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RESUMO 

 

O Talk Test (teste da fala) é um método que vem sendo estudado como uma medida 

alternativa e mais acessível para controle da intensidade do exercício. A fala se 

modifica em função do aumento da ventilação (VE), determinada pelo efeito do 

tamponamento ventilatório do exercício, com o consequente aumento da frequência 

cardíaca (FC), que segue os aumentos do metabolismo. Essas mudanças 

apresentaram correlações positivas com marcadores fisiológicos que são utilizados 

para controle da intensidade do exercício, o que gera confiabilidade ao método. 

Objetivo: Comparar as intensidades do teste de contagem da fala (TCF) com a 

intensidade de 60%, 70% e 85% da frequência cardíaca, identificando relações com 

a ocorrência do limiar ventilatório (LAV) e ponto de compensação respiratório (PCR) 

durante o exercício praticado pelos usuários do serviço de orientação ao exercício 

(SOE). Métodos: Participaram do estudo 18 indivíduos com média de idade de 65 ± 

5 anos, estatura 1,56 ± 0,06, massa corporal 60,75 ± 10 com IMC de 24,8 ± 3,6, 

dentro do seguinte critério de inclusão: praticantes de atividade física no SOE. 

Realizou-se a aplicação de questionários, antropometria, teste cardiopulmonar, TCF 

e teste ergométrico para identificação do LAV e PCR. Para análise de correlação 

entre os percentuais obtidos nas intensidades previstas da frequência cardíaca 

máxima (FCmáx) e no TCF foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r). 

Resultados: Nota-se que o Talk Test (TT) não se altera entre as intensidades de 

60% e 70% da FC, já a 85% da FC há uma notável queda no valor TCF o que nos 

mostra um forte indício de relação com o LAV.  Conclui-se que o TCF pode ser 

utilizado no SOE como método alternativo de controle da intensidade do exercício 

para a faixa etária descrita na amostra, além de determinar a faixa de intensidade 

acima do LAV.  

 

 

 

Palavras-chave: Atividade motora, Limiar anaeróbio, Frequência cardíaca. 
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ABSTRACT 

 

The Talk Ttest is a method that has been studied and tested as an alternative and 

more accessible measure to control the intensity of the exercise. Speech changes as 

a result of increased ventilation (LV), as determined by the effect of exercise 

buffering, with a consequent increase in heart rate (HR), which follows increases in 

metabolism. These changes had positive correlations with physiological markers that 

are used to control exercise intensity, which generates reliability to the method. 

Objective: To compare the intensities of the speech counting test (TCF) with the 

intensity of 60%, 70% and 85% of the heart rate, identifying relationships with the 

occurrence of the ventilatory threshold ( and respiratory compensation point (PCR) 

during the exercise practiced by SOE users. METHODS: Eigteen individuals with a 

mean age of 65 ± 5 years, height 1.56 ± 0.06 body mass 60.75 ± 10 with a BMI of 

24.8 ± 3.6 were included in the study, within the following inclusion criteria: 

practitioners of physical activity in the SOE. The questionnaires, anthropometry, 

cardiopulmonary test, FTT and ergometric test were used to identify the LAV. The 

Pearson correlation coefficient (r) was used to analyze the correlation between the 

percentages obtained in the predicted HRmax and TCF intensities. Results: It can be 

observed that the Talk Test does not change between the intensities of 60 and 70% 

of the HR and 85% of the HR, to a notable decrease in the TCF, which shows a 

strong indication of the relationship with the LAV. It is concluded that TCF can be 

used in SOE as an alternative method to control exercise intensity for the age group 

described in the sample. 

 

Keys words: Motor activity, Anaerobic Threshold, Heart rate. 
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1- INTRODUÇÃO 

  

        O sedentarismo aumenta a predisposição ao acometimento de doenças, menor 

qualidade de vida e menor produtividade e aumento de chances de mortalidade 

(BARRETO et al., 2013). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

sedentarismo é a ausência ou a diminuição do nível de atividade física, sendo 

consideradas sedentárias as pessoas que praticam menos de 150 minutos de 

atividade física semanal (OMS, 2010). 

