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RESUMO 

 

EFEITOS CRÔNICOS DO MÉTODO DE PRÉ-EXAUSTÃO VERSUS 

TREINAMENTO DE FORÇA TRADICIONAL SOBRE A COMPOSIÇÃO 

CORPORAL E HIPERTROFIA MUSCULAR 

 

Autor: Thiago Barbosa Trindade 

Orientador: Prof. Dr Paulo Moreira Silva Dantas 
Coorientador: Prof. Dr Jonato Prestes 

 

Pré-exaustão é uma estratégia de treinamento de força em que dois ou mais exercícios são 

executados sucessivamente, com o objetivo de maximizar ganhos de força e hipertrofia do 

músculo alvo. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos de dois programas de treinamento 

de força – tradicional versus pré-exaustão – sobre composição corporal, força e hipertrofia 

muscular em homens jovens. Trinta e cinco sujeitos destreinados foram distribuídos 

aleatoriamente em três grupos: Tradicional (n= 12; 31,42 ± 5,53 anos; 81,68 ± 13,83 Kg; 174,43 

± 7,41 cm), Pré-exaustão (n= 12; 31,33 ± 7,30 anos; 79,81 ± 13,79 Kg; 174,46 ± 4,22 cm) e 

controle (n= 11; 30,75 ± 8,04 anos; 84,85 ± 13,98 Kg; 176,55 ± 4,57 cm). Todos realizaram 

testes de uma repetição máxima (1RM) nos exercícios leg press e cadeira extensora; 

ultrassonografia nos músculos do quadríceps e glúteo máximo; e absorciometria de feixe duplo, 

antes e após um programa de treinamento de força para membros inferiores, com 9 semanas de 

duração: 2 dias por semana; 3 séries no Leg Press 45°, com 75% de 1RM, até a falha muscular 

momentânea; 1 minuto de repouso entre as séries. Imediatamente antes (≤ 10 segundos) de cada 

sessão de treinamento, o grupo Pré-exaustão realizou uma série adicional de extensão isolada 

de joelho, até a falha muscular momentânea, com 20% de 1RM. O volume total de treinamento 

foi monitorado durante o programa. A análise estatística foi realizada de forma descritiva pela 

apresentação de média, desvio padrão e Intervalo de confiança de 95%. Foram utilizados os 
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testes ANOVA One Way e Two Way, além da análise do Tamanho do Efeito para verificar 

diferenças entre as magnitudes de modificação de cada grupo. Adotou-se um nível significância 

de p < 0,05. A Pré-exaustão resultou em um menor volume total de treinamento e um aumento 

mais expressivo no teste de 1RM em cadeira extensora, sendo equivalentes os resultados 

apresentados pelos grupos treinados para 1RM no leg press, hipertrofia de músculos de coxa e 

massa livre de gordura. Somente o treinamento tradicional resultou na hipertrofia do glúteo 

máximo e na perda do percentual de gordura. A Pré-exaustão é uma estratégia útil e eficaz para 

ganhos de força e hipertrofia muscular, com menor volume de treino. 

Palavras-chave: hipertrofia muscular; ultrassonografia; quadríceps; força máxima; volume 

muscular; massa corporal magra. 
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ABSTRACT 

CHRONIC EFFECTS OF PRE-EXHAUSTION VERSUS TRADITIONAL STRENGTH 

TRAINING ON BODY COMPOSITION AND MUSCLE HYPERTROPHY 

 

Autor: Thiago Barbosa Trindade 

Orientador: Prof. Dr Paulo Moreira Silva Dantas 
Coorientador: Prof. Dr Jonato Prestes 

Pre-exhaustion is a strength training strategy where two or more exercises are performed in 

succession, with the goal of maximizing strength and muscle hypertrophy. The aim of this study 

was to compare the effects of two strength training programs – traditional vs. pre-exhaustion – 

on body composition, strength and muscle hypertrophy in young males. . Thirty-five untrained 

subjects were randomly allocated in two groups: traditional (n= 12; 31,42 ± 5,53 years; 81,68 ± 

13,83 Kg; 174,43 ± 7,41 cm), pre-exhaustion (n= 12; 31,33 ± 7,30 years; 79,81 ± 13,79 Kg; 

174,46 ± 4,22 cm) and control (n= 11; 30,75 ± 8,04 years; 84,85 ± 13,98 Kg; 176,55 ± 4,57 cm).  

All subjects performed one-repetition maximum tests (1RM) in the leg press and seated knee 

extension exercises, ultrasound scans in the quadriceps and gluteus maximus muscles, and 

DEXA scans before and after a lower limb strength training program, which lasted for 9 weeks: 

twice a week; 3 sets of 45° Leg Press at 75% of 1RM until momentary muscular failure; 1 minute 

of rest between sets. The pre-exhaustion group performed one additional set of seated knee 

extension at 20% of 1RM, until momentary muscular failure, immediately before (≤ 10 seconds) 

each training session. Total training volume was monitored during the whole program. 

Statistical analysis was performed descriptively through mean values, standard deviation and a 

confidence interval of 95%. One and two-way analysis of variance tests (ANOVA) were used, 

as well as an effect size analysis to verify differences between the magnitudes of change in each 

group. Statistical significance was assumed for P values < 0,05 Pre-exhaustion resulted in a 

lower total training volume and a more expressive increase in the 1RM seated knee extension 
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tests, while the results were not different for both groups in the 1RM leg press test, as well as 

for thigh and hip muscle hypertrophy and lean mass. Only traditional training resulted in gluteus 

maximus hypertrophy and total body fat loss. Pre-exhaustion is a useful and efficient training 

strategy for hypertrophy and strength gains, with a lower training volume. 

Keywords: muscle hypertrophy; ultrasound; quadriceps; maximum strength; muscle volume; 

lean body mass. 
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1. INTRODUÇÃO 

As características arquitetônicas do músculo esquelético influenciam diretamente a sua 

capacidade funcional (Ryan G. Timmins et al. 2016) e estão positivamente relacionadas ao seu 

potencial de produção de força (Jacob E Earp et al. 2015). A compreensão das alterações 

morfológicas decorrentes de um estímulo – como o treinamento de força – é necessária para a 

elaboração de estratégias mais adequadas aos objetivos de cada praticante, por meio da 

manipulação de variáveis do treinamento (por exemplo: tipo de exercício, carga relativa 

levantada, volume de treinamento, intervalo de repouso entre as séries, ordem dos exercícios) 

cuja combinação determinará a dimensão e a qualidade das respectivas respostas sobre as 

funções musculares, como a força e a hipertrofia do músculo esquelético (Williams et al. 2017; 

Schoenfeld et al. 2014; Ribeiro et al. 2016; Ryan G Timmins et al. 2016). Em termos clínicos, 

as implicações práticas da hipertrofia muscular vão além da melhora no desempenho esportivo, 

se estendendo ao desenvolvimento da aptidão física e da capacidade funcional em indivíduos 

fisicamente ativos e em idosos (Aguiar et al. 2015). A espessura do músculo esquelético serve 

de parâmetro para a mensuração de sua hipertrofia (Ema et al. 2013). 

A hipertrofia do músculo esquelético é influenciada por altos níveis de tensão muscular, 

associados à elevação de hormônios anabolizantes (testosterona, hormônio do crescimento, fator 

de crescimento similar à insulina), os quais estimulam a síntese de proteínas contráteis e a 

incorporação de células satélites no interior das fibras musculares, resultando no aumento do 

material contrátil (quantidade de filamentos de actina, miosina, e de pontes cruzadas, por 

consequência) disposto em paralelo por toda a área de secção transversal do músculo esquelético 

(Folland & Williams 2007; Penzer et al. 2016; Brad J. Schoenfeld 2013b; Burd et al. 2010). Sem 

prejuízo desses mecanismos, sugere-se que o estresse metabólico, obtido em um exercício, ou 

sessão de treinamento, também influencia na magnitude da hipertrofia muscular. A hipóxia 

muscular aguda, associada ao treinamento de força, aumenta ainda mais o estresse metabólico, 

e potencializa a sinalização de proteínas musculares, que levam ao maior acúmulo de proteínas 

miofibrilares, ao longo do tempo (Schoenfeld, 2013).  

Um conjunto de músculos que compartilham da mesma inserção, como o quadríceps 

femoral, pode sofrer alterações não uniformes, em diferentes porções e proporções, em 

decorrência de um único processo de hipertrofia (Jacob E Earp et al. 2015; Wakahara et al. 

2013a). Este efeito seria o resultado de diferenças funcionais atribuídas a porções distintas do 
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músculo e estaria relacionado à ativação de regiões específicas do grupamento muscular durante 

um exercício (Wakahara et al. 2012; Jacob E. Earp et al. 2015; Narici et al. 1989). A ativação 

da musculatura agonista pode variar de acordo com o movimento em execução, a exemplo do 

que ocorre com o próprio quadríceps durante a realização do exercício isolado de extensão de 

joelho, quando o reto femoral tem uma maior ativação, comparado aos exercícios 

multiarticulares de agachamento e leg press,  nos quais os vastos lateral e medial se sobressaem 

(R F Escamilla et al. 1998). 

Embora decorra de uma integração multifatorial – local e sistêmica – a hipertrofia 

muscular parece guardar relação direta com o aumento do recrutamento muscular (Brad J. 

Schoenfeld 2013). Há evidências de que exercícios dinâmicos, ainda que executados em baixa 

intensidade, aliados à restrição no fluxo sanguíneo muscular, são eficazes para a promoção do 

aumento da força e da hipertrofia musculares (Slysz et al. 2016). Acredita-se que isto ocorra 

devido a uma antecipação no recrutamento das fibras musculares do tipo II, provocada pela 

fadiga localizada, decorrente do acúmulo de metabólitos (Brad J. Schoenfeld 2013b). Tal 

fenômeno tem despertado o interesse na busca por evidências que justifiquem a adoção de 

estratégias de treinamento de força, alternativas aos modelos convencionais (Kraemer et al. 

2009), que priorizem a redução da intensidade sem prejuízo dos benefícios (C J Mitchell et al. 

2012; Schoenfeld 2011; Angleri et al. 2017; Charro et al. 2012; Ribeiro et al. 2016). Modelos 

alternativos de treinamento, como a Pré-exaustão, fazem parte da rotina de fisiculturistas e 

entusiastas do treinamento de força (Figueiredo et al. 2017), embora ainda dividam opiniões 

entre autores, especialmente no que se refere à sua utilidade e mesmo à necessidade de seu 

emprego (Carpinelli 2010; Brad J. Schoenfeld 2013a). 

A exaustão de um músculo alvo; obtida com a execução de um exercício isolado em 

baixa intensidade, seguida da realização imediata de outro, multiarticular, em intensidade 

elevada, é sugerida como uma estratégia alternativa de treinamento de força (Jones 1970). A 

justificativa teórica para o emprego do método sugere que a fadiga prévia – do músculo alvo – 

promoveria maior estresse metabólico e, em condição de hipóxia, obtida na execução do 

exercício exaustivo, fibras musculares oxidativas perderiam eficiência, potencializando o 

recrutamento de outras que independem, ou pouco dependem da oferta de oxigênio, e são mais 

suscetíveis ao processo de hipertrofia e ao aumento de força (AGUIAR, 2015; Schoenfeld, 

2013-a; Schoenfeld, 2013-b; Loenneke, 2011; Slysz, 2015; AGUIAR, 2015). Porém, essa 

hipótese não é consenso entre os autores (Fisher et al. 2014; de França et al. 2015), e tem gerado 
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discussões pertinentes acerca da sua utilidade em programas de treinamento (Prestes et al. 2015; 

Fisher et al. 2015). A própria falta de uma padronização dos procedimentos metodológicos até 

então utilizados em estudos que testaram os efeitos crônicos da Pré-exaustão, dificulta maiores 

discussões teóricas acerca da sua eficácia. 

