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RESUMO

DEL VECCHIO, Anelita Helena Michelini. EFEITOS DE DOIS TIPOS DE
RECUPERAÇÃO ATIVA NA REALIZAÇÃO DE ESFORÇOS INTERVALADOS DE
ALTA INTENSIDADE: ESTUDO COM PESSOAS DE DIFERENTES NÍVEIS DE
APTIDÃO AERÓBIA. 2012. 89f. Projeto de pesquisa (Mestrado) – Programa de
Pós-Graduação em Educação Física. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS.

Introdução: Na prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) o
tempo de recuperação entre esforços é aspecto relevante. No entanto, o tipo de
recuperação tem se mostrado como determinante do desempenho subsequente, e a
maioria dos estudos tem indicado que a recuperação ativa (RA) tende a ser superior
à passiva (RP). Especificamente quanto à RA, ela pode ser com o mesmo grupo
muscular exercitado, com segmento corporal oposto ou com região do tronco. No
entanto, esta última estratégia tem sido pouco investigada.
Objetivo: Investigar os efeitos de dois tipos de RA nas respostas fisiológicas e no
desempenho físico subsequente a treino intervalado de alta intensidade,
considerando dois diferentes níveis de aptidão aeróbia.
Materiais e métodos: O estudo foi desenvolvido com 25 homens, entre 18 e 35
anos, os quais foram alocados em um destes dois grupos: Alta Aptidão (AACR),
Baixa Aptidão (BACR). Os envolvidos realizaram três dias de atividades. Na primeira
visita foram mensurados: massa corporal, estatura, dobras cutâneas, frequência
cardíaca, lactato sanguíneo e pressão sanguínea em repouso, além da realização
de teste de potência máxima (Pmax) em cicloergômetro e teste de tempo limite (TLim
a 120% da Pmax), quinze minutos após. A classificação em AACR ou BACR decorreu
da Pmax obtida no teste progressivo em cicloergômetro, e alocação de acordo com a
mediana. Nas vistas dois e três os sujeitos realizaram: i) aquecimento padronizado,
ii) HIIT com dois blocos com quatro estímulos supramáximos cada (30 s a 60 rpm e
com carga de 120% da Pmax, 30 s de recuperação passiva) e iii) TLim após o HIIT.
Após aquecimento, entre os blocos do HIIT e antes do TLim, os envolvidos
executaram um dos dois modos de recuperação ativa: recuperação ativa na bicicleta
(bike) e recuperação ativa com exercícios estabilizadores do tronco (core). Na
recuperação bike, pedalava-se a 30% da Pmax durante 3 min e na core, realizavamse três exercícios, com duração de 50 s cada um. Para análise dos dados, contou-se
com estatística descritiva e os dados foram analisados com análise de variância de
dois caminhos (nível de aptidão aeróbia e tipo de recuperação) com medidas
repetidas. Assumiu-se p<0,05 como nível de significância.
Resultados: Não houve diferença estatisticamente significante considerando nível
de aptidão e tipo de recuperação para o TLim. Para recuperação core, BACR e
AACR atingiram, respectivamente, 118±25 s e 142±62 s. Na recuperação bike, os
valores foram de 110±24 s e 134±72 s. A recuperação bike proporcionou valores
inferiores de lactato sanguíneo, mas apenas antes da segunda série de esforços
(BACR: 3,62±0,76mmol para core e 2,99±0,90mmol para bike; AACR:
3,23±0,52mmol para core e 2,83±0,66mmol para bike, F=6,38, p=0,01). A
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recuperação core, por sua vez, diminui a frequência cardíaca de modo mais
pronunciado antes da primeira e da segunda série do HIIT, bem como antes do TLim
(F≥33,8, p<0,001).
Conclusão: Considerando-se dois tipos de recuperação ativa e dois níveis de
aptidão física aeróbia, não se observaram diferenças significantes no tempo limite
após exercício intervalado de alta intensidade. A recuperação com uso de bicicleta
apresentou maior remoção de lactato após a segunda série de esforço e a
recuperação com exercícios do core exibiu maior contribuição na diminuição da
frequência cardíaca durante os períodos de recuperação entre os dois blocos de
esforços.
Palavras-chave: Treinamento intervalado de alta intensidade, exercício físico,
recuperação ativa, desempenho físico.
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1. INTRODUÇÃO