        Por outro lado um indivíduo fisicamente ativo, tende a ter mais saúde, 

qualidade e expectativa de vida. A atividade física (AF)  pode ser descrita como 

qualquer movimento corporal que produza um gasto energético,  que inclui 

atividades domésticas e cotidianas (CARSPERSEN et al 1985). Já o exercício físico, 

que consiste em movimentos mais estruturados e voltados ao objetivo de aumento 

da aptidão física, é o recomendado para melhoria das condições de saúde (SIMÃO 

et al., 2013). 

        Atenta a importância da AF e ao risco do sedentarismo, a Secretaria Municipal 

de Saúde de Vitória/ES investiu em medidas preventivas que tivessem grande 

incentivo na influência da prática de exercícios físicos à população da cidade. Umas 

das alternativas encontradas para diminuir esse quadro foi a criação do Serviço de 

Orientação ao Exercício (SOE), que tem como objetivo orientar e incentivar a prática 

regular e correta de atividades físicas; combater o sedentarismo e auxiliar na 

prevenção e tratamento de doenças crônicas e degenerativas não transmissíveis 

(REIS et al., 2014). As intervenções do SOE acontecem em parques e praças onde 

as atividades físicas são realizadas. Este programa abrange todas as regiões 

administrativas do município de Vitória – ES (REIS et al., 2014). 

Embora a oferta de atividade física seja bastante acessível no município de Vitória 

(ES) sabe-se que para obter benefícios mais aprimorados é preciso investir no 

monitoramento mais efetivo da intensidade  da sessão de exercícios.  

Neste contexto, surge o desafio do monitoramento das variáveis da prescrição do 

exercício, tais como: intensidade, duração e frequência, como uma forma de otimizar 

os benefícios advindos da prática regular.  
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        A intensidade do exercício pode ser monitorada por diversos marcadores, que 

incluem: percentuais de frequência cardíaca, percentuais do consumo máximo de 

oxigênio, percepção subjetiva de esforço (GARBER et al., 2011) e limiares 

metabólicos (CONDELLO et al., 2008).  

        A frequência cardíaca (FC) é muito aplicada na estimativa da intensidade do 

exercício, baseado na sua relação linear em faixas intermediárias, com o consumo 

de oxigênio (ACSM, 2014). As recomendações do American College of Sports 

Medicine (ACSM, 2014), para a melhora na aptidão cardiorrespiratória, consistem 

em implemento de intensidades entre moderadas e intensas, de 55% a 90% da 

FCmáx ou 40% a 85% da frequência cardíaca de reserva (FCR) durante as sessões 

de exercícios físico. 

        Segundo Borg et al. (2002), sujeitos que usam a FC para monitorar a 

intensidade de exercício podem ter uma preocupação excessiva durante a prática, 

devido ao estresse adicional para manter-se dentro dos limites de zona alvo (BORG, 

1998, apud in NORMAN et al., 2002). Essa preocupação e sucessivas pausas na 

atividade podem ter um efeito negativo no aproveitamento e aderência à atividade. 

Embora o uso da FC para monitorar a intensidade de exercício seja muito prático, 

observa-se algumas dificuldades relacionadas a esse método. Alguns estudos (De 

LUCCA, et al., 2012; REED, et al., 2016; PERSINGER et al., 2008) ressaltam que 

muitas pessoas têm dificuldade de palpar o pulso ou coordenar a contagem 

corretamente, o que poderia causar um erro de mensuração. O uso do 

cardiofrequencímetro poderia eliminar problemas associados à palpação e prover 

um meio alternativo para estimar a intensidade de exercício, mas o uso do aparelho 

durante a atividade física, para alguns indivíduos, é desconfortável e também é visto 

como uma despesa adicional que pode interferir no início ou na manutenção da 

prática da atividade física (BORG, 1998, apud in NORMAN et al., 2002). 