A pré-exaustão pode ser definida como um método avançado de treinamento de força 

segundo o qual dois ou mais exercícios são executados de forma sucessiva, em sequência quase 

ininterrupta, com o objetivo de maximizar os ganhos de força e hipertrofia do músculo alvo 

(Fisher et al. 2014; Brennecke et al. 2009). Em 1970, Whilst Jones sugeriu que, a execução de 

exercícios compostos, nos quais mais de um grupo muscular é demandado, pode ser limitada 

pela falha momentânea do músculo mais fraco envolvido no movimento, resultando na 

subutilização das demais estruturas musculares. Nestas circunstâncias, como estratégia de 

compensação, os músculos mais fortes poderiam ser previamente exauridos com a execução de 

exercícios isolados, para assim contrabalancear a possível subutilização destes no exercício 

subsequente (Aguiar et al. 2015; Fisher et al. 2014; Augustsson et al. 2003). 

Desde o primeiro registro do termo “pré-exaustão” (Jones 1970), diversas investigações 

foram conduzidas com o objetivo de elucidar os efeitos agudos e crônicos do método sobre a 

performance muscular e outras variáveis (Soares, Lee E. Brown, et al. 2016; Fisher et al. 2014; 

de França et al. 2015; Augustsson et al. 2003; Brennecke et al. 2009; Bentes et al. 2012; Aguiar 

et al. 2015). A maioria destes estudos observou respostas agudas de variáveis como força; 

percepção subjetiva de esforço; atividade elétrica de músculos diversos, por meio de 

eletromiografia de superfície; volume total de treinamento e concentração de lactato sanguíneo. 

Aguiar et al. (2015), utilizaram um mesmo movimento monoarticular (cadeira extensora), como 

estratégia de Pré-exaustão e como exercício subsequente, para concluir que a inclusão de uma 

única série de extensão de joelhos, realizada à 20% de uma repetição máxima (1RM) até a falha 

muscular momentânea, 30 segundos antes de um programa de treinamento de força de alta 

intensidade, resultou no aumento da força dinâmica máxima, da área da secção transversal, da 

resistência e da eficiência muscular do quadríceps. Fisher et al. (2014) observaram que, para 

uma amostra composta por homens e mulheres, a inclusão da Pré-exaustão em um programa de 

treinamento de força tradicional não resultou em alterações de composição corporal ou força 

muscular, quando comparada a grupos que não se submeteram ao método. Os autores não 

especificaram as cargas utilizadas para a Pré-exaustão e para os exercícios multiarticulares. 
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A aplicação inexata do método, principalmente em razão da inobservância dos intervalos 

de transição entre os exercícios, ou a utilização apenas de movimentos isolados; a ausência de 

instrumentos padrão ouro, especialmente para a análise da composição corporal, e; a própria 

seleção de parâmetros de adaptações menos adequados para a avaliação do método, são algumas 

das limitações que permeiam as investigações até então realizadas sobre a pré-exaustão 

(Carpinelli 2010). 

Nesse contexto, é possível concluir que não existem evidências conclusivas de que a Pré-

exaustão, realizada imediatamente antes da execução de exercícios compostos para o mesmo 

seguimento corporal, interfira cronicamente na performance da força muscular (em diferentes 

movimentos), bem como nas alterações não uniformes relacionadas à hipertrofia muscular e à 

composição corporal do praticante. 

Acredita-se que, devido ao maior recrutamento de fibras musculares do tipo II, 

decorrente de uma condição de hipóxia provocada pela execução de um exercício isolado pré-

exaustivo, até a falha muscular momentânea, as alterações referentes à composição corporal, à 

hipertrofia muscular e à força dinâmica máxima apresentem magnitudes diferenciadas, para os 

dois modelos de treinamento – Pré-exaustão versus Tradicional. Espera-se que as alterações 

morfológicas segmentares de membros inferiores (MMII), obtidas com aplicação do método 

Pré-exaustão, superem as decorrentes do treinamento de força tradicional. A hipótese ora 

proposta encontra respaldo nos resultados apresentados por Aguiar et al. (2015), no qual, a 

inclusão de uma série de extensão isolada de joelho, executada em baixa intensidade 

imediatamente antes de uma sessão de treinamento de força de alta intensidade, foi suficiente 

para promover maiores ganhos de força e hipertrofia dos músculos do quadríceps.  

A inclusão de uma única série de extensão isolada de joelho é suficiente para modificar 

a combinação das variáveis de treinamento, a ponto de diferenciar os dois protocolos propostos 

(Pré-exaustão versus Tradicional). Importante salientar que, para o treinamento realizado com 

Pré-exaustão,  tipos de exercício (isolado e multiarticular); carga relativa (baixa e alta 

intensidade); intervalo entre as séries (mínimo de repouso entre o exercício isolado e o 

multiarticular); falha muscular momentânea em todas as séries;  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Comparar os efeitos do método Pré-exaustão com o treinamento de força tradicional, sobre 

a força muscular, a composição corporal e a hipertrofia muscular. 

 

2.2 Específicos 

 Comparar os efeitos de dois modelos de treinamento de força – Tradicional versus Pré-

exaustão – sobre a força máxima dos músculos extensores de joelho, antes e após 9 semanas 

de treinamento de força; 

 Comparar os efeitos de dois modelos de treinamento de força – Tradicional versus Pré-

exaustão – sobre a espessura muscular, em diferentes regiões (proximal e distal) dos 

músculos extensores de joelho, antes e após 9 semanas de treinamento de força; 

 Comparar os efeitos de dois modelos de treinamento de força – Tradicional versus Pré-

exaustão – sobre a composição corporal total, antes e após 9 semanas de programa de 

treinamento de força; 

 Comparar os efeitos de dois modelos de treinamento de força – Tradicional versus Pré-

exaustão – sobre a composição corporal seguimentada (específica de membros inferiores) 

antes e após 9 semanas de programa de treinamento de força; 

 Comparar o volume total de treinamento obtido nos modelos de treinamento de força – 

Tradicional versus Pré-exaustão – durante 9 semanas de treinamento de força. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

O sucesso de um programa de treinamento de força depende diretamente do emprego 

adequado de suas variáveis metodológicas – como intensidade, número de séries e de repetições 

(volume), intervalo de descanso entre as séries, ordem dos exercícios, velocidade de movimento 

(cadência) e freqüência de treinamento – cuja combinação deverá observar os objetivos, a 

capacidade física e o status de treinamento de cada praticante (Kraemer et al. 2009; Williams et 

al. 2017). 

A interrelação entre volume e intensidade é constantemente modulada em programas de 

treinamento periodizados (Figueiredo et al. 2017), e o aumento progressivo da carga de treino é 

um recurso comumente empregado em planejamentos destinados ao aprimoramento da força e 

da hipertrofia muscular, mas esta conduta, frequentemente, está associada a uma maior 

exposição do atleta a riscos de lesão, ao overtrainning e até mesmo à estagnção dos resultados 

(Williams et al. 2017; Schoenfeld et al. 2014). Neste sentido, há uma busca pertinente por 

estratégias alternativas a modelos tradicionais de treinamento de força (Ratamess et al. 2009); 

dentre elas, a Pré-exaustão; caracterizadas especialmente pela redução da intensidade, sem 

prejuízo dos benefícios comumente alcançados com a prática da modalidade (Mitchell et al. 

2012; Schoenfeld 2011; Angleri et al. 2017; Charro et al. 2012; Ribeiro et al. 2016). 

 

3.1 Pré-exaustão 

Há uma lacuna no conhecimento científico a respeito da influência do método de 

treinamento de força denominado “Pré-exaustão” sobre as adaptações morfológicas decorrentes 

da utilização desta técnica. Os efeitos observados em estudos agudos não são suficientes para 

determinar um comportamento crônico de ganhos de força e de hipertrofia do músculo 

esquelético (referido daqui em diante como ‘músculo’), ou de eventuais alterações da 

composição corporal. Essa constatação pode ser obtida a partir da análise de investigações que, 

por meio de eletromiografia de superfície (EMG), avaliaram a ativação de músculos agonistas 

e antagonistas/sinérgicos, após a execução de um exercício isolado pré-exaustivo. 

Para uma amostra composta por 17 homens, com aproximadamente cinco anos de 

experiência em treinamento de força, Sforzo e Touey (1996) utilizaram dois modelos de sessão 
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de treino, os quais se diferenciavam, um do outro, basicamente pela ordem de execução dos 

exercícios. Na sessão A, os sujeitos executaram o agachamento, a extensão e a flexão de joelho, 

o supino, o desenvolvimento (military press) e a extensão de cotovelo na polia alta. Na sessão 

B, a ordem foi modificada para flexão de joelho, extensão de joelho, agachamento, extensão de 

cotovelo na polia alta, desenvolvimento e supino reto. Para todos os exercícios, os sujeitos 

realizaram quatro séries com cargas referentes a 8RM, previamente aferidas, até a falha 

muscular. O intervalo de repouso entre cada série de exercício foi de 2 minutos; entre um 

exercício e outro, de 3 minutos; entre o conjunto de exercícios para a porção superior do corpo 

e para a porção inferior do corpo, de 5 minutos. Entre cada sessão de treino, foi respeitado um 

intervalo de 48 a 72 horas. O que os autores denominaram de Força Total (FT) “= (resistance x 

reps)” representava, na verdade, o volume total de treino para cada exercício e para cada sessão. 

O estudo apresentou ainda uma razão de fadiga (RF) para cada exercício, representada pela 

equação (RF =  FT da série1 – FT da série4 / FT da série 1 x 100%). Os autores relataram que a 

força total para a primeira série de supino reto na sessão A era aproximadamente quatro vezes 

maior (720 kg) em comparação com a força total (179 kg) obtida na primeira série do mesmo 

exercício na sessão B. Já no agachamento, a força total obtida na sessão A foi de 896 kg para a 

primeira série e de 698 kg, também na primeira série da sessão B. Entretanto, observa-se nos 

resultados uma maior FT para os exercícios isolados quando estes foram realizados no início da 

sessão. Apesar da relevância dos resultados, convém ressaltar que o estudo em comento não 

seguiu a descrições da estratégia de Pré-exaustão hipotetizada por Jones (1970), em razão das 

cargas empregadas nos exercícios isolados (8RM), dos intervalos de repouso utilizados entre os 

exercícios isolados e os multiarticulares (3 minutos), além da própria seleção dos exercícios 

(extensão de cotovelo em polia alta; flexão isolada de joelho). Ademais, o decréscimo do 

desempenho observado nos exercícios multiarticulares após a execução de movimentos isolados 

já seria esperada, considerando a própria proposta original do método Pré-exaustão, segundo a 

qual é prevista a redução da carga habitualmente utilizada no exercício multiarticular, para que 

seja mantido um volume razoável de treinamento, mesmo após a execução do exercício isolado 

exaustivo. 

Augustsson et al. (2003) demonstraram, com o auxílio da EMG, que, após a pré-exaustão 

do quadríceps na cadeira extensora, os indivíduos apresentaram menor ativação elétrica dos 

músculos vasto lateral e reto femoral na execução do leg press, não havendo diferença 
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significativa na ativação do músculo glúteo máximo entre as condições com e sem Pré-exaustão. 

Convém ressaltar que os autores utilizaram carga equivalente a 10RM para ambos os exercícios, 

fugindo da proposta original do método Pré-exaustão. Gentil et al. (2007) e Brennecke et al. 

