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TESTE DE ESFORÇO SUBMÁXIMO 

 

1. PROCEDIMENTOS BÁSICOS 

ANTES DO TESTE 

- anotar dados gerais do avaliado 

- medir FC e PA preferencialmente na posição em que o avaliado irá realizar o teste 

- explicar o protocolo do teste para o avaliado 

 
DURANTE O TESTE 

- realizar aquecimento prévio (2 – 5 minutos) 

- medir FC (preferencialmente nos últimos 5-10seg de cada estágio). Se medir por palpação, utilizar intervalos curtos 

de contagem de tempo (ex: 10-15 seg). 

- medir PA (preferencialmente <60 seg finais do último estágio). Repetir a medida caso haja resposta hipotensora ou 

hipertensiva exagerada. 

- anotar a PSE (preferencialmente nos últimos 10 seg de cada estágio) 

- monitorar sinais e sintomas durante todos os estágios 

 

IMPORTANTE: para a medida de PA, o avaliado não poderá apoiar no corrimão do ergômetro durante o teste e 

deverá estar com o braço relaxado.  

 
APÓS O TESTE 

- reduzir a inclinação e velocidade para intensidade menor que a inicial 

- medir FC imediatamente após a interrupção do teste e nos últimos 5-10seg finais de cada min 

- medir PA imediatamente após a interrupção do teste, 1 minutos após e então a cada 2 min) 

- anotar a PSE no pico de exercício  

- monitorar sinais e sintomas durante toda a recuperação 

- prolongar a recuperação (> 5 min) caso haja respostas anormais de FC e PA 

- optar por recuperação passiva caso o avaliado apresente mal-estar 

 

QUANDO INTERROMPER O TESTE? 

- presença de angina ou sintoma relacionado 

- queda de PAS ≥10 mmHg com aumento da intensidade ou se a PAS diminuir para valores abaixo do valor obtido 

para a mesma posição antes do teste 

- aumento excessivo da PAS (usaremos >210 mmHg) e/ou PAD (usaremos >100 mmHg) 

- falta de ar, chiado no peito, caimbras nas pernas ou claudicação 

- sinais de má perfusão: tontura, confusão, ataxia, palidez, cianose, náusea ou pele fria e úmida. 

- falha da FC em aumentar com aumento da intensidade do exercício 

- mudança perceptível no ritmo cardíaco por palpação ou auscultação 

- solicitação do próprio avaliado 

- manifestação verbal ou física de fadiga severa 

- falha do equipamento de teste 

OU ENCERRAR POR LIMITE PRÉ ESTABELECIDO (70% DA FC DE RESERVA OU 85% DA FC MÁXIMA 

PREVISTA PELA IDADE) (usaremos 70% FC de reserva, com base no cálculo de FC máx proposto por Tanaka 

(2001)). 
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