        Como medida alternativa, foi proposto um método subjetivo para controle da 

intensidade de exercício baseado na dificuldade de fala denominado Talk Test 

(TT) ou teste da fala, que nas últimas décadas vem ganhando atenção na 

comunidade cientifica (NORMAN et al., 2002; NORMAN et al., 2008; RODRIGUEZ-
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MARROYO et al., 2013; CASTRO et al., 2012; DE LUCCA et al., 2012). Alguns 

pesquisadores passaram a estudar esta alternativa investigando a sua relação com 

variáveis fisiológicas e psicofísicas, assim como sua validade de aplicação para 

diferentes populações (CONDELLO et al., 2014; NORMAN et al., 2002). O método 

sugere que em determinadas intensidades de exercício, o indivíduo não pode mais 

manter uma conversa confortável sendo que a ventilação e outras respostas 

fisiológicas estão associadas a essa dificuldade. 

        A fala se modifica em função do aumento da ventilação, determinada pelo 

tamponamento ventilatório do exercício, ou seja, a relação do íon H+ e CO2, onde o 

H+ é o metabólito produzido na glicólise na fase anaeróbia. Portanto, durante o 

exercício, é comum que o H+ seja produzido em maior quantidade, havendo uma 

desproporção entre a sua produção e tamponamento (OLIVEIRA-NAVARRO et al., 

2007). 

        Há também controvérsias acerca da efetividade do método, um estudo recente 

feito por Fiorotti (2017) mostrou que não houve correlação entre o percentual de 

frequência cardíaca (%FC) e o percentual do teste de contagem da fala (%TCF), que 

é uma modalidade do TT, que justifique a utilização desse método como medida 

alternativa de controle de intensidade do exercício em mulheres (n=18) idosas e de 

meia idade (65±5 anos) fisicamente ativas. Esse resultado pode ter ocorrido em 

decorrência da não utilização das intensidades dos limiares ventilatórios como 

referência para essa correlação com o teste da fala. 

        O primeiro limiar ventilatório (LAV) corresponde ao limiar anaeróbio, sendo 

identificado pela quebra da linearidade da ventilação, aumento da VE/VO2 

(ventilação/consumo de O2) sem aumento concomitante da VE/VCO2 

(ventilação/produção de CO2). Em intensidade de esforço acima do LAV, ocorre 

aumento da acidose metabólica e do VCO2, acarretando na queda do PH e 

consequente aumento do VE/VCO2, esses são parâmetros respiratórios que 

demonstram fisiologicamente o segundo limiar ventilatório, ou ponto de 

compensação respiratória (PCR) até a intensidade do PCR a acidose metabólica 
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pode ser compensada por uma alcalose respiratória através da hiperventilação. 

(SILVA et al. 2009). 

        Diante do exposto, sabe-se que o SOE é um ambiente de prática de atividades 

físicas coletivas, onde o controle da intensidade pela FC é difícil de ser realizado, 

pelo grande número de pessoas praticantes. Alem disso, muitos dos usuários são 

pessoas idosas, que pela própria condição do envelhecimento podem apresentar 

algum déficit cognitivo (CAVALIN I et al. 2002) para executar a mensuração da FC na 

artéria radial.  

        Dessa forma, surge o questionamento: o TCF poderia ser utilizado como 

marcador de transição dos limiares ventilatórios? 
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2- OBJETIVO 

 

Objetivo geral: 

        Comparar os resultados do teste de contagem da fala (TCF) com a intensidade 

de 60%, 70% e 85% da frequência cardíaca máxima, identificando relações com a 

ocorrência dos limiares ventilatórios durante o exercício praticado pelos usuários do 

SOE. 