(2009), também utilizando carga equivalente a 10RM para ambos os exercícios, relataram maior 

ativação do tríceps braquial no supino reto, após a execução de um exercício isolado – pré-

exaustivo – para peitorais, no peck-deck / chest-fly. Os intervalos entre as séries de exercício 

isolado e multiarticular foram de, aproximadamente, 20 segundos, no primeiro estudo, e 11 

segundos, no segundo. Os Autores não encontraram diferença significativa na ativação do 

músculo peitoral maior em qualquer das duas condições de execução do exercício composto: 

com e sem pré-exaustão. Estes dois estudos verificaram ainda uma queda do rendimento no 

exercício composto, quando a sua execução foi precedida da pré-exaustão. No entanto, não se 

pode inferir, a partir de qualquer destes resultados, que o método é ineficaz, especialmente para 

o aumento da performance muscular. É importante considerar que a lógica do método seria 

exatamente essa: após a execução de um exercício de pré-exaustão, especialmente isolado, 

espera-se que a atividade elétrica dos músculos ditos mais fortes – principais alvos do estímulo 

prévio – apresente um decréscimo, como bem evidenciado na literatura, para que outros grupos 

musculares (“elos fracos”, segundo Jones) suportem a continuidade do treino, na execução do 

exercício composto, quando haveria, entretanto, uma queda esperada no rendimento, decorrente 

da referida fadiga. Essa seria, aliás, a justificativa apresentada por Jones (1970) para a utilização 

do método: uma mudança na estratégia de recrutamento muscular para a preservação da 

funcionalidade e manutenção do desempenho. 

Não se referindo, ou empregando a estratégia da Pré-exaustão, de França et al. (2015) 

concluíram que a inclusão de exercícios isolados em um programa de treinamento de força que 

envolve exercícios multiarticulares não promove benefícios adicionais para homens treinados, 

sugerindo que um programa de treinamento de força composto somente de exercícios 

multiarticulares seja uma abordagem suficientemente eficiente. Para tanto, os autores recrutaram 

20 homens jovens, com pelo menos 2 anos de experiência prévia em treinamento de força. Os 

sujeitos foram divididos em dois grupos e submetidos a um programa periodizado – linear – de 

treinamento de força com oito semanas de duração, seguindo a mesma rotina de exercícios, de 

intervalos de repouso e de intensidades – para a região superior do corpo. Em cada sessão de 

treino, no entanto, dois exercícios isolados – extensão e flexão de cotovelo – foram 
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acrescentados na rotina de um dos grupos. Os resultados do estudo mostram que não houve 

diferenças significativas entre os grupos para circunferência de braço relaxado e circunferência 

de braço com o cotovelo flexionado, tampouco para a força dinâmica máxima (1RM na extensão 

e flexão de cotovelo) entre os grupos. Apesar de o referido estudo não versar sobre a hipótese 

ora discutida – Pré-exaustão – é válido ressaltar que os métodos empregados pelos autores não 

são suficientes para sustentar as conclusões apresentadas. Além da baixa validade da medida 

empregada – circunferência de braço – para a análise de possíveis modificações ocorridas nos 

músculos do braço, por exemplo, não houve menção ao controle alimentar dos sujeitos, 

tampouco a existência de um grupo controle. 

Na mesma perspectiva, Gentil et al. (2015) recrutaram 29 sujeitos sem experiência prévia 

em treinamento de força e os dividiram em dois grupos, para um programa de treinamento de 

força de 10 semanas. Ambos os grupos seguiram uma mesma sequência de exercícios, todos 

com carga para 8-12RM: leg press, extensão isolada de joelho e supino reto. O quarto exercício 

diferia a intervenção entre os grupos: um dos grupos realizou a puxada em polia alta, com pegada 

pronada; e, o outro grupo, a flexão isolada de cotovelo na barra livre, com pegada supinada. Os 

autores não encontraram diferença significativa entre os grupos para a espessura dos flexores de 

cotovelo, nem para o pico de torque – aferido em dinamômetro isocinético – mas ambos os 

grupos apresentaram modificações para estas variáveis, quando comparados os testes pré e pós-

intervenção. Apesar da falta de experiência prévia em treinamento de força, os sujeitos não 

foram submetidos a qualquer período de familiarização, com o objetivo minimizar eventuais 

efeitos do aprendizado sobre as variáveis analisadas. Ademais, o estudo não mencionou o 

controle dietético durante o período das intervenções, nem utilizou grupo controle. 

A exemplo de outros estudos já mencionados, Golas et al. (2017) utilizaram a 

eletromiografia de superfície em oito homens jovens, com experiência prévia de pelo menos três 

anos em treinamento de força, para investigar a atividade elétrica dos músculos peitoral maior, 

deltoide anterior e tríceps braquial, durante uma série de supino reto executada em alta 

intensidade (95% de 1RM), antes e após a pré-exaustão de cada um destes grupos musculares. 

Para tanto, realizaram a exaustão prévia de cada um destes músculos, seguida da execução do 

supino reto, em sessões separadas. Não foram verificadas diferenças na atividade elétrica dos 

músculos peitoral maior e deltoide anterior entre as condições testadas – supino reto antes e após 

a pré-exaustão em exercício isolado. Apesar de os autores relatarem uma maior atividade 
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mioelétrica do tríceps braquial (% de contração isométrica voluntária máxima) na execução do 

supino reto após a exaustão prévia do próprio tríceps braquial em exercício isolado (média ± 

DP, 147.76 ±18.6%), comparada à execução do supino sem a pré-exaustão do tríceps (114.77 ± 

19.4%), convém ressaltar que o conceito clássico da Pré-exaustão mais uma vez deixou de ser 

aplicado. Além de utilizarem 70% de 1RM como carga para a realização de quatro séries, com 

dois minutos de intervalo entre cada uma, para o que consideraram exercício exaustivo prévio, 

os autores ainda aguardaram 5 minutos entre o final da última série “pré-exaustiva” e o início 

do exercício multiarticular – supino reto.  

Na busca por evidências sobre os efeitos crônicos decorrentes da aplicação do método, 

Fisher et al. (2014) analisaram uma amostra composta por homens e mulheres para afirmar que 

a inclusão da pré-exaustão em um programa de treinamento de força tradicional não resultou em 

alterações na composição corporal – avaliada com o auxílio da plestimografia – tampouco na 

força muscular, quando comparada a outros grupos que não se submeteram ao método. 

Entretanto, além de não especificarem a carga utilizada nos protocolos de Pré-exaustão, os 

autores não realizaram o controle dietético dos sujeitos durante o período experimental, 

tampouco utilizaram testes de carga máxima (1RM) para a avaliação da força muscular. 

Aguiar et al. (2015) utilizaram um mesmo movimento isolado (cadeira extensora) como 

estratégia pré-exaustiva e como exercício subsequente, para concluir que a inclusão de uma 

única série de extensão de joelhos, realizada com 20% de uma repetição máxima (1RM), 

imediatamente antes de um programa de treinamento de força de alta intensidade, resultou em 

maiores ganhos de força dinâmica máxima, área de secção transversal, resistência e eficiência 

muscular do quadríceps. Apesar de não reproduzir a hipótese idealizada para a Pré-exaustão, 

esse estudo sugere que a eficácia da estratégia pode ser obtida ainda que somente movimentos 

isolados sejam executados, tanto na condição de exercício pré-exaustivo, como no exercício 

principal. 

A literatura carece, portanto, de evidências extraídas da aplicação do princípio sugerido 

por Jones (1970), em um programa de treinamento com período razoável de duração, para que 

os eventuais efeitos crônicos possam ser verificados, mediante o emprego de instrumentos 

adequados para a avaliação de ganhos de força, hipertrofia muscular e composição corporal. 
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Vale lembrar que, de acordo com o conceito original do método, a aplicação da pré-

exaustão deve obedecer alguns requisitos, para que os seus benefícios sejam alcançados: nos 

exercícios em que duas ou mais estruturas musculares estejam envolvidas, os músculos 

considerados mais fortes devem ser submetidos à exaustão prévia com a utilização, 

preferencialmente, de exercícios isolados, executados até a falha muscular momentânea; neste 

estado de exaustão o indivíduo deve seguir “imediatamente” – sem qualquer repouso – com a 

execução de um exercício composto, até que nova falha muscular momentânea seja alcançada; 

sugere-se que a carga utilizada no exercício isolado deve ser leve, para que “vinte ou trinta” ou 

mais repetições sejam realizadas; o músculo considerado prioritário interfere diretamente na 

melhor escolha dos exercícios que serão utilizados, tanto isolados, quanto compostos; uma 

redução da carga habitualmente utilizada no exercício composto (aproximadamente 50%) é 

sugerida, porquanto, segundo o Autor, o “ponto de falha” não será atingido em razão da falência 

do “elo frágil”, mas pelo total esgotamento dos músculos-alvo; um único ciclo dessa estratégia, 

por sessão de treino, é necessário para iniciar a aplicação do método e não mais do que três 

ciclos por sessão são suficientes para indivíduos experientes nessa prática (Jones, 1970). 

De fato, nenhum estudo empregou o passo a passo sugerido na versão original do método, 

o que prejudica a interpretação dos resultados, especialmente sobre a eficácia ou a utilidade do 

seu emprego. Essa ressaltava foi arguida por Carpinelli (2013), quando o Autor destaca que não 

há evidências suficientes, com base nos estudos disponíveis na literatura, para subsidiar uma 

conclusão definitiva acerca da eficácia do emprego da Pré-exaustão no treinamento de força, 

haja vista que os estudos – até então disponíveis – não aplicaram o método na forma hipotetizada 

por Jones (1970). 

 

3.2 Hipertrofia muscular não uniforme 

A capacidade de produção de força do músculo esquelético está associada às suas 

características arquitetônicas, como espessura, ângulo de penação e comprimento do fascículo. 

Quando o músculo é submetido a um estímulo mecânico, a exemplo do treinamento de força, 

essas variáveis podem sofrer modificações, e a compreensão dessas alterações se torna 

importante para o melhor entendimento da função muscular e para a prevenção de lesões 

(Timmins et al. 2016; Ema et al. 2013). 
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A espessura muscular, o comprimento do fascículo e o ângulo de penação são 

determinantes das funções musculares durante os movimentos humanos. Enquanto a espessura 

muscular está diretamente associada à força, o comprimento do fascículo está relacionado à 

velocidade máxima de encurtamento bem como à relação força-comprimento do músculo. 

Adicionalmente, o ângulo de penação apresenta relação direta com a eficiência de transmissão 

da força das fibras musculares ao tendão (Ema et al. 2013). Narici et al. (1989), submeteram 

indivíduos do sexo masculino a um programa de treinamento de força, composto somente do 

exercício de extensão de joelho em cadeira isocinética, durante 60 dias. Os autores verificaram 

que os aumentos relativos na área da seção transversal do quadríceps femoral apresentavam um 

pico a 4/10 do comprimento do fêmur, diminuindo nas regiões distais, quando as medidas se 

aproximavam do joelho. Esses achados revelaram um processo de hipertrofia não uniforme, 

tanto para cada músculo, individualmente, ao longo da sua extensão (comprimento), quanto 

entre os diferentes grupos musculares que compõem o quadríceps femoral. O estudo concluiu 

que, para cada um dos músculos do quadríceps pode haver uma relação comprimento/tensão 

diferente, e a hipertrofia preferencial de cada um destes pode ter uma implicação importante na 

relação comprimento/tensão de todo o grupo muscular. Estudos mais recentes reforçam a 

proposição de que as alterações da arquitetura muscular, incluindo a própria hipertrofia, em 

resposta ao treinamento de força, ocorrem de maneira não uniforme ao longo da extensão de um 

mesmo músculo (Wakahara et al. 2013b; Wakahara et al. 2012; Blazevich et al. 2007; Melnyk 

et al. 2009).  

Ema et al. (2013) observaram, por meio de ressonância magnética e ultrassonografia, 

que os aumentos relativos na área de secção transversal, na espessura muscular e no ângulo de 

penação do reto femoral foram significativamente maiores do que aqueles encontrados nos 

vastos, após um programa de treinamento de força de 12 semanas, utilizando somente a extensão 

isolada de joelho. Ainda, os aumentos relativos das áreas de secção transversal do vasto lateral 

e do reto femoral foram significativamente maiores na região distal, comparados à proximal. 

