos e negativos,

em  termos  de  valências  físicas,  permitindo,  ao  instrutor/treinador,  condição  de

concentrar-se  nas  deficiências  dos  alunos/atletas,  melhorando-as,  e,  na  medida  do

possível,  evoluir  ainda  mais  os  pontos  fortes.  Aliás,  tais  testes  são importantes  não

somente para o início do programa, mas também durante a sua realização, como forma

de direcionar as ações para os objetivos pré-definidos [14].     

Segundo  a  literatura,  há  padrões  para  se  realizar  os  testes  de  avaliação  de

condicionamento físico, que englobam os seguintes aspectos:

 Especificidade: o teste deve aproximar-se do desporto praticado;

 Grupo  muscular:  identificar  os  músculos  primários  dos  movimentos

executados no deporto;

 Padrão de movimento: simular o padrão dos movimentos executados no

desporto;

 Tipo de contração: concêntrica, excêntrica ou isométrica;

 Velocidade o movimento: atletas de potência realizam movimentos com

velocidade mais alta;

 Exequibilidade: se existem equipamentos adequado disponíveis [14].
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No que se refere ao exercício com pesos, um teste que tem larga utilização nas

academias de ginásticas, bem como, nos desportos de uma forma geral [13], com forte

comprovação  científica,  é  o  Teste  de  Uma  Repetição  Máxima  (1RM),  que,

operacionalmente,  é  definido  como  a  maior  carga  que  pode  ser  movida  por  uma

amplitude específica de movimento uma única vez e com execução correta.

Há  diversos  protocolos  para  sua  realização,  dentre  os  quais  destaca-se  o

preconizado por Kraemer e Fleck  [7], com utilização satisfatória em diversos projetos

de pesquisa, envolvendo, inclusive, equipes esportivas.

Quadro 1. Protocolo do Teste de 1 RM

Séries de Aquecimento

1. Efetuar 1 (uma) sessão de aquecimento, contendo de 5 a 10 repetições, empregando

de 40 a 60% da carga de uma repetição máxima estimada. 

2.  Após  1  min  de  descanso,  realizar  uma  segunda  série  de  aquecimento  de  3  a  5

repetições, usando de 60 a 80% da carga de uma repetição máxima estimada. 

Tentativas de 1RM

1.  Orientar  o  aluno/atleta  a  respeito  do  que  representa  uma  tentativa  de  1  (uma)

Repetição  Máxima (1RM) válida,  abrangendo a amplitude  total  de movimento  e  os

erros técnicos que redundarão em uma repetição não satisfatória (inválida). 

2. Terminada a série de aquecimento, acrescentar um repouso de 3 a 5 minutos e, logo

após, a carga reconhecida como máxima será empregada para executar uma repetição. 

3. Caso a primeira repetição de 1RM for válida, após 3 a 5 min de descanso, proceder

uma  nova  repetição  de  1RM,  empregando  carga  mais  alta.  Todavia,  se  a  primeira

repetição de 1RM não satisfizer,  depois de um repouso de 3 a 5 min,  efetuar  nova

repetição  de  1RM com carga  menor.  Os  pesos  utilizados  nas  tentativas  posteriores

devem ser acrescentados ou subtraídos de forma muito gradual (2,5 a 5°/o), dependendo

da magnitude de energia usada durante a tentativa precedente de 1RM. 

4. Não repetir o passo anterior mais do que cinco vezes, a fim de determinar 1RM. 
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5. Se a etapa precedente tenha sido repetida por cinco ocasiões e a 1RM ainda não tenha

sido  determinada  com  exatidão,  interromper  o  teste  e  agendá-lo  para  outra

oportunidade, sem desprezar os resultados obtidos até então.

Fonte: do Autor, com base em Kraemer e Fleck [7]

2.2 PESQUISAS CIENTÍFICAS RECENTES

Em pesquisa realizada por Moritani e Vries  [9], comprovou-se que os fatores

neurais representam a maior proporção do incremento de força inicial em um programa

de  treinamento  com  exercícios  resistidos.  Nas  primeiras  3  a  5  semanas  de  treino,

juntamente com a hipertrofia,  os fatores neurais participam do aumento adicional da

força, até que a hipertrofia assuma esse papel integralmente. 