 

Objetivos específicos: 

        1. Identificar, na sessão de exercícios, a velocidade desenvolvida nas 

intensidades de 60%, 70% e 85% da Fcmáx, relaciona-la com a ocorrência da 

velocidade do limiar ventilatório (LAV), e ponto de compensação respiratória (PCR); 

        2. Comparar o percentual de contagem da fala entre os usuários que estavam 

com velocidade acima e abaixo do LAV e PCR. 
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3- METODOLOGIA  

 

        Participaram do estudo 18 mulheres com média de idade de 65 ± 5 anos, 

estatura 1,56 ± 0,06m massa corporal 60,75 ± 10kg, IMC de 24,8 ± 3,6kg·m-2, de 

acordo com os seguintes critérios de inclusão: praticantes de atividade física no 

SOE; não fazer uso de medicamento que interfisse na FC e na capacidade de 

esforço; não apresentar patologias que impedissem a execução de exercícios de 

caminhada e corrida na faixa de intensidade de 60%, 70% e 85% FCmáx. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da UFES (CAAE 

67077917.6.0000.5542). 

 

A Tabela 1 apresenta as características da amostra. 

 

Tabela 1 – Características antropométricas e sociodemográficas (n = 18). 

 Média±DP 

  

Idade (anos) 65 ± 5 

Massa Corporal (kg) 60,75 ± 10 

Estatura (m) 1,56 ± 0,06 

IMC (kg.m-2) 24,8 ± 3,6 

 

Escolaridade Valor absoluto (%) 

 

Fundamental completo 1 (6) 

Médio completo 4 (22) 

Superior completo ou mais 12 (66) 

Tempo que frequenta o SOE (meses) 117 
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Antropometria 

 

        No primeiro dia de testes, os indivíduos foram avaliados na sala de avaliação 

do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências (NUPEM) da Universidade federal 

do Espirito Santo (UFES) com o auxílio de um estadiômetro com precisão de 1mm 

(Seca, modelo 216, Alemanha), e em seguida pesados em uma balança com 

precisão de 0,01Kg (Toledo, modelo 2096PP, Brasil); por meio destes, foram 

calculados índice de massa corporal (Kg·estatura-2).  

 

O Teste Cardiopulmonar de Exercícios (TCPE) 

 

        Ainda primeiro dia de testes, os indivíduos permaneceram por pelo menos 

cinco minutos em decúbito dorsal sobre uma maca, onde foi realizado um 

eletrocardiograma de repouso de 12 derivações (Eletrocardiógrafo USB 

MICROMED, Brasilía, Brasil). O registro eletrocardiográfico durante o pré-esforço, 

em pé na esteira, e em esforço foram realizados utilizando-se as derivações: MC5, 

derivação ântero-lateral, bipolar, com eletrodo negativo na parte superior do esterno 

(manúbrio) e o positivo na posição V5; D2M, derivação inferior, bipolar, com eletrodo 

negativo na parte superior do esterno e o positivo na crista ilíaca superior esquerda; 

e V2M, derivação ântero-septal, unipolar, com eletrodo precordial na posição V2. 

O teste foi realizado em esteira rolante motorizada (Inbra Sport Super ATL, Porto 

Alegre, Brasil) mantida com inclinação de 1% seguindo protocolo de rampa 

individualizado, objetivando uma duração total entre 10 e 12 minutos de teste. A 

velocidade foi incrementada gradativamente até que o indivíduo atingisse a 

exaustão. O teste teve inicio a uma velocidade de 5 km·h-1 com o incremento na 

velocidade de 0,7 a 1 km·h-1. Houve um aquecimento pré-teste de 5min a 4 km·h-1. 

As variáveis ventilatórias foram mensuradas utilizando o analisador metabólico de 

gases Cortex Metalyzer 3b (Leipzig, Alemanha), com coleta respiração a respiração, 

sendo analisados pelo programa MetasoftTM. A unidade do Cortex foi calibrada pelo 

método de circuito fechado, através de gás de calibração conhecido (cilindro de 

11,97%O2 e 4,95%CO2 originais, atestado pelo fabricante), e também pelo ar 

ambiente, o que permitia uma nova calibragem antes de cada novo teste. O sensor 
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de volume foi calibrado utilizando uma seringa de calibração 3L (Hans Rudolph, 

Oklahoma, USA). Foram utilizadas máscaras coletoras de tamanhos variados (p, m 

ou g), de acordo com as dimensões faciais de cada voluntária. Após higienização 

devida, a máscara foi adaptada na face da voluntária de maneira a permitir que não 

houvesse escape de ar, verificado ao menos duas vezes antes de inserir a linha de 

ar. O teste foi acompanhado por um médico cardiologista e um profissional de 

Educação Física. Houve incentivo verbal na fase final do TCPE objetivando 

atingirem o máximo de esforço. Para identificar o teste como máximo foram 

analisados três critérios: 

a) exaustão voluntária relatada imediatamente após o teste;  

b) frequência cardíaca de pelo menos 90% da prevista para a idade (220-

idade);  

c) razão de troca respiratória (RTR) igual ou acima de 1,05;  

d) consumo máximo de oxigênio, observado pelo conceito de platô ou 

pico (HOWLEY, 1995; BILLAT et al.,  2004).  

        Após esses critérios, o participante continuou na esteira por mais 3 min, 

inicialmente numa velocidade de 4 km·h-1 , e mais 1 min de recuperação passiva. 

Durante o teste foi mensurada a pressão arterial, a fim de garantir a manutenção 

dentro das faixas aceitáveis durante o exercício, de acordo com a III Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Teste Ergométrico (MENEGHELO et al., 

2010). 

 

Teste de contagem da fala em repouso e durante o exercício 

 

        Foi aplicado um teste de contagem da fala para identificar a intensidade do 

esforço respiratório no repouso e no exercício. Esse procedimento consiste em 

realizar uma fala padronizada de número, iniciando a partir da respiração normal, 

com a contagem 1001, 1002, 1003... e prosseguindo até o número possível sem 

fazer outra incursão respiratória. Por exemplo: se uma pessoa conseguiu contar até 

1016, essa será a sua referência de máxima capacidade de contagem (100% TCF). 

Foram efetuadas pelo menos duas tentativas para confirmação da capacidade 

máxima, mantendo sempre o início da contagem a partir do volume corrente. Não foi 
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permitido fazer uma inspiração profunda prévia, para não mascarar o resultado do 

teste.  

        Em seguida, o TCF foi aplicado durante uma sessão de caminhada/corrida 

realizadas nas intensidades de 60%, 70% e 85% da FCmáx, aferida pelo TCPE, a fim 

de comparar as intensidades de FC com o decréscimo percentual do TCF. 

(NORMAN et al., 2002; NORMAN et al., 2008). A sessão foi empregada em 

ambiente de laboratório, com condições controladas de temperatura (cerca de 22°C) 

e apoio para procedimentos de suporte básico de vida. 

 

Identificação do Limiar Anaeróbio Ventilatório e PCR 

        O LAV foi identificado considerando sempre o tempo após dois minutos de 

teste, para evitar erros advindos pelo atraso nos ajustes cardiorrespiratórios do início 

do exercício (WASSERMAN et al., 2005). Utilizou-se como critério de identificação 

computadorizada (Metasoft™) do LAV o aumento do VCO2 (produção de CO2) em 

relação ao VO2 (consumo de O2). Enquanto que o método de identificação visual 

empregado foi o aumento do equivalente ventilatório de O2 (VE/VO2) sem elevação 

do equivalente ventilatório de CO2 (VE/VCO2). O comportamento de elevação da 

PetO2 (pressão expirada de O2), sem queda na PetCO2 (pressão expirada de CO2) 

foi observado como forma de confirmar o marcador de transição metabólica através 

da troca gasosa. Contudo, isso não foi considerado como critério de identificação 

(BEAVER, WASSERMAN et al, 1986). 

O LAV foi determinado sempre pelos mesmos dois avaliadores e em caso de 

discordância um terceiro avaliador era solicitado. 

O PCR foi identificado considerando o momento do ponto mais baixo do VE/VCO2 

com posterior elevação além do momento da queda gradual da PetCO2  (BEAVER, 

WASSERMAN et al, 1986). 

 

Análise dos dados e procedimentos estatísticos 

 

        As informações coletadas nas sessões de treino foram inseridas em uma 

planilha de Excel (microsoft office 2002) para, em seguida, serem analisadas as 
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comparações das intensidades individuais em valores percentuais. Foi aplicada 

estatística descritiva, média e desvio padrão. Na comparação das médias nos 60%, 

70% e 85% do TCF, foi utilizado Analise de Variância (ANOVA) de uma via. Nos 

dados não paramétricos, foi utilizado o teste de Kruskall-Wallis. Foi considerado o 

erro α de 5%. Utilizou-se o programa SigmaStat, versão 3.5. 
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4- Resultados 

 

        Os valores nas intensidades do exercício de (60%, 70% e 85% FCmáx) durante 

a realização do TCF em esteira estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Identificação das velocidades relativas aos limiares ventilatórios (n 

= 18). 

 Velocidade 

(km.h-1) 

Veloc ≥ LAV  

valor absoluto 

(percentual) 

Veloc ≥ PCR 

valor absoluto 

(percentual) 

60% FCmáx 3,98 ± 1,3 5 (28) 0 (0) 

70% FCmáx 5,07 ± 1,4 12 (66) 4 (22) 

85% FCmáx 6,40 ± 1 18 (100) 11 (61) 

>85% FCmáx - - 18 (100) 

LAV 4,59 ± 0,67   

PCR 6,32 ± 0,85   

Dados apresentados em valores médios ± desvio padrão, e em valores absolutos e 

percentuais. Veloc ≥ LAV – valores absolutos e relativos de indivíduos com 

velocidade maior ou igual do limiar anaeróbio ventilatório para o percentual de FC. , 

Veloc ≥ PCR – valores absolutos e relativos de indivíduos com velocidade maior ou 

igual do ponto de compensação respiratória para o percentual de FC FCmáx - 

frequência cardíaca máxima.  

 

        Os resultados demonstram que a 60% da FCmáx, 28% das participantes 

estavam acima ou na intensidade do LAV, já a 70% FCmáx, 66% das participantes 

estão acima ou na intensidade do LAV, e a 85% da FCmáx, todas voluntárias estão 

acima da intensidade do LAV e 61 % das participantes estão acima da intensidade 

ou no PCR (Tabela 2). 
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Tabela 3 – Valores da contagem da fala nas diferentes intensidades de 

exercício. 

Teste de contagem 

máx. (média) 

Contagem a 60% 

da FCmáx (média) 

Contagem a 70% 

da FCmáx (média) 

Contagem a 85% 

da FCmáx (média) 

19 ± 6 (20) 17 ± 4 (19) 16 ± 3 (16) 13 ± 3 (13)* 

100% 87 ± 10% 82 ± 14% 67 ± 19% 

Dados apresentados em valores médios ± desvio padrão, mediana e percentuais. 

Análise de variança em ranks (kruskal-wallis). *(p < 0,05). 

        O TCF não se altera nas intensidades de 60 e 70% da FCmáx. Na intensidade 

de 85% da FCmáx, há uma queda estatisticamente significativa (p < 0,05) no TCF. 
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5- Discussão 

 

        O principal achado desse estudo foi uma queda significativa na capacidade de 

contagem da fala na intensidade de 85% da FCmáx. Esses achados são sustentados 

por uma explicação fisiológica, o aumento da ventilação, uma vez que, foi observado 

que a maioria das participantes, na referida intensidade, estavam exercitando-se em 

intensidade superior ou igual ao PCR,  e que todas  as participantes exercitavam-se 

acima do LAV. 

        

        Os resultados obtidos corroboram com a revisão de literatura apresentada por 

De Lucca et al., (2012), a qual indicam que a inabilidade em conversar 

confortavelmente é a representação de intensidades acima do LAV e PCR e de 

limites superiores de segurança para exercício aeróbio de acordo com valores 

relativos à FCmáx, preconizada pelo ACSM (2014), que se localizam entre 60% a 

85% da FCmáx. Os mesmos autores destacam que momentos de extrema dificuldade 

na fala, como fala não confortável,  equipara-se ao TCF a 85% da FCmáx (DE LUCCA 

et al., 2012). Esses eventos ocorreriam em intensidades próximas ou acima do PCR, 

onde a hiperventilação, percepção de dor e outros mecanismos passam a limitar a 

fala (DE LUCCA et al., 2012). 

      

       Ainda, Woltmann et al. (2015) também obtiveram resultados parecidos quando 

observou que se a capacidade de falar confortavelmente é mantida, o esforço está 

abaixo do LAV, enquanto que a capacidade de falar é levemente desconfortável 

estaria próximo ou no PCR. E ainda, se a fala é claramente desconfortável, então a 

intensidade do exercício é provavelmente acima do PCR. (WOLTMANN, M. L. et al. 

2015.) 

         

        Além disso os estudos de Persinger et al. (2008) apresentam resultados que 

sustentam a hipótese de que o TT se aproxima do LAV quando a fala é ainda 

confortável, tanto na esteira quanto no cicloergômetro. No ponto em que a fala se 

tornou desconfortável, a intensidade do exercício foi equivalente ao LAV. Quando a 
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fala se tornou difícil, a intensidade do exercício estava acima do LAV. Estes 

resultados sugerem que o TT pode ser um método altamente consistente de 

prescrição de exercícios nessas intensidades (PERSINGER et al., 2008). 

 

        O limiar de lactato e sua relação com o desconforto da fala foi testado por De 

Lucca et al. (2012b) que identificou correlação positiva entre a potência e a FC no 

limiar de lactato 1 e 2, com as fases de conforto e início do desconforto da fala (DE 

LUCCA et al., 2012b).  A explicação fisiológica para associar a perda de conforto da 

fala com os limiares ventilatórios e de lactato se baseia no fato de que o acúmulo de 

lactato sanguíneo acompanhado do mecanismo de tamponamento dos íons H+, 

provocam ajustes na ventilação para a eliminar o CO2 produzido na reação de 

tamponamento com o bicarbonato de sódio (OLIVEIRA-NAVARRO et  al., 2007). 

 

        Esse estudo se mostrou significativo, no sentido de avaliar mulheres de meia 

idade e  idosas, participantes de um programa público e gratuito de AF, que nunca 

tiveram contato com o método do TCF, e que ainda assim, foi possível identificar na 

intensidade de 85% FCmáx o atingimento do PCR. Encontrou-se também algumas 

dificuldades e limitações, como a comparação do teste com grande parte da 

literatura encontrada, pois a maioria utiliza a metodologia do conforto da fala, 

enquanto este estudo utilizou o TCF. Isso pode ser positivo, uma vez que a 

contagem parece dar uma informação mais objetiva. Houve também, dificuldade de 

controlar a respiração durante o teste, que foi atenuado com a repetição do teste, 

além da grande variação individual na contagem da fala, o que é comum a todos os 

estudos que investigaram o tema. 
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6- Conclusão 

 

        O teste de contagem da fala se mostrou útil para identificação do limite de 

intensidade relativa ao PCR, que se apresentou próximo a intensidade de 85% da 

FCmáx. Esses achados demonstram a possibilidade de aplicação do método do TCF 

para delimitar a intensidade do PCR para prescrição de exercícios no SOE. 
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