Foi observado na ocasião que os comprimentos de fascículos não apresentaram alterações em 

nenhum dos músculos, após o treinamento. 

Wakahara et al. (2013) apresenta duas explicações para o processo de hipertrofia não 

uniforme em um mesmo grupo muscular, usando como exemplo o tríceps braquial: a diferença 

na ativação muscular durante uma sessão de treino; e, a diferença na capacidade síntese de 
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proteínas contráteis. Segundo os autores, o primeiro aspecto exerce maior interferência no 

processo de hipertrofia regional, não específica. 

Nesse contexto, vale ressaltar os achados de Escamilla et al. (1998), quando os autores 

relataram que a atividade EMG do músculo reto femoral foi menor nos exercícios 

(multiarticulares) de agachamento e leg press do que na extensão isolada de joelho; enquanto 

que os sinais EMG dos vastos lateral e medial foram maiores e mais rápidos nos exercícios 

multiarticulares do que na extensão do joelho monoarticular. A ativação muscular dos 

sinergistas em uma sessão de treinamento pode ser dependente da modalidade de exercício e da 

característica anatômica de cada componente sinergista (Jacob E. Earp et al. 2015). 

Ema et al. (2013) acrescentam que a presença de fibras musculares do tipo II é 

significativamente maior no músculo reto femoral, quando comparado aos vastos, o que lhe 

confere uma maior suscetibilidade ao processo de hipertrofia. Os mesmos autores argumentam 

que, como o aumento no ângulo de penação decorre de uma dilatação do diâmetro das fibras 

musculares em uma área limitada de aponeurose, uma maior hipertrofia implicaria em maiores 

alterações nessa variável. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Delineamento experimental 

Um estudo prospectivo, duplo-cego, controlado, randomizado foi desenvolvido com o 

intuito de comparar as eventuais interferências da inclusão de um exercício exaustivo prévio; 

em uma sessão de treino de força; sobre a força dinâmica máxima (1RM) e a arquitetura 

muscular (espessura muscular) dos músculos do quadríceps e do glúteo máximo; bem como 

sobre a composição corporal (percentual de gordura corporal e massa livre de gordura); e a carga 

externa de treinamento em homens jovens. Para tanto, os indivíduos realizaram testes de 1RM, 

ultrassonografia e DEXA em duas ocasiões distintas (antes e após um programa de treinamento 

de força de 9 semanas de duração, cujo início foi precedido por 9 sessões de familiarização, 

sendo 3 por semana, com intervalo de 48h entre cada uma, para minimizar possíveis efeitos de 

aprendizagem. Os testes de 1RM foram realizados com o auxílio de duas máquinas de extensão 

bilateral de joelhos (cadeira extensora e de um leg press 45º). Após a primeira sequência de 

testes (PRÉ), os sujeitos foram randomizados de forma estratificada, de acordo com os valores 

de 1RM obtidos no exercício Leg Press 45º e, em seguida, distribuídos aleatoriamente, de forma 

cega, entre 3 grupos: controle, não treinado (CO, N= 11), treinamento tradicional (TR, N= 12) 

e pré-exaustão (PE, N= 12). Três dias após a conclusão do período experimental de 9 semanas, 

todos os sujeitos repetiram a mesma sequência de testes, previamente realizados, para que 

fossem examinadas as possíveis interações entre os grupos. 

Figura 1: Desenho do estudo. 
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4.2 População e amostra 

A população foi constituída por homens saudáveis, com idade entre 18 de 40 anos, 

experiência prévia, mínima e ininterrupta de um ano em Treinamento de Força, porém 

destreinados pelo período dos seis meses que antecederam o recrutamento, pelo menos. A 

seleção foi realizada de forma probabilística, resultando em uma amostra composta por n=39 

sujeitos (PE = 13; TR = 13; CO = 13). Durante o protocolo experimental, um voluntário de cada 

grupo de treinamento foi excluído em razão da quebra de assiduidade nos treinos (fixada em 

uma falta a qualquer das sessões). Dois voluntários do Grupo Controle também foram excluídos, 

porquanto praticaram exercícios físicos durante o período do controle. Ao final, n = 12 

voluntários compuseram o grupo PE (31,33 ± 7,30 anos; 79,81 ± 13,79 Kg; 174,46 ± 4,22 cm; 

IMC 26,12 ± 3,72; 1RM Leg Press = 338,75 ± 60,53; 1RM Leg press relativo = 4,28 ± 0,62); n 

= 12 formaram o grupo TR (31,42 ± 5,53 anos; 81,68 ± 13,83 Kg; 174,43 ± 7,41 cm; IMC 26,78 

± 3,72; 1RM Leg Press = 342,08 ± 55,94; 1RM Leg press relativo = 4,25 ± 0,77); e, n = 11, 

permaneceram no grupo CO (30,75 ± 8,04 anos; 84,85 ± 13,98 Kg; 176,55 ± 4,57 cm; IMC 

26,74 ± 3,71; 1RM Leg Press = 339,58 ± 69,10; 1RM Leg press relativo = 4,09 ± 0,69). 

 

4.3 Critérios e inclusão e exclusão 

Para compor a amostra, foram incluídos os sujeitos que relataram experiência prévia de, 

pelo menos, um ano ininterrupto em treinamento de força, incluindo a prática dos exercícios de 

extensão isolada de joelhos e leg press 45°; que não registraram qualquer resposta negativa ao 

Physical Activity Readiness Questionnaire – PARq (Apêndice 1), tampouco apresentaram 

contra-indicações decorrentes de avaliação médica (atestado negativo).  

Foram excluídos os sujeitos que apresentavam deficiência física ou limitações 

osteomioarticulares que impedissem a prática regular do treinamento de força; os vegetarianos; 

os que faziam uso de medicação capaz de afetar a hipertrofia muscular ou a capacidade de treinar 

intensamente; os que utilizavam esteróides anabolizantes ou suplementos ergogênicos nos seis 

meses que antecederam o início do estudo; os indivíduos que se envolveram em qualquer 

programa de treinamento de força nos seis meses que antecederam o início do estudo ou que 

praticaram sistematicamente qualquer outro exercício/modalidade esportiva durante a 



16 

  

realização deste estudo; os diabéticos, os hipertensos ou portadores de alguma doença crônico-

degenerativa. 

 

4.4 Comitê de ética 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (parecer nº: 2.110.224), e seguiu as diretrizes para coleta de dados em seres 

humanos estabelecidas na resolução nº 466/12, de 12/12/12, do Conselho Nacional de Saúde. 

Todos os voluntários foram informados sobre os procedimentos, riscos e benefícios da 

investigação, oportunidade em que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice 2). 

 

4.5 Programa de Treinamento de Força 

Os grupos PE e TF foram submetidos ao mesmo regime de treino (2 dias por semana; 3 

séries, até a falha muscular momentânea – considerada como a capacidade de o sujeito realizar 

a fase concêntrica do movimento sem prejuízo da técnica adequada (Schoenfeld et al. 2015), 

com 75% de 1RM, para a tríplice extensão de quadril, joelho e tornozelo no exercício Leg Press 

45° (equipamento Physicus®, São Paulo, Brasil), com velocidade/cadência da ação muscular de 

20 repetições por minuto (1 s concêntrico : 2 s excêntrico) e 1 minuto de repouso entre as séries; 

durante um programa de treinamento de força de 9 semanas, com o objetivo de promover 

adaptações relevantes na composição corporal e no ganho de força (Ratamess et al. 2009). 

Entretanto, o grupo PE realizou uma série adicional de exercício isolado, até a falha muscular 

momentânea, imediatamente antes (≤ 10 s) de cada sessão de treinamento (Figura 2). O exercício 

isolado utilizado pelo grupo PE foi a extensão do joelho bilateral em posição sentada, executada 

em uma máquina comercial de extensão de joelho (equipamento Physicus®, São Paulo, Brasil), 

com uma amplitude de movimento de 90° a 30° de flexão do joelho (0 ° = extensão completa 

do joelho), e velocidade/cadência da ação muscular de 30 repetições por minuto (1 s concêntrico 

: 1 s excêntrico). Somente nas 9 sessões de familiarização a cadência sugerida foi controlada 

com o auxílio de um metrônomo. Durante o período experimental, os sujeitos eram 

constantemente encorajados a manter aquelas cadências, sem o auxílio do metrônomo. As 

repetições eram então contabilizadas, desde que a técnica da execução fosse mantida, ainda que 
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o sujeito extrapolasse a cadência inicialmente sugerida, o que costumava ocorrer nas últimas 

repetições de cada série. Tal providência foi adotada com a intenção de buscar o máximo de 

esforço dos sujeitos em cada uma das séries, o que não teria ocorrido caso o exercício fosse 

interrompido pela simples alteração da velocidade de execução, comum nessas circunstâncias 

(Scott et al. 2016). Cada sessão de treinamento era iniciada com um exercício de aquecimento 

específico no Leg Press (1 série de 12 repetições com carga auto-selecionada). Para todas as 

séries de exercícios realizada na sessão de treino – tanto no principal, multiarticular, quanto no 

isolado, “pré-exaustivo” – os sujeitos foram instruídos a realizar tantas repetições quantas 

fossem possíveis, utilizando, para tanto, 20% de 1RM no exercício isolado (cadeira extensora) 

e 75% de 1RM no exercício multiarticular (leg press 45º), até a falha muscular momentânea. A 

utilização da carga leve (20% de 1RM) durante o exercício pré-exaustivo é justificada em 

estudos anteriores, os quais relataram que o treinamento até a falha muscular momentânea, 

realizado com uma intensidade relativamente baixa (até 30% de 1RM), promove o recrutamento 

principalmente de unidades motoras de contração lenta (Ratamess et al. 2009; Aguiar et al. 

2015). O exercício isolado, ora denominado “pré-exaustivo”, foi realizado previamente à sessão 

de treinamento resistido de alta intensidade com o intuito de promover a fadiga/cansaço das 

fibras musculares do tipo I. A carga de referência para o Leg Press 45º foi atualizada a cada 15 

dias para ambos os grupos, com base em testes de 1RM. Também a cada 15 dias, os sujeitos do 

grupo PE realizaram testes de 1RM na cadeira extensora com o intuito de promover a atualização 

das respectivas cargas de treino. As sessões de treinamento foram realizadas entre as 21h e a 0h. 

Uma equipe qualificada supervisionou cada participante individualmente durante toda a 

execução dos treinos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Leg Press 45° (Physicus®, São Paulo, Brasil). 
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Figura 3: Cadeira extensora (Physicus®, São Paulo, Brasil). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo PE = Grupo Pré-exaustão; Grupo TR = Grupo Tradicinal; Grupo CO = Grupo Controle; 1RM = uma 

repetição máxima; seg. = segundos; PSE = Persepção Subjetiva de Esforço.  

Figura 4: Sequências das sessões de treino, por grupo. 

Os exercícios selecionados para compor o programa de treinamento de força proposto 

(extensão de joelho na cadeira extensora, para o protocolo de pré-exaustão, e; leg press, como 

exercício multiarticular) são comumente utilizados em programas de treinamento dessa natureza 

(R. F. Escamilla et al. 1998). 
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Figura 5: Ilustra a posição final do exercício realizado no leg press 45°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ilustra a posição inicial do exercício realizado na cadeira extensora. 

 

4.6 Orientação Nutricional 

 Sob a supervisão de profissionais da nutrição, os sujeitos completaram o registro de 

ingestão dietética referente a 3 dias (incluindo um dia de fim de semana), com o intuito de 

analisar o consumo alimentar habitual de todos os participantes do estudo. Cada sujeito foi 

entrevistado em três momentos: durante a última semana de familiarização (antes do início do 

período experimental); após a nona sessão do programa de treinamento (durante o período 

experimental, portanto), e; após a última sessão do programa de treinamento (encerrado o 
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período experimental). Os membros do grupo CO foram entrevistados nos mesmos períodos, 

apesar de não estarem submetidos ao programa de treinamento. Porções padrão foram utilizadas 

para avaliar a quantidade de alimentos e bebidas consumidas. Os valores totais de ingestão de 

energia e macronutrientes foram calculados utilizando software para avaliação nutricional 

(Avanutri, versão 3.1.4, Rio de Janeiro-RJ, Brasil). Seguindo as diretrizes da International 

Society of Sports Nutrition (2017), quando algum dos sujeitos apresentou consumo diário de 

proteína abaixo de 1,4g por kg de peso corporal, o mesmo foi orientado a aumentar a sua 

ingestão para esse patamar (1,4 a 2g), com o intuito de garantir o balanço proteico positivo e, 

assim, não prejudicar eventuais processos de hipertrofia muscular.  Os participantes foram 

instruídos a manter as suas dietas diárias habituais por todo o período experimental e a ingestão 

de água foi orientada sem restrições. 

 

4.7 Protocolo de familiarização 

 Antes da primeira etapa de exames, todos os sujeitos, incluindo os que posteriormente 

compuseram o grupo CO, participaram de um programa de orientação com 3 semanas de 

duração (3 dias não consecutivos por semana, concluindo um total de 9 sessões). Esse período 

serviu para promover a familiarização com os equipamentos e exercícios utilizados no período 

experimental, com o intuito de minimizar os possíveis efeitos de aprendizagem e estabelecer a 

confiabilidade dos protocolos de teste (Aguiar et al. 2015a; Gotshalk et al. 2002). Nas três 

primeiras sessões (dias 1, 2 e 3), os sujeitos executaram a extensão bilateral de joelho em cadeira 

extensora (1 série de 12-15 repetições) e, em seguida, no Leg Press 45º (3 séries de 8-12 

repetições). Na segunda semana (dias 4, 5 e 6), todos foram submetidos aos testes de 1RM no 

leg press 45º, e; na terceira semana (dias 7, 8 e 9), realizaram os testes de 1RM na cadeira 

extensora. Foi solicitado a cada sujeito o emprego de esforço máximo em cada um dos testes 

realizados nas últimas 6 sessões, para que os efeitos de aprendizagem fossem minimizados e os 

dados obtidos, consistentes. Os coeficientes de correlação intraclasse foram ≥0,99 e ≥0,96 para 

os testes de 1RM no Leg Press 45º e na cadeira extensora, respectivamente, indicando a 

eliminação da curva de aprendizado para os sujeitos. Todas as sessões de familiarização e testes 

físicos foram realizados no mesmo local, entre as 21 e as 23 horas. 
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4.8 Força dinâmica máxima – 1RM 

 Para a avaliação da força dinâmica máxima foi utilizado um protocolo de teste padrão 

de 1RM, conforme documentado anteriormente por Baechle e Earle (2008). Os testes de 1RM, 

tanto para o leg press 45°, quanto para a cadeira extensora, seguiram o mesmo protocolo: após 

um aquecimento geral (5 minutos em cicloergômetro em intensidade leve), os avaliados foram 

submetidos a oito repetições com 50% da carga estimada para 1RM (de acordo com a capacidade 

de cada participante, verificada no período de adaptação); após dois minutos de intervalo, foram 

realizadas mais três repetições com 70% de 1RM. Passados três minutos desta última série, os 

ensaios subsequentes foram realizados para uma repetição máxima, com cargas 

progressivamente mais pesadas, até que o 1RM fosse determinado em, no máximo, três 

tentativas, utilizando de 3 a 5 minutos de descanso entre estas. As descrições de Brown e Weir 

(2001) foram observadas nas padronizações das angulações e movimentos dos exercícios. Para 

certificar-se de que a medida de 1RM pré-treinamento fosse adequadamente ajustada, as cargas 

máximas foram determinadas em três dias separados, com 48h de repouso entre os respectivos 

testes. A correlação intraclasse foi obtida entre a segunda e a terceira tentativa dos testes; e a 

maior carga para 1RM, determinada a partir das últimas duas tentativas, foi utilizada como 

medida inicial. Durante todos os testes de 1RM, os sujeitos receberam incentivos verbais para 

que o máximo de esforço fosse empreendido em cada tentativa. A técnica de execução de cada 

exercício foi padronizada e continuamente monitorada, com o intuito de assegurar a qualidade 

dos dados. 

 

4.9 Determinação da área de secção transversal 

Antes e após o programa de treinamento de força, as espessuras musculares de cada um 

dos músculos do quadríceps femoral (duas porções para cada músculo), com exceção do 

músculo vasto intermédio; além de uma porção do glúteo máximo, foram avaliados por um 

mesmo médico ultrassonografista (alheio à condição de cada indivíduo, enquanto membro do 

grupo PE, TR ou CO), a partir de imagens obtidas com a utilização de ultrassonografia modo B 

(Toshiba Aplio Mx, SSA-780 A, Toshiba Medical System®), com uma sonda de 100 mm, 10-

15 MHz. Imagens de ultrassom em estado de repouso foram registradas em um ângulo de 

articulação específico (150), o que corresponde a quase totalidade da extensão do joelho (180), 
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enquanto o sujeito esteve deitado em uma maca, em posição supina, onde o mesmo permaneceu 

em repouso pelo período de 20 minutos. Após esse intervalo, o transdutor foi alinhado no plano 

fascicular, a fim de visualizar uma porção ótima dos fascículos no monitor de ultrassom. Na 

mesma ocasião, após as leituras dos músculos do quadríceps, o sujeito assumia a posição prona 

para a aferição da porção do músculo glúteo máximo. Todos os indivíduos foram instruídos a 

abster-se de ingerir bebidas alcoólicas e de praticar exercícios físicos nas 72h que antecederem 

os exames. Consoante informado pelo fabricante, os índices de precisão dos parâmetros de 

medição clínica então avaliados são: Image Depth Scale, faixa até 280 mm (<±5% ou <1 mm, 

se abaixo de 20 mm), e; angle, faixa de 0 a 180 graus, (<±1 grau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ultrassom (Toshiba Aplio Mx, SSA-780 A, Toshiba Medical System®). 

As medições foram realizadas em pelo menos duas regiões – distais e proximais – de 

cada um dos músculos do quadríceps, com exceção do vasto intermédio, para garantir a 

avaliação das alterações não homogéneas das respectivas arquiteturas musculares. As regiões 

de medição para o quadríceps foram determinadas de acordo com os parâmetros adotados por 

Ema et al. (2013), tanto no que tange às posições consideradas ao longo do comprimento da 

coxa, quanto à largura mediolateral para cada músculo. Para a leitura da porção do glúteo 

máximo, adotou-se a referência do Seniam (Konrad 2005) utilizada para o posicionamento de 

eletrodos, destinado à eletromiografia de superfície. 

As regiões de medição foram determinadas de acordo com os seguintes parâmetros: 
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VL (duas regiões): (1) 35% do comprimento de coxa; da prega poplítea ao trocânter 

maior (35% distal) – 75% da largura dos limites mediolateral medial (75% medial) e (2) 

55% distal – 55% medial. 

VM (duas regiões): (1) 15% distal – 45% medial e (2) 35% distal – 80% medial. 

RF (duas regiões): (1) 50% distal – 80% medial e (2) 70% distal – 65% medial. 

GM (uma região): 50% entre a vértebra sacral e o trocânter maior do fêmur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ilustra os pontos de medição nos músculos do quadríceps, com o auxílio de ultrassom. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ilustra o ponto de medição no músculo glúteo máximo, com o auxílio de ultrassom. 
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Os parâmetros de arquitetura muscular foram quantificados a partir dos exames de 

ultrassom, com o auxílio do software de análise de imagem ImageJ 1.42q (National Institutes 

of Mental Health, EUA. 

Todas as imagens foram analisadas digitalmente por um mesmo operador, biomédico 

imaginologista (alheio à condição de cada indivíduo, enquanto membro do grupo PE, TR ou 

CO).  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Ilustra as medidas de espessura muscular, obtida a partir da imagem de um das regiões 

dos músculos do quadríceps (porção VL 35%), com o auxílio de ultrassom. 

 

Figura 11: Ilustra a medida da espessura muscular obtida a partir da imagem do músculo glúteo 

máximo, com o auxílio de ultrassom. 

 

4.10 Composição Corporal 

Também antes e após o programa de treinamento de força a composição corporal dos 

sujeitos (incluindo os do grupo CO) foi determinada por absorciometria de feixe duplo (DEXA), 

realizada por varredura transversal da cabeça até os pés, com o auxílio do equipamento modelo 
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Lunar Prodigy Advance - General Electric Company® - Boston, Massachusetts, EUA. Para tal 

análise, os sujeitos foram acomodados sobre uma maca, em decúbito dorsal, onde 

permaneceram imóveis durante aproximadamente 5 minutos, enquanto o rastreamento de corpo 

inteiro era realizado. Foram consideradas as seguintes variáveis para a análise da composição 

corporal: massa corporal total (kg); massa livre de gordura (kg) e percentual de gordura corporal 

(em valores relativos à massa corporal total); além da massa magra (kg) e do percentual de 

gordura, ambos relativos a membros inferiores. Convém registrar que o DEXA emite baixa 

radiação, o que permitiu a reavaliação dos sujeitos em um período curto, sem nenhum prejuízo 

ao avaliado (Mônica de Souza L. Sant’Anna , Silvia Eloíza Priore 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Absorciômetro de feixe duplo (DEXA) (Lunar Prodigy Advance - General Electric 

Company®). 

 

4.11 Análise Estatística 

  Para garantir a confiabilidade dos procedimentos estatísticos utilizados, foram 

realizadas análises da normalidade (Shapiro-Wilk) e igualdade de variância (Teste de Levene) 

dos dados, de acordo com os grupos avaliados.  Os dados são apresentados a partir da média ± 

desvio padrão e Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) dos resultados de cada variável e das 

diferenças entre os momentos de avaliação (mudança absoluta e percentual – Δ).  

De forma inferencial, a ANOVA one-way foi utilizada para verificar as diferenças entre 

os grupos PE, TR e CO nas variáveis de descrição da amostra e no perfil dietético. Quando 

identificada diferença significativa entre os grupos, o método de comparações múltiplas foi 

realizado a partir do post hoc de Tukey. Também foi utilizada a ANOVA Two-Way para as 

variáveis de arquitetura muscular, composição corporal, LOAD, força dinâmica e carga externa 
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de treinamento, no intuito de analisar as diferenças relacionadas ao fator grupo (PE, TR, CO); o 

fator tempo de avaliação (semanalmente para o LOAD e pré/pós treinamento para a composição 

corporal e força dinâmica); e a interação entre os fatores (Grupo x Tempo). Quando encontradas 

diferenças significativas, o post hoc de Sidak foi utilizado para identificá-las de forma 

específica. As análises foram realizadas através do programa GraphPad Prism 6.0 e SPSS Inc. 

22,0, adotando um nível de significância de p < 0,05.  

Além disso, o Tamanho do Efeito (TE) foi utilizado para as variáveis de arquitetura 

muscular, composição corporal e força dinâmica máxima, no intuito de comparar a magnitude 

de efeito do treinamento sobre essas variáveis, de acordo com os resultados apresentados por 

cada grupo. Para tal, foi utilizado o valor de Cohen Dav, aplicada a correção de Hedges (Hedges´s 

gav), como recomendado no estudo de Lakens (2013), para análises comparativas em amostras 

pareadas. Os valores de referência adotados para a análise e interpretação do TE foram propostos 

por Rhea (2004), considerando a utilização de sujetios não treinados: < 0,50 (Trivial); 0,50 - 

1,25 (Baixo); 1,25 – 1,9 (Moderado); > 2,0 (Alto).
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5. RESULTADOS 

5.1 Participantes 

 A caracterização da amostra quanto à idade, perfil antropométrico e força 

dinâmica no exercício de leg press (absoluto e relativo) está apresentada na Tabela 1. 

 Tabela 1. Caracterização da amostra. 

 Grupo PE Grupo TR Grupo CO P 

Idade 31,33 ± 7,30 31,42 ± 5,53 30,75 ± 8,04 0,969 

Massa Corporal (Kg) 79,81 ± 13,79 81,68 ± 13,83 84,85 ± 13,98 0,801 

Estatura (cm) 174,46 ± 4,22 174,43 ± 7,41 176,55 ± 4,57 0,572 

IMC 26,12 ± 3,72 26,78 ± 3,72 26,74 ± 3,71 0,891 

1RM Leg press (Kg) 338,75 ± 60,53 342,08 ± 55,94 339,58 ± 69,10 0,991 

Força relativa  4,28 ± 0,62 4,25 ± 0,77 4,09 ± 0,69 0,768 

 Os resultados são apresentados em média ± desvio padrão; IMC = Índice de Massa Corporal; 1RM = 1 

Repetição Máxima; PE = Pré-exaustão; TR = Tradicional; CO = Controle. Força Relativa = 1RM Leg 

press/Massa Corporal 

Não houve diferença significativa entre os grupos para as variáveis analisadas. 

 

5.2 Força Dinâmica 

 Os resultados da força dinâmica máxima são apresentados na Figura 13, de acordo 

com os grupos e o exercício executado. Foram encontradas diferenças significativas (p < 

0,05), para ambos os exercícios, entre o grupo CO e os grupos PE e TR, em proporções 

de até 15,6% no leg press e 17,0% na cadeira extensora. 

Quando observada a magnitude de efeito do treinamento sobre a força dinâmica, 

os grupos PE e TR apresentaram índices baixos no leg press (d= 0,75 e d= 0,82, 

respectivamente) e moderado na extensora (d= 1,85 e d=1,33, respectivamente). 
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Figura 13. Resultado de 1RM no leg press 45° e na cadeira extensora entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados são apresentados em média ± desvio padrão nos exercícios de leg press e cadeira 

extensora, nos momentos Pré e Pós intervenção e de acordo com os grupos avaliados. 1RM = 1 

Repetição Máxima; PE = Pré-exaustão; TR = Tradicional; CO = Controle; Δ = mudança absoluta e 

percentual; TE = tamanho do efeito. 

* Diferença significativa entre o grupo controle e os grupos PE e TR, de acordo com a interação 

entre fatores (Grupo x Tempo), analisada a partir da ANOVA Two-Way. 

 

5.3 Carga externa de treino 

As cargas externas de treino alcançadas pelos grupos PE e TR no decorrer das 9 

semanas de treinamento estão apresentadas na Figura 14. Os valores médios do LOAD, 

apresentados em kilogramas (Kg), foram maiores para o grupo TR ao longo de todas as 
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semanas de treinamento, apresentando diferenças significativas a partir da sexta semana, 

observadas em de 39,41%, 50,37%, 37,30% e 42,79%, respectivamente. 

Figura 14. Carga externa de treinamento. 

Valores médios do LOAD = carga de treinamento (Kg) no período de nove semanas, dos grupos submetidos 

ao treinamento. S = Semana; TR = Tradicinal; PE = Pré-exaustão.  

* Diferença significativa em relação ao gupo PE (p < 0,05). 

 
 

5.4 Arquitetura muscular 

Os resultados referentes às modificações da espessura muscular estão dispostos 

na Tabela 2. Quando analisado o fator grupo, foi encontrada diferença significativa na 

variável de Reto Femoral 50% (RF-50%), sendo observado que os grupos PE e TR 

apresentaram valores maiores, quando comparados ao grupo CO, referenciados 

principalmente pela grande diferença entre os Tamanhos do Efeito (1,79; 1,71 e 0,02, 

respectivamente). 

Em relação ao fator Tempo, apenas a variável de RF-50% não apresentou 

diferença significativa (p = 0,678). Em relação as demais, o efeito do tempo foi observado 

para o grupo PE (RF 70%, VL 55%, VM 35%, VM 15%), o grupo TR (GM, RF 70%, VL 

55%, VM 35% e VM 15%) e o grupo CO (RF 70%). Tais achados demonstram a 

importância do período de intervenção como potencializador do efeito sobre a espessura 
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muscular de membros inferiores, principalmente associados ao treinamento, visto que as 

principais diferenças foram encontradas nos grupos PE e TR.   

Vale ressaltar que não foi encontrada diferença significativa na interação entre os fatores 

(Grupo x Tempo), provavelmente justificada pela grande semelhança no efeito entre os 

dois protocolos de treinamento e na utilização do método estatístico ANOVA TWO-

WAY, que por ser muito robusto, acaba dificultando o aparecimento de níveis de 

significância, quando associados os fatores. 

Tabela 2: Valores da magnitude de modificação absoluta (Δ), Tamanho do Efeito (TE) 

e nível de significância entre os fatores Grupo, Tempo e Interação (Grupo x Tempo), 

para a variável de Espessura Muscular dos músculos Glúteo Máximo, Reto Femoral, 

Vasto Lateral e Vasto Medial. 

Variáveis 

PE TR CO p 

Dif. IC 95% TE Dif. IC 95% TE Dif. IC 95% TE G T GxT 

GM 0,39 ± 1,20  -0,36 / 1,15 0,56 0,58 ± 0,99*  -0,05 / 1,21 0,95 0,18 ± 0,40  -0,09 / 0,45 0,55 0,853 0,008 0,522 

RF-70% 0,48 ± 0,25* 0,32 / 0,64 1,47 0,51 ± 0,26* 0,35 / 0,67 1,83 0,40 ± 0,24* 0,24 / 0,57 1,06 0,428 0,000 0,852 

RF-50% 0,75 ± 0,42* 0,48 / 1,01 1,79 0,54 ± 0,33 0,33 / 0,75 1,71 0,22 ± 0,51 a -0,12 / 0,56 0,02 0,021 0,678 0,984 

VL-55% 0,65 ± 0,31* 0,46 / 0,85 1,84 0,58 ± 0,31* 0,38 / 0,78 1,42 0,29 ± 0,29 0,09 / 0,48 0,66 0,777 0,000 0,274 

VL-35% 0,79 ± 0,36 0,57 / 1,02 2,94 0,60 ± 0,30 0,41 / 0,79 2,03 0,44 ± 0,56 0,06 / 0,82 1,01 0,225 0,000 0,214 

VM-35% 0,58 ± 0,51* 0,26 / 0,91 1,13 0,54 ± 0,62* 0,15 / 0,93 0,61 -0,05 ± 0,76 -0,56 / 0,46 -0,07 0,721 0,011 0,122 

VM-15% 0,54 ± 0,35* 0,32 / 0,76 1,11 0,62 ± 0,54* 0,27 / 0,96 1,27 0,35 ± 0,34 0,13 / 0,58 0,74 0,437 0,000 0,647 

Dif. = Diferença absoluta entre os momentos Pré e Pós; Dados de diferença apresentado em média ± 

desvio padrão; IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%; T = Tempo; G = Grupo; GxT = Interação entre 

fatores (Grupo e Tempo); GM = Glúteo Máximo; RF = Reto Femoral; VL = Vasto Lateral; VM = Vasto 

Medial. 

* Diferença significativa intra-grupo (Pré e Pós); a = Diferença significativa entre o CO e PE. 

 

5.5 Composição Corporal 

 Os resultados referentes às modificações da composição corporal estão dispostos 

na Tabela 3, apresentando os valores referenciados pelo método estatístico da ANOVA 

Two-way. Em relação à Massa de Gordura (%), foi verificada diferença significativa no 

fator tempo, tanto na perspectiva Total [F (1,11) = 12,33, p = 0,005], quanto de membros 

inferiores [F (1,11) = 5,28, p = 0,042], porém associado apenas ao grupo TR (p = 0,021 
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e p = 0,002, respectivamente), quando observados os resultados do teste de comparações 

múltiplas. Assim, o treinamento tradicional foi responsável por uma diminuição 

significativa da massa de gordura ao longo do tempo de intervenção. 

Quando analisada a massa livre de gordura, foi observado um amento de seus 

valores ao longo do Tempo de intervenção, tanto na perspectiva total [F (1,11) = 48,15, 

p = 0,000], quanto de membros inferiores [F (1,11) = 24,66, p = 0,000]. Pelo teste de 

comparações múltiplas, tal diferença foi identificada nos grupos TR (p = 0,049 e p = 

0,023, respectivamente) e PE (p = 0,005 e p = 0,026, respectivamente). 

Tabela 3. Composição corporal total e segmentada (membros inferiores) após o 

treinamento experimental. 

Variáveis 

Grupo PE Grupo TR Grupo CO 
Grupo 

F (p) 

Tempo 

F (p) 

Interação 

F (p) 
Dif. IC 95% TE Dif. IC 95% TE Dif. IC 95% TE 

Corpo Total 
  

Massa Corporal (Kg) 0,48 ± 1,60 -0,53 to 1,50 0,03 0,87 ± 1,66 -0,19 to 1,92 0,06 0,24 ± 1,69 -0,90 to 1,37 0,02 0,40 (0,68) 
8,26 (0,02) 0,55 (0,59) 

Massa de Gordura (%) -0,62 ± 1,36 -1,48 to 0,25 -0,09 -1,21 ± 1,05* -1,88 to -0,54 -0,16 0,02 ± 1,10 -0,72 to 0,75 0,00 1,28 (0,30) 
12,33 (0,01) 3,02 (0,07) 

MLG (kg) 0,82 ± 1,32* -0,02 to 1,66 0,11 1,57 ± 1,54* 0,59 to 2,55 0,23 0,22 ± 1,32 -0,66 to 1,11 0,03 0,21 (0,81) 
48,15 (0,00) 2,12 (0,14) 

Membros Inferiores 
  

Massa de Gordura (Kg) -0,01 ± 0,44 -0,29 to 0,27 0,00 -0,24 ± 0,60 -0,62 to 0,14 -0,08 -0,20 ± 0,63 -0,63 to 0,22 -0,08 1,41 (0,27) 
1,64 (0,23) 0,87 (0,43) 

Massa de Gordura (%) -0,46 ± 1,02 -1,11 to 0,19 -0,09 -1,06 ± 1,37* -1,93 to -0,19 -0,15 -0,28 ± 1,13 -1,04 to 0,48 -0,06 1,81 (0,19) 
5,28 (0,04) 2,46 (0,11) 

MLG (Kg) 0,50 ± 0,67* 0,07 to 0,93 0,14 0,53 ± 0,70* 0,09 to 0,98 0,22 -0,15 ± 0,71 -0,63 to 0,32 -0,05 0,25 (0,78) 
24,66 (0,00) 2,84 (0,08) 

 

MLG = massa livre de gordura; PE = Pré-exaustão; TR = Tradicional; CO = Controle; TE = Tamanho do 

Efeito;  IC = Intervalo de Confiança; Δ = mudança absoluta e percentual.  

* Diferença significativa entre o pré-teste e pós-teste (Intra-grupo).
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5.6 Análise dietética 

 O perfil dietético dos voluntários antes, durante e após a intervenção de 

treinamento, representado na Tabela 4, mostrou que não houve diferença significativa 

no percentual de Carboidratos, proteínas e lipídeos consumidos ao longo de todo o 

estudo.  

Tabela 4. Análise dietética dos grupos PE, TR e CO no decorrer do período de 

intervenção, baseada no consumo de carboidratos, proteínas e lipídeos. 

 Grupo PE Grupo TR Grupo CO 

Carboidratos (%)    

Pré 51,1  ±  4,6 50,1  ±  8,5 48,2  ±  5,3 

Intra 44,9  ±  4,4 42,4  ±  5,8 44,6  ±  7,5 

Pós 42,8  ±  3,4 46,1  ±  3,7 48,4  ±  3,2 

Proteínas (%)    

Pré 22,5  ±  2,7 21,3  ±  1,9 19,8  ±  1,6 

Intra 23,0  ±  2,6 26,7  ±  0,7 20,8  ±  1,8 

Pós 27,0  ±  3,2 18,2  ±  1,5 18,5  ±  0,8 

Lipídeos (%)    

Pré 26,3  ±  2,6 28,6  ±  3,2 31,1  ±  2,7 

Intra 32,1  ±  2,9 30,3  ±  2,3 32,7  ±  3,4 

Pós 29,2  ±  2,0 33,8  ±  2,7 32,6  ±  1,7 

PE = Pré-exaustão; TR = Tradicional; CO = Controle.  

Não houve diferença entre os grupos. 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo comparou os efeitos de dois programas de treinamento de força – um deles 

realizado de forma tradicional e o outro, com o emprego do método Pré-exaustão – sobre a força 

dinâmica máxima (extensão de joelho em cadeira extensora e no leg press 45°), bem como sobre 

a hipertrofia muscular não uniforme e a composição corporal em homens jovens. 

Os resultados mostraram que ambos os protocolos de treinamento geraram hipertrofia, 

com um aumento na espessura dos grupos musculares envolvidos, em proporções longitudinais 

distintas. Para os dois grupos submetidos a treinamento, os músculos reto femoral e vasto lateral 

apresentaram diferenças significativas nas porções proximais, enquanto que o vasto medial 

apresentou um aumento de espessura tanto na porção proximal como distal. Excepcionalmente, 

o grupo submetido ao protocolo de Pré-exaustão apresentou diferença de hipertrofia na porção 

distal do músculo reto femoral, em relação ao grupo não treinado. Também foi observada uma 

hipertrofia, ainda que de menor magnitude, na porção proximal do reto femoral nos indivíduos 

não expostos aos treinamentos. Os sujeitos submetidos aos protocolos de treinamento obtiveram 

um aumento de massa livre de gordura, tanto em corpo total, quanto em membros inferiores, 

isoladamente, ao contrário dos indivíduos que permaneceram inativos. Quanto à força dinâmica 

máxima, os grupos treinados apresentaram um aumento significativamente maior em ambos os 

exercícios testados, quando comparados aos indivídios não treinados, e o grupo que realizou a 

Pré-exaustão obteve um aumento ainda mais expressivo no teste de 1RM em cadeira extensora. 

A partir da sexta, até a nona (e última) semana, os sujeitos não submetidos ao protocolo Pré-

exaustão alcançaram um volume total de treinamento significativamente maior, em relação aos 

que executaram o exercício exaustivo. 

Os resultados corroboraram, em parte, com a hipótese elaborada. Entretanto, acreditava-

se que as alterações referentes à composição corporal, à hipertrofia muscular e à força dinâmica 

máxima apresentariam magnitudes amplamente distintas, para os diferentes tipos de 

treinamento, em razão da suposta potencialização na ativação das fibras musculares do tipo II, 

provocada pelo estado de hipóxia alcançado com a execução do exercício pré-exaustivo, quando 

a falha muscular momentânea foi atingida. Era esperado que as alterações morfológicas 

segmentares de MMII, obtidas com aplicação do método Pré-exaustão, fossem suficientes para 

superar aquelas decorrentes do treinamento de força tradicional. 
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Poucos estudos na literatura atual testaram hipóteses de Pré-exaustão para avaliar os seus 

efeitos crônicos. Fisher et al. (2014), por exemplo, não verificaram diferenças significativas para 

massa corporal, massa magra e massa gorda; tampouco para o aumento de força, tanto nos 

exercícios isolados, utilizados na Pré-exaustão, quanto nos multiarticulares, entre indivíduos que 

realizaram ou não ao método. No entanto, quando comparados os dados de composição corporal 

daquele estudo aos que ora apresentamos, observa-se uma maior magnitude nos nossos 

resultados e essa discrepância pode ser justificada pela utilização de recursos de alta 

fidedignidade – uma vez que o DEXA é considerado um intrumento padrão-ouro para a 

avaliação da composição corporal; pela utilização de testes de 1RM, para a aferição da força 

dinâmica máxima; pelo controle do consumo alimentar dos sujeitos, participantes do estudo; 

bem como pela amostra, composta exclusivamente por homens. É importante salientar que, se 

utilizássemos os parâmetros sugeridos por Fisher et al. (2014) para a comparação dos tamanhos 

do efeito, observaríamos classificações ainda mais relevantes para os nossos resultados. Aguiar 

et al. (2015), fugindo do modelo inicialmente proposto para Pré-exaustão, utilizaram um mesmo 

movimento isolado (cadeira extensora) como estratégia de Pré-exastão e como exercício 

subsequente, com 30 segundos de repouso entre ambos, para concluir que, mesmo com a 

utilização somente de exercícios isolados, o aumento da força dinâmica máxima (1RM em 

cadeira extensora), da área de secção transversal (avaliada com o auxílio de ressonância 

magnética), da resistência e da eficiência muscular do quadríceps foi significativamente maior 

com a inclusão da Pré-exaustão, realizada com carga equivalente a 20% de 1RM, quando 

comparada a um programa de treinamento de força denominado tradicional, de alta intensidade. 

Apesar das diferenças metodológicas, os resultados obtidos por Aguiar et al. (2015) se 

assemelham aos que apresentamos, quanto ao maior aumento de força dinâmica máxima exibido 

pelo grupo submetido à Pré-exaustão. 

A falha muscular momentânea, alcançada em todas as séries dos exercícios executados 

durante os programas de treinamento propostos, incluindo o exaustivo, é indicada para que o 

recrutamento muscular completo e uma maior ativação de fibras musuclares do tipo II sejam 

atingidos, resultando em adaptações importantes na força e na composição corporal (Fisher et 

al. 2014; Fisher et al. 2011). Este é o primeiro estudo a promover um modelo de treino baseado 

na sequência de falhas musculares momentâneas, obtidas sucessivamente (em série) em um 

exercício isolado e em um multiarticular, executados com baixa e alta carga, respectivamente. 
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Essa providência seria imprescindível para que a hipótese clássica do método Pré-exaustão fosse 

testada (CARPINELI, 2010).  

De acordo com o conceito original do método Pré-exaustão (Jones 1970), em exercícios 

multiarticulares, a falência precoce de grupos musculares ditos mais fracos (“elos frágeis”) 

prejudicaria, ou até mesmo impediria o exaurimento de músculos mais fortes, ao abreviar o 

recrutamento de unidades motoras nestes grupos, ainda que atingida a falha muscular 

momentânea no exercício. Portanto, a exaustão prévia, especialmente dos músculos do 

quadríceps na cadeira extensora, seguida da execução do leg press 45°, promoveria um 

recrutamento sucessivo de unidades motoras do próprio quadríceps – iniciado desde o exercício 

exaustivo, ainda que realizado em baixa intensidade (C. J. Mitchell et al. 2012) – aumentando, 

como consequência, a demanda sobre outros músculos sinergistas, a exemplo do glúteo máximo, 

gastrocnêmio, sóleo, músculos do complexo adutor de quadril (Augustsson et al. 2003), além 

de isquiotibiais. A composição dessas estruturas foi contemplada na análise seguimentar 

(membros inferiores), realizada com o auxíllio da absorciometria de duplo feixe, cujos 

resultados retrataram um aumento significativo de massa livre de gordura decorrente dos 

programas de treinamento realizados. 

As intensidades e os intervalos de repouso adotados para ambas as condições de treino na 

execução do leg press foram os mesmos – seguindo um protocolo tradicional de treinamento de 

força com ênfase em hipertrofia muscular (American College of Sports Medicine 2009). 

Entretanto, ao final do programa, foi observado que o número de repetições executadas neste 

exercício foi consideravelmente menor para o grupo submetido à Pré-exaustão, em relação ao 

treinamento tradicional, a exemplo do que fora observado por Augustsson et al. (2003); Soares 

et al. (2016); Gentil et al. (2007); Brennecke et al. (2009). 

O volume total de treinamento de ambos os grupos não foi equalizado para que as reais 

circunstâncias de uma sessão de treino fossem preservadas. O monitoramento do LOAD 

(número de repetições X carga utilizada no exercício), registrado em todas as sessões de 

treinamento, mostrou que o grupo submetido à Pré-exaustão realizou menos trabalho do que o 

Tradicional, mesmo considerando a série adicional de exercício exaustivo, executado na cadeira 

extensora pelo primeiro grupo. O menor volume total de treinamento obtido pelo grupo que 

realizou a Pré-exaustão foi influenciado pelo menor desempenho alcançado na execução do leg 

press 45°. Apesar do número elevado de repetições realizadas na cadeira extensora, para que a 

falha muscular momentânea fosse obtida, a baixa carga utilizada no mesmo exercício resultou 
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em um LOAD reduzido, insuficiente para compensar o decréscimo de repetições totais 

realizadas no leg press 45 após a Pré-exaustão. Não por acaso, Jones (1970) admite a redução 

da carga habitual para a execução de um exercício multiarticular, após a Pré-exaustão, 

exatamente para que um número razoável de repetições seja alcançado. Nesse contexto, é 

possível inferir que o menor LOAD obtido pelo grupo submetido à Pré-exaustão foi influenciado 

principalmente pela fadiga decorrente do exercício exaustivo executado ≤ 10 segundos antes da 

primeira série de leg press 45°.  

A força dinâmica máxima não apresentou relação direta com o LOAD. Para a extensão de 

joelhos na cadeira extensora, a prática do exercício no início, e em todas as sessões de treino, 

justifica a maior magnitude do tamanho do efeito observado para os ganhos de força obtidos pelo 

grupo submetido à Pré-exaustão, no mesmo exercício especificamente. A ausência de diferença 

entre as forças máximas apresentadas pelos grupos treinados, no exercício leg press 45°, sugere 

que o nível de esforço, e não o número de repetições completas, foi o principal fator de 

recrutamento de unidades motoras, com influência direta nos ganhos de força muscular (C. J. 

Mitchell et al. 2012; Carpinelli 2013). Este achado demonstra que é possível alcançar níveis 

semelhantes de força dinâmica máxima em exercícios multiarticulares com menor volume total 

de treinamento, com o uso da Pré-exaustão. 

Apesar da referida diferença do volume total de treinamento, é importante ressaltar, a 

partir de uma análise clínica, que os ganhos de massa livre de gordura em membros inferiores 

também foram semelhantes em ambos os grupos treinados. Estes resultados preliminares , 

extraídos da análise seguimentar do DEXA, sugerem – mas não evidenciam – processos 

similares de hipertrofia muscular de membros inferiores nos grupos submetidos ao treinamento. 

Os resultados referentes à hipertrofia muscular apontam para um processo de alteração 

não uniforme da espessura dos músculos do quadríceps, tanto na perspectiva inter, quanto 

intramuscular. As modificações ocorridas em porções distintas (proximal e distal) de um mesmo 

músculo, não apresentaram proporções homogêneas; tampouco as alterações verificadas nos 

músculos que compõem o quadríceps femoral seguiram uma mesma lógica. Esses achados 

reforçam a proposição levantada por Ema et al. (2013), quando os autores sustentaram que as 

mudanças da arquitetura muscular observadas em um determinado músculo, ou mesmo em uma 

determinada região, não são suficientes para representar o comportamento de todo o grupo 

muscular (quadríceps, por exemplo), sugerindo a necessidade de considerar-se as alterações 
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intra e intermusculares, para avaliar os efeitos de um treinamento; ou, ainda, a possibilidade de 

selecionar diferentes estratégias de treinamento visando modificações distintas da arquitetura 

muscular (Blazevich et al. 2007; Jacob E. Earp et al. 2015). 

Chama a atenção o aumento significativo da porção distal do músculo reto femoral (RF-

50%) para o grupo PE – com um tamanho de efeito moderado – tanto em relação ao fator tempo, 

quanto em comparação ao grupo CO, apesar de não existir diferença para o grupo TR. Esse 

comportamento reforça a tendência de hipertrofia diferenciada para o músculo biarticular do 

quadríceps, em relação aos monoarticulares, possivelmente decorrente da maior ativação do reto 

femoral, comparado aos vastos, na cadeira extensora(R. F. Escamilla et al. 1998); bem como, 

da predominância de fibras musculares do tipo II no RF em relação aos vastos(Jacob E. Earp et 

al. 2015). A tendência de aumento não uniforme do músculo reto femoral, mais relevante na 

porção distal, também pode estar relacionado a diferenças regionais – intramusculares – de 

ativação, decorrentes do exercício prescrito (Wakahara et al. 2013). Akima et al. (2004) 

observaram uma maior ativação na região distal do RF, em relação à proximal, durante a 

extensão de joelho realizada em cadeira isocinética. Embora o nosso estudo não apresente dados 

referentes a ativações regionais dos músculos do quadríceps durante a execução dos exercícios 

utilizados ao longo do período experimental, as diferenças relatadas em outras investigações, 

quanto à ativação intra e intermuscular do reto femoral durante a extensão isolada de joelho, 

pode explicar o comportamento diferenciado do RF-50% apresentado pelo grupo submetido ao 

exercício exaustivo em cadeira extensora. 

Os aumentos observado no vasto lateral (proximal) e no vasto medial (proximal e distal), 

em ambos os grupos treinados, refletem as adaptações decorrentes do programa de treinamento, 

e o curto período de intervenção (9 semanas) pode justificar a ausência de diferenças 

significativas intra e inter-grupos. Uma tendência de maior hipertrofia no sentido proximal-

distal foi observado por Narici et al. (1989), quando os autores relataram um pico na área da 

seção transversal do quadríceps femoral, na porção correspondente a 4/10 do comprimento do 

fêmur (trocânter maior / joelho) diminuindo nas regiões distais, quando a medição se aproxima 

do joelho. Em relação ao músculo vasto lateral, as porções correspondentes às utilizadas no 

nosso estudo apresentaram comportamento similar, visto que foram observadas diferenças 

significativas no aumento das regiões proximais, mas não das distais. Ainda no estudo de Narici 

et al. (1989), o músculo vasto medial apresentou um pico de área de secção transversal a 8/10 

do cumprimento do fêmur, enquanto no vasto lateral foi observado maior aumento a 4/10. Estas 
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medidas se aproximam das porções correspondentes a 55% - VL (vasto lateral proximal) e do 

ponto médio entre as duas medidas utilizadas para o vasto medial (15% e 35% - VM), o que 

sugere um comportamento similar dos nossos resultados, no que se refere à hipertrofia não 

uniforme dos vastos ao longo da sua extensão.  

Somente o treinamento de força tradicional resultou em um aumento significativo na espessura 

de glúteo máximo, considerando o fator tempo – pré e pós-intervenção. Esse resultado vai de 

encontro à especulação proposta por Augustsson et al. (2003), quando os autores inferiram que 

a pré-exaustão de extensores de joelho – quadríceps – poderia aumentar a contribuição de 

músculos sinergistas, a exemplo do próprio glúteo máximo, para que a execução do exercício 

fosse mantida. O aumento da espessura do músculo glúteo máximo apenas para o grupo que não 

foi submetido à exaustão prévia do quadríceps pode ser justificada: uma vez que não foi 

realizada a extensão de quadril isolada – pré-exaustiva – o glúteo máximo se encontrava na 

mesma condição, para ambos os grupos, no momento em que as três séries de leg press 45° 

foram executadas. Nestas condições, o maior volume total de treinamento, obtido pelo grupo 

TR, influenciado pelo maior número de repetições realizadas no leg press 45°, interferiu 

diretamente na hipertrofia dos extensores de quadril, porquanto estes não foram exauridos 

previamente. O mesmo raciocínio não poderia ser aplicado aos músculos do quadríceps, já que, 

de acordo com a nossa hipótese, os extensores de joelho teriam iniciado a execução das séries 

de leg press 45° com uma fadiga considerável das fibras do tipo I, o que potencializaria o 

recrutamento das fibras do tipo II, mais suscetíveis ao processo de hipertrofia (Aguiar et al. 

2015b; Brad J Schoenfeld 2013). 

Convém registrar que, apesar da disposição das máquinas – cadeira extensora e leg press 

45° – de maneira estratégica para permitir a troca imediata de um para o outro exercício, durante 

o período experimental, não foi possível obedecer o tempo médio indicado pelo próprio Jones 

(1970) para essa transição (≤ 2-3 s), o que sugere uma melhor análise da influência do tempo de 

transição sobre a eficácia do método, haja vista a dificuldade de sua aplicação sem o auxílio de 

equipamentos especializados (Carpinelli 2010; Fisher et al. 2014), não comuns em centros de 

treinamento. 
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7. CONCLUSÃO 

O emprego da Pré-exaustão em um programa de treinamento de força destinado a 

indivíduos destreinados é uma estratégia útil e eficaz para o aumento da força dinâmica máxima, 

da hipertrofia muscular e da massa livre de gordura em membros inferiores,  quando comparada 

a um programa de treinamento de força tradicional, no qual um maior volume total de 

treinamento é necessário para que os mesmos benefícios sejam alcançados. 

Se a hipertrofia do quadríceps for o objetivo do praticante em um programa de 

treinamento de força, a pré-exaustão deste grupo muscular, em exercício isolado de baixa 

intensidade, é uma alternativa producente. Quando a hipertrofia dos extensores de quadril for 

prioridade, a pré-exaustão do quadríceps deve ser evitada para que um maior desempenho seja 

alcançado no exercício multiarticular e, como consequência, maiores níveis de crescimento 

sejam obtidos por aquele grupo muscular sinergista. 
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ANEXO I: Escala de Percepção Subjetiva de Esforço CR10 de Borg (FOSTER et al. 2001). 

 

0 – Repouso 

1 – Muito, Muito Fácil 

2 – Fácil 

3 – Moderado 

4 – Um Pouco Difícil 

5 – Difícil 

6  

7 – Muito Difícil 

8  

9  

10 – Esforço Máximo 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

 Prezado Voluntário (a); 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa denominada “EFEITOS CRÔNICOS DA 

PRÉ-EXAUSTÃO, ALIADA AO TREINAMENTO RESISTIDO, SOBRE A PERFORMANCE 

MUSCULAR”, desenvolvida por Thiago Barbosa Trindade, sob orientação do Professor Dr. Paulo 

Moreira Silva Dantas. A sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando o seu consentimento, sem que tal ato lhe traga qualquer prejuízo ou penalidade. 

 O estudo tem por objetivo demonstrar os efeitos de diferentes protocolos de treinamento resistido 

sobre a performance muscular – força máxima e hipertrofia – bem como, sobre a composição corporal. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido a alguns procedimentos de avaliação física (testes de 

força para membros inferiores); exames de imagem (avaliação da composição corporal e avaliação da 

área dos músculos da coxa); análises de atividade elétrica dos músculos de coxa (eletromiografia); e 

responderá a questionamentos sobre a sua percepção subjetiva de esforço (PSE), bem como a 

questionários de anamnese (estado de saúde do participante), sobre hábitos, nível de atividade física e 

consumo alimentar. Além dos referidos testes, você também participará de um programa de treinamento 

resistido (com pesos), por um total de 11 semanas; sendo três sessões semanais, com aproximadamente 

30 minutos de duração, cada.  Tanto os testes físicos, quanto as sessões de treino, serão precedidos por 

exercícios de aquecimento e supervisionados pelo coordenador da pesquisa, professor de educação física.  

 Todas as informações cedidas nos questionários e coletadas nos testes e exames serão anotadas 

em fichas de registro e permanecerão arquivadas exclusivamente no Laboratório do Movimento 

Humano, evitando dessa forma a perda de documentos e a quebra do sigilo. Os dados serão utilizados 

somente para os fins previstos neste estudo, sob a nossa responsabilidade. 

 Os benefícios esperados com a sua participação neste projeto estão associados ao 

acompanhamento dos seus níveis de condicionamento físico e de saúde, verificados por meio de testes 

físicos e exames laboratoriais, os quais demandam alto custo e serão realizados por profissionais 

especializados na área. Os respectivos resultados serão disponibilizados ao voluntário, sem qualquer 

custo. Portanto, você receberá os resultados dos seus testes físicos, como avaliação da aptidão física – 

testes de 1RM e de 10RM’s – além dos laudos de composição corporal (DEXA) e de hipertrofia muscular 

(Ressonância Magnética e Ultrassonografia).  

Os resultados obtidos durante o projeto serão confidenciais. A sua identidade será mantida em 

segredo, quando os resultados desta pesquisa forem publicados em artigos de revistas científicas ou 

forem apresentados em temas de aulas, congressos e/ou debates. A sua participação neste estudo é 

totalmente voluntária, sem ônus ou pagamento pela participação, e você pode desistir a qualquer 

momento, solicitando ao responsável pela pesquisa que destrua a sua amostra e os dados obtidos nos 

seus respectivos testes. Sua desistência não implicará em qualquer tipo de prejuízo. 

 Para sua maior segurança, o coordenador do projeto ficará responsável pelo ressarcimento e 

indenização, nas hipóteses em que a sua participação no projeto implique em gastos financeiros, 

comprovada a necessidade. Eventuais indenizações serão pagas em dinheiro, no prazo de dez dias 

corridos, contados da exibição dos respectivos comprovantes de gastos. 

Esta pesquisa oferece riscos mínimos, tais como: durante a realização das intervenções, 

concernentes aos protocolos de treinamento resistido previstos neste projeto, ocorrerem 

desconfortos, constrangimentos, lesões – próprias da execução de exercícios físicos – ou fadiga, 

além de dores musculares agudas; ou, de início tardio – nos dias que sucederem as sessões de 

treinamento (48-72 horas). A possibilidade de eventos adversos será minimizada, no entanto, 
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ante o acompanhamento, por Profissionais da Educação Física, de todas as sessões de 

treinamento executadas pelos voluntários deste estudo, durante as referidas intervenções. Além 

dos riscos já mencionados, deve-se registrar a exposição à radiação – mínima – proporcionada 

pelo DEXA, considerada pouco significante para os dois exames aos quais você será submetido. 
Desta forma, o seu tempo e a sua disponibilidade serão plenamente respeitados. Durante a realização das 

avaliações físicas e das sessões de treinamento resistido, serão observadas as recomendações do Colégio 

Americano de Medicina do Esporte.  

 Você ficará com uma cópia deste Termo e caso venha a surgir qualquer dúvida sobre esta 

pesquisa, poderá se dirigir Thiago Barbosa Trindade, no endereço UFRN-DEF- Campus Lagoa Nova; 

pelo email: emailthiagotrindade@gmail.com ou pelo telefone: (84) 98848.8488. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

 

Eu __________________________________________________________________________ 

declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente do estudo intitulado “Efeitos crônicos da pré-

exaustão, aliada ao treinamento resistido, sobre a performance muscular”.  

 

Assinatura do participante da pesquisa: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Natal/RN, ________/_______/________ 

 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Efeitos crônicos da pré-exaustão, aliada ao 

treinamento resistido, sobre a performance muscular”, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados 

ao participante signatário desta pesquisa, bem como o compromisso de manter sob sigilo e 

confidencialidade a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal/RN ________/________/_________ 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

mailto:emailthiagotrindade@gmail.com
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Base de Pesquisa Atividade Física e Saúde - AFISA - Seção UFRN  

Ginásio Poliesportivo da UFRN  

Campus Universitário s/n° CEP: 59078-970 Natal/RN  

Email: emailthiagopedtrindade@gmail.com 
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