O  aprendizado  motor  parece,  portanto,  ser  um  fator  que  permite  maior

capacidade  de contratar  fibras  motoras  e  de  exercer  força máxima,  de forma que  a

experiência em treino de força parece exercer influência direta na realização do teste de

1RM.

Duas  pesquisas  da  base  de  dados  do  PubMed  trataram,  especificamente,  da

influência da  experiência em treino resistido na realização do teste de uma repetição

máxima (1RM), os quais trouxeram os seguintes pareceres: 

 A confiabilidade do teste de 1RM é influenciada pela experiência prévia

de treinamento  resistido,  pois,  enquanto  o  grupo  de  pessoas  que  não

possuíam experiência precisou de 2 ou 3 sessões de teste para avaliar com

precisão a força máxima, o grupo que possuía experiência não aumentou

sua força máxima entre as sessões. Percebeu-se, então, que a execução de

mais de uma bateria de teste de 1RM não foi necessária para avaliar, com

precisão,  a  força  máxima  em  indivíduos  com  experiência  anterior

em treinamento resistido (Ritti-Dias et al., 2011).

 Os resultados encontrados enfatizam a influência positiva d experiência na

confiabilidade  do  teste-reteste  de  força  máxima em mulheres  de  meia-

idade. Não havendo experiência, são necessárias pelo menos 3 tentativas
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de  medição  de  força  máxima  para  se  chegar  a  um índice  satisfatório;

contudo, com apenas 8 semanas de treinamento resistido,  a eficiência do

processo de teste aumenta significativamente, de tal maneira que apenas

uma tentativa de 1RM com o leg press pode ser suficiente para obter uma

medida  precisa  e  confiável  da  força  máxima  de  membros  inferiores

(Benton et al., 2013).

A plataforma  B-on apresentou um trabalho científico  realizado  em 2017 que

tratou  do  mesmo  assunto,  cujos  autores  chegaram  à  seguinte  conclusão:  ambos  os

públicos (com experiência e sem experiência em treino de força) devem realizar pelos

menos uma sessão de familiarização com o teste antes de realizá-lo efetivamente, sem

que haja vantagem de um sobre o outro [10]. 

No  entanto,  no  exercício  de  agachamento,  os  autores  desta  última  pesquisa

definiram  que  o  público  sem  experiência  deve  realizar  mais  de  uma  sessão  de

familiarização, para só então realizar o teste [10]. 

É  importante  destacar  que  os  referidos  autores  assumem  que  houve  duas

limitações que possivelmente influenciaram diretamente nos resultados, quais sejam: 

 Os  participantes  com  experiência  em  treino  de  resistência  apenas

afirmaram suas  experiências  em questionário,  sem quantificar  variáveis

importantes  como  volume  e  intensidade  de  treino  (sem  quantificar  e

qualificar a experiência); e 

 O  estudo  não  identificou  quais  exercícios  tais  participantes  haviam

realizado no passado e resumiu-se a mulheres  jovens,  não podendo ser

extrapolado para mulheres idosas e público masculino. 

2.3 REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A LITERATURA APRESENTADA

Sobre a importância da familiarização com o treino de força para proceder o

teste  em  pauta,  as  pesquisas  citadas  tiveram,  como  aplicação  prática,  as  seguintes

propostas:
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 A intensidade  de  treinamento  para  os  programas  de  exercício  resistido

deve ser individualizada, com base em medições precisas da força máxima

(% 1RM) [2];

 As pessoas treinadas podem ser avaliadas com segurança em apenas uma

única  sessão  de  medição  de  força,  diferentemente  daquelas  que  não

possuem  experiência  com  treino  resistido,  com  claras  perspectivas  de

economia de tempo para se obter medições confiáveis ([2], [11]);

 A confiabilidade do teste de 1RM pode evitar sobrecarga desnecessária

associada  a  múltiplas  medições,  permitindo  a  prescrição,  com  mais

eficiência,  de  programas  de  exercícios  seguros  e  eficazes,  com  maior

probabilidade de promover a adesão [2];

 O teste de 1RM, realizado uma única vez, pode fornecer valores precisos

de força máxima em indivíduos com mais  de 24 meses  de experiência

anterior em treinamento de resistência [11];

 A economia de tempo com a realização do teste de 1RM pode reduzir a

taxa de abandono e melhorar a viabilidade de realizá-lo [11].