O abandono do exercício físico regular ocorre por diversos motivos,
sendo que a desmotivação e a falta de tempo são os mais comuns (SANTOS;
KNIJNIK, 2006). Por outro lado, alguns resultados de pesquisa indicam que o
treinamento intervalado de alta intensidade (High-intensity interval training HIIT), apesar de ter tempo de duração total inferior aos exercícios
cotidianamente recomendados, pode gerar bons resultados para diversos
quadros patológicos (GIBALA, 2007; TRAPP et al., 2008).
O corpo de conhecimento sobre o uso de exercícios intervalados de
alta intensidade na recuperação de agravos (WHYTE et al., 2010), na
promoção da saúde (BABRAJ et al., 2009) e no treinamento de atletas
(ESFARJANI; LAURSEN, 2007) tem aumentando substancialmente. Ainda, o
HIIT é uma estratégia excelente para induzir adaptações metabólicas
associadas ao componente aeróbio e anaeróbio (TABATA et al., 1996;
TALANIAN et al., 2007; DAUSSIN et al., 2008). Para sua prescrição, são
utilizadas séries de esforços com intensidade superior ao Limiar Anaeróbio
(GASTIN, 2001) e com durações inferiores a oito minutos (BILLAT, 2001a).
Para a recuperação entre as séries de esforços são empregadas
diferentes estratégias. Em geral, estudos têm usado recuperações passivas
(DOURADO et al., 2004) e ativas utilizando os mesmos exercícios/segmentos
corporais (MILADI et. al., 2011) ou segmento apendicular oposto (FRANCHINI
et al., 2001), ou seja, a pessoa se exercita com membros superiores e recupera
realizando corridas ou pedaladas. Porém, até o momento, apenas um estudo
empregou a musculatura da região central do corpo (segmento axial) no modo
de recuperação, a qual proporcionou melhor recuperação orgânica frente à
recuperação passiva, após esforço de alta intensidade com duração
supramáxima de 30 segundos (NAVALTA; HRNCIR Jr, 2007). Isto pode ser
devido à metabolização do lactato, o qual foi removido da corrente sanguínea
de modo mais rápido e, possivelmente, consumido pelas fibras musculares,
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predominantemente oxidativas, que compõem a musculatura desta região
(BONEN, 2006).

2. JUSTIFICATIVA
O tempo de recuperação utilizado entre esforços intervalados é
aspecto muito relevante, tanto no que diz respeito ao tempo de pausa, quanto
às atividades feitas durante este período. Dessa forma, ao utilizar a estratégia
de treinamento intervalado, o professor/treinador deve atentar para o tipo de
estímulo que será realizado durante o período entre os esforços, uma vez que
esta atividade poderá influenciar a capacidade do sujeito em se manter por
mais tempo em atividade ou suportar cargas de trabalho maiores.
Diante da literatura disponível na atualidade, o profissional que optar
pelo exercício intervalado dispõe de quatro opções no que diz respeito às
atividades realizadas entre os esforços: 1) Repouso; 2) Utilizar o mesmo
segmento corporal no esforço e intervalo; 3) Empregar segmento corporal
oposto (membros inferiores - superiores, por exemplo); ou 4) Realizar
exercícios envolvendo o tronco, independente do segmento utilizado nos
momentos de esforço. Neste sentido, existem evidências atuais de que a opção
menos vantajosa para o executante seria o intervalo passivo, com repouso
absoluto (MILADI et. al., 2011).
O melhor entendimento dos modos mais adequados de recuperação
entre as séries de esforço pode contribuir na produção de potência e da
intensidade durante a realização dos respectivos exercícios subsequentes,
tornando o exercício mais eficiente. Isto, possivelmente, poderia se reverter em
melhores resultados em médio e longo prazo (BISHOP; GIRARD; MENDESVILLANUEVA, 2011).
Adicionalmente, se provado que os exercícios com a região central do
corpo proporcionam respostas fisiológicas superiores, estes poderão passar a
ser incorporados nas sessões de HIIT, como exercício condicionante para este
segmento corporal (NAVALTA; HRNCIR Jr, 2007) e, também, como
procedimento recuperativo entre as séries de esforços.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral
Investigar os efeitos de dois tipos de recuperação ativa nas respostas
fisiológicas e no desempenho físico subsequente a treino intervalado de alta
intensidade, considerando os níveis de aptidão física aeróbia.

