
Introdução Resultados

Não foi possível observar correlação entre a escala modificada

de Borg e os níveis de lactato sanguíneo em todas as fases do

teste incremental em atletas amadores de ciclismo
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Foi observado correlação entre os níveis de Lactato Sanguíneo,

durante o Teste Incremental, e a Escala Modificada de Borg nas

potências de 100W (r=0,353; p=0,05), 220W (r=0,510; p=0,00),

280W (r=0,495; p=0,01), 310W (r=0,528; p=0,01). (Tabela 1)
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Analisar a correlação entre os níveis de lactato sanguíneo e

a Escala Modificada de Borg em atletas amadores de

ciclismo durante um teste incremental

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão do PSE e Lactato em cada

potência do Teste Incremental, seguido dos respectivos valores de

correlação (r) e significância (p) (n=30).

Agradecimentos

Objetivo

O uso de ferramentas para avaliar a carga de treinamento

e a intensidade do exercício é fundamental. Porém, nem

todos os profissionais da saúde, que trabalham no

acompanhamento de atletas possuem acesso aos

mecanismos de análises laboratoriais. Nesse sentido,

ferramentas que possam reproduzir respostas equiparadas à

mensuração de lactato, parecem ser pertinentes1.

PSE Percepção Subjetiva de Esforço; DP desvio padrão; *p≤0,05.

POTÊNCIA
PSE

(Média ± DP)

LACTATO 

(Média ± DP) r p

100 (1 ± 0,9) (3,6 ± 2) 0,353** 0,05

130 (2 ± 0,9) (3,1 ± 1,8) 0,215 0,25

160 (2 ± 1,1) (3 ± 2) 0,279 0,13

190 (3 ± 1,3) (3,3 ± 2,2) 0,339 0,06

220 (4 ± 1,5) (3,9 ± 2,9) 0,510** 0,00

250 (5 ± 1,8) (4,8 ± 3,6) 0,323 0,09

280 (6 ± 2,2) (5,5 ± 3,4) 0,495** 0,01

310 (7 ± 1,9) (6,3 ± 3,7) 0,528** 0,01

340 (7 ± 2) (4,3 ± 2,4) 0,557 0,11

370 (7 ± 1,5) (5 ± 2,7) 0,09 0,88

Participaram desse estudo 30 atletas amadores de ciclismo, do

sexo masculino, de RP, de 18 a 45 anos. Tais atletas amadores

foram submetidos a um Teste Incremental (Figura 1). Sendo

excluídos da amostra indivíduos com lesão musculoesquelética nos

últimos 6 meses, doenças cardiorrespiratórias, usuários de drogas

ilícitas, e atletas em uso contínuo de drogas anti-inflamatórias e

analgésicas nos últimos 3 meses.

Figura 1

BORG

1- Borg Basal

2- Durante Exercício

(2 em 2 minutos)

Lactato Sanguíneo

1- Lactato Basal

2- Durante Exercício

(2 em 2 minutos)

A normalidade dos dados foi analisada pelo teste

Kolmogorov-Smirnov, sendo aplicado uma regressão linear,

para a correlação das variáveis. Foi aplicada a correlação de

Pearson. Todos os testes foram realizados no software SPSS

2.0, considerando p<0,05.

O Teste Incremental foi realizado em um rolo estacionário que

permitia a manutenção da potência (W) durante os estágios

independente da cadência utilizada pelo atleta. O rolo estava

associado às bicicletas de treinamento de cada ciclista. A potência

inicial foi de 100 W com incrementos de 30 W a cada 2 minutos. O

incremento foi aplicado até a exaustão voluntária.