Portanto, em termos práticos, é possível concluir que o Teste de 1RM, quando

realizado nos moldes do protocolo apresentado neste artigo (Item 2), possui alto grau de

confiabilidade,  especialmente  para  os  indivíduos  que  possuem  experiência  com

exercícios  com  pesos  livres  (halter)  e/ou  aparelhos  de  musculação,  favorecendo,

inclusive, a adesão aos programas de treino de força por causa da exatidão dos dados

alcançados. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se  os processos  de  adaptação  manifestam-se  apenas  quando  o  treinamento

alcança uma intensidade ótima (dependendo do nível individual de rendimento e de um

volume mínimo) e se a adaptação do organismo ocorre sempre na direção proposta pela

estrutura da carga,  logo, dimensionar  a carga é o fator mais importante (o ponto de

partida) para estruturar todo o programa de treino (não só de resistência), com vistas a
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melhorar o desempenho esportivo e promover as adaptações celulares  e moleculares

pretendidas [5].

Dessa  forma,  a  maneira  de  determinar  a  carga  passa  a  ter  uma  importância

precípua em todo o processo, necessitando possuir um alto grau de confiabilidade. Essa

premissa  vem  ao  encontro,  de  forma  direta,  às  conclusões  de  dois  dos  trabalhos

científicos apresentados nesta investigação e, de forma indireta, à conclusão do terceiro

trabalho, os quais definiram o teste de 1RM como confiável para determinar a carga,

ainda  mais  se  os  executantes  possuem familiaridade  com o treino de  resistência  (já

foram praticantes).

Segundo  os  autores  citados  neste  trabalho,  os  iniciantes  do  fisiculturismo

necessitarão de algumas séries de familiarização para proceder o Teste de 1RM. Já os

praticantes de exercícios resistidos, realizarão o teste com grande economia de tempo,

sem prejuízo da confiabilidade.

Não obstante à declaração por parte de alguns autores de que o teste de 1RM é

padrão ouro, a literatura cita o Método da Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) como

um parâmetro bastante  eficiente  para avaliar  e determinar  a carga de treino  [6], isto

porque,  tal  método possui  um  baixo  custo  operacional,  grande  praticidade  e  pouca

necessidade de conhecimento específico. Já o teste de 1RM demanda tempo para sua

realização,  necessita  do  conhecimento  prático  do  avaliador  e  requer  a  participação

efetiva do avaliado, o qual deve realizar o exercício com eficiência e postura adequada. 

Assim sendo, em virtude dos fatores apresentados, a literatura define o PSE como

ideal para os programas de treinamento com exercícios resistidos para praticantes de

musculação  (iniciantes  e  frequentadores  de  academias)  e  o  Teste  de  1RM  para  os

atletas, especialmente aqueles que possuem o trabalho de força como a "espinha dorsal"

da  sua  modalidade,  como  é  o  caso  do  fisiculturismo  e  do  levantamento  de  peso

olímpico.

Portanto,  ao  analisar  criticamente  as  informações  disponíveis  na  literatura

especializada, referentes à influência da experiência em treino resistido na realização

do Teste de Uma Repetição Máxima (1RM), é possível concluir que ela é fundamental

49



ISSN: 2595-8402
DOI: 10.5281/zenodo.3960368

www.scientificsociety.net

                  

VOLUME 3, NÚMERO 5, MAIO DE 2020

para sua realização, pois proporciona economia de tempo e evita possíveis danos para o

organismo dos praticantes,  constituindo-se em um recurso que os  fisiculturistas  não

devem negligenciar em suas preparações, exceto os iniciantes, os quais devem priorizar

o método de PSE [6]. 
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