3.2. Objetivos Específicos
Mensurar, segundo tipo de recuperação empregada:
I.

Tempo até a exaustão, em teste de carga fixa, antes e depois de
treinamento intervalado de alta intensidade.

II.

Respostas hemodinâmicas, a partir da frequência cardíaca e pressão
sanguínea. (em repouso, no início e final do aquecimento, e de cada
série de esforço, e do tempo limite, bem como após, três, cinco e dez
minutos da última série realizada).

III.

Resposta metabólica, baseada na concentração de lactato. (em repouso,
antes e após a segunda série de esforço, antes do tempo limite).

IV.

Percepção subjetiva de esforço no início e ao final de cada série de
esforço, bem como após, três, cinco e dez minutos da última série
realizada.

V.

Comparar diferentes procedimentos de recuperação ativa: recuperação
ativa na bike e recuperação ativa com exercícios estabilizadores do
core.
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4. REVISÃO DE LITERATURA

4.1. Exercícios Contínuos e Exercícios Intervalados
De modo amplo, os exercícios com foco no aumento da aptidão
cardiorrespiratória são divididos em contínuos e intervalados. Também
considerados como de aprimoramento cardiopulmonar, correspondem aos
métodos de trabalho contínuos, intervalados, fracionados, em circuito e
adaptativos.

Em

geral,

registra-se

que

na

fase

básica

de

treinamento/preparação, quando a ênfase é o volume do trabalho, utilizam-se
métodos contínuos e/ou fracionados; já no momento da fase específica,
quando o foco é a intensidade, são empregados métodos intervalados
(ZAKHAROV; GOMES, 2003). Essa escolha deve-se principalmente ao fato
que não é possível realizar esforços de intensidades altas durante longos
períodos, tornando obrigatório ao executante realizar pausas recuperativas de
maneira a manter-se ativo em altas intensidades, mesmo que por curtos
períodos.

4.1.1. Métodos Intervalados

Originados na Alemanha em 1939 por Wondemar Gerschler, e em
1952 o fisiologista alemão Herbert Reindel deu ao Interval-Training (IT) sua
forma atual. Inicialmente o método Interval-Training surgiu para o treinamento
de corridas de meio-fundo e após aperfeiçoamentos foi utilizado para treinar
fundo. Com o passar dos anos, surgiram diversos métodos intervalados e que
hoje são muito usados para treinamento de velocidade e do componente
anaeróbio para atletas de todas as modalidades (DANTAS, 1998). Assim, os
métodos intervalados consistem em série de estímulos (esforços sub ou
supramáximos), intercalados por intervalos que proporcionem a recuperação
parcial, ou seja, incompleta.
Os parâmetros dos métodos intervalados são: tipo de estímulos, tempo
de duração, número de repetições, duração do intervalo e ação no intervalo,
havendo dois tipos de ação no intervalo: 1) intervalo recuperador, ou passivo
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(para treinamento dos sistemas anaeróbio alático ou sistema aeróbio) e
intervalo ativador, ou ativo para o sistema anaeróbio alático (DANTAS, 1998).
Existem vários tipos de treinamentos intervalados, sendo os mais
importantes (DANTAS, 1998):
i) Método Interval-Training Lento é o TI tradicional, proposto por
Gerschler Reidell, que enfatiza o volume e deve ser o primeiro intervalado
prescrito na periodização do treinamento, sugere-se fazer de 15 a 30
repetições com intensidade de 60 a 80%.
ii) Método Interval-Training Rápido (ou Interval-Tempo-Training), no
qual a via energética mais solicitada é a anaeróbia lática, é usado em atletas
com bom condicionamento, que precisam melhorar a capacidade anaeróbia.
iii) Método Interval Sprint, desenvolve a resistência anaeróbica alática
e, por provocar fadiga após os primeiros sprints, não permite que a pessoa
desenvolva

a

velocidade

máxima

nos

próximos

sprints,

diminuindo

progressivamente o ritmo de esforço.
iv) Método Acceleration Sprint (ou Sprint-Training), usado por
velocistas que queiram desenvolver a velocidade pura, há aumento gradual da
velocidade, do trote para a corrida e de passos lentos para os sprints.
v) Método Hollow Sprint, composto por dois tiros intercalados com
trotes em cada repetição.
De modo amplo, a síntese destes estímulos, tempos de esforço,
número de repetições, intervalos e respectivos objetivos pode ser vista no
quadro 1.
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Quadro 1. Síntese das características dos diferentes treinos intervalados
(Adaptado de Dantas, 1998).
Nome

Estímulo

Tempo

Repetições

Intervalo

300 a 600 m

60 a 80%

15 a 30

Ativador

100 a 300 m

80 a 95%

30 a 45

Recuperador

50 m

95 a 100%

30 a 60

25 m lentos

Treinamento
Intervalado
Lento
Treinamento
Intervalado
Rápido

Interval Sprint

Objetivo

Componente
aeróbio/anaeróbio

Componente
anaeróbio lático

Componente
anaeróbio alático

50 m andando
Aceleration
Sprint

25 m

95 a 100%

30 a 60

25 m lentos

Velocidade Pura
(ATP)

25 m acelerando
2 x 50 m,
Hollow Sprint

separadas por
50 m

95 a 100% no
primeiro sprint

Até o tempo do
2º sprint ser de
80%

Recuperador

Resistência de
Velocidade

T.I.: Treinamento Intervalado

4.2. O que é o High-Intensity Interval Training (HIIT)

Embora haja muita discussão na área (FRANCHINI, DEL VECCHIO,
2008; GASTIN, 2001, GLAISTER, 2005), os exercícios intervalados podem ser
divididos segundo as principais fontes energéticas utilizadas. Dois artigos
indicam que os treinos intervalados se dividem em: i) aeróbios (BILLAT, 2001a)
e, ii) anaeróbios (BILLAT, 2001b). Adicionalmente, os esforços intervalados são
classificados segundo sua duração; aqueles que se mantêm por até um minuto
são denominados como aeróbios de curta duração e os com tempo de esforço
superior a dois minutos, de longa duração (BILLAT, 2001a). Atualmente,
reconhece-se que qualquer esforço único que dure mais de 1 minuto e 15
segundos tem como principal fonte energética o sistema oxidativo (GASTIN,
2001).
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Apesar da literatura ser controversa quanto às definições, devido à
discussão acerca da predominância aeróbia/anaeróbia (GLAISTER, 2005,
TRUMP et al., 1996) os esforços intervalados anaeróbios podem ser
organizados de duas formas. Primeiro quanto à duração, como sendo de curta
(até dez segundos), intermediária (entre 15 e 45 segundos) ou longa duração
(superior a 45 segundos, com elevada participação aeróbia), desde que
respeitados tempos mínimos de recuperação superiores a quatro minutos.
Também em relação à intensidade do esforço, podem ser organizados como
de carga fixa ou com característica all-out, ou seja, baseados em esforços
volitivos máximos (BILLAT, 2001b).
Embora o treinamento intervalado seja excelente estratégia para
melhora da aptidão física de atletas e não-atletas (GIBALA; MCGEE, 2008),
ocorre diminuição acentuada da potência produzida a cada uma das séries
realizadas (GLAISTER, 2005). Deste modo, a literatura atual tem investigado
os mecanismos relacionados à fadiga e quais as melhores estratégias de
superá-los (GIRARD; MENDES-VILLANUEVA; BISHOP, 2011).
Indica-se que o HITT tem sido usado em diferentes contextos. Destacase que aplicações na recuperação de agravos (WHYTE et al., 2010), na
promoção da saúde (BABRAJ et al., 2009) e no treinamento de atletas
(ESFARJANI; LAURSEN, 2007) têm aumentando substancialmente. Ainda, o
HIIT é uma estratégia excelente para induzir adaptações metabólicas
associadