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Monitoramento da carga de treinamento através da percepção subjetiva de esforço
da sessão

O treinamento esportivo visa ampliar o desempenho físico. Para alcançar este
objetivo, o treinador deve prescrever cargas de treinamento e recuperação adequados.
Nesse sentido, o constante monitoramento da carga de treinamento é extremamente útil,
uma vez que, o treinador pode utilizar as informações obtidas para avaliar a magnitude
das cargas impostas e a partir disto, ajustar as próximas cargas de treinamento.

Borresen e Lambert  [1] sugerem que a percepção subjetiva de esforço (PSE) é
uma medida mais adequada da intensidade do treinamento do que os métodos baseados
na  frequência  cardíaca  quando  ambos  os  sistemas  metabólicos  são  ativados.  A
percepção  subjetiva  de esforço da sessão (SPSE) tem sido proposta  [2,3] como um
método alternativo para quantificar a carga interna de treinamento.

Determinação da carga de treinamento

O método da SPSE foi proposto por Foster et al. [2,3], com intuito de quantificar
a carga de treinamento.  O método é baseado em um questionamento muito simples.
Trinta minutos após o término da sessão de treino, o atleta deve responder a seguinte
pergunta: “Como foi a sua sessão de treino?” A resposta ao questionamento é fornecida
a partir da escala CR10 de Borg modificada por Foster [4] apresentada na Figura 1. 

Classificação Descritor

0 Repouso
1 Muito, muito fácil
2 Fácil
3 Moderado
4 Um pouco difícil
5 Difícil
6
7 Muito difícil
8
9 Muito, muito difícil
10 Máximo

Figura 1. Escala CR10 de Borg modificada por Foster.
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A utilização da escala CR10 de Borg modificada por Foster  [4] requer alguns
procedimentos. O militar deve escolher um descritor (desde “repouso” até “máximo”) e
depois um número de “0” a “10”. O valor máximo “10” corresponde ao maior esforço
físico já realizado pelo militar e o valor mínimo “0” é a condição de repouso.

A  medida  deve  refletir  a  avaliação  global  de  toda  a  sessão  de  treinamento,
incluindo o aquecimento, parte principal e volta à calma. Recomenda-se que o intervalo
seja de 30 minutos, com o objetivo de evitar o esquecimento e a atenuação da avaliação
subjetiva da intensidade da sessão de treinamento, além disso, esse tempo (30 min) é
adotado  para  que  atividades  fáceis  ou  difíceis  realizadas  ao  final  da  sessão  de
treinamento não dominem a avaliação. 

O cálculo da carga de treinamento,  a partir  do método da SPSE, consiste na
multiplicação da PSE (0 a 10) pela duração total da sessão de treinamento em minutos e
deve  ser  expresso  em  unidades  arbitrárias  (U.A.).  Por  exemplo,  uma  sessão  de
treinamento, com PSE igual a 5 e duração de 60 minutos, representaria uma carga de
treinamento equivalente a 300 U.A. (Figura 2).

Figura 2. Exemplo de quantificação das cargas diárias de treinamento durante uma
semana pelo método SPSE.

Além da carga diária (PSE x duração da sessão de treino),  podemos calcular
outros índices como: 1) carga semanal total  (somatório das cargas diárias),  2) carga
semanal  média  (somatório das cargas  diárias  ÷ dias  de treino),  3) monotonia (carga
semanal  média  ÷  desvio  padrão  das  cargas  diárias)  e  4)  strain  (monotonia  x  carga
semanal total).

Na  Figura  2,  por  exemplo,  observamos  a  organização  das  cargas  diárias  de
treinamento de uma semana (Seg: 0 U.A.; Ter: 500 U.A.; Qua: 200 U.A.; Qui: 300 U.A.
Sex:  600 U.A.;  Sáb:  150 U.A.  e  Dom:  800 U.A.).  A partir  desses  valores  pode-se
calcular a carga semanal total (0 + 500 + 200 + 300 + 600 + 150 + 800 = 2550 U.A.), a
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carga semanal média (2550 U.A. ÷ 7 dias = 364,3 U.A.), o desvio padrão das cargas
diárias (280,9), a monotonia (364,3 ÷ 280,9 = 1,3 U.A.) e o strain (1,3 x 2550 = 3315
U.A.).

A  pequena  variabilidade  no  treinamento  (maior  monotonia)  pode  causar
adaptações negativas, aumentando a chance de ocorrer o overtraining [2]. Além disso,
durante períodos de altas cargas de treinamento e altos níveis de monotonia, observa-se
aumento da incidência de doenças infecciosas do trato respiratório superior, lesões e
diminuição da capacidade de tolerar o estresse [2].   

O método da SPSE é uma estratégia de monitoramento simples, de baixo custo e
confiável que permite a avaliação da carga de treinamento, fornecendo assim uma visão
mais ampla do processo de treinamento. Além disso, o método permite uma comparação
entre  o  que  foi  prescrito  pelo  treinador/instrutor  e  o  que  foi  percebido  pelo  aluno;
possibilita  o  acompanhamento  e  o  ajuste  do  planejamento  do  treinamento;  permite
detectar  quais militares não estão respondendo ao estímulo de treinamento de forma
adequada;  possibilita  monitorar a carga de treinamento individualmente ou de forma
coletiva e monitorar o processo de reabilitação de militares com lesão. Por estas razões,
recomenda-se o cálculo e o acompanhamento frequente da SPSE e seus índices para o
monitoramento da carga de treinamento em militares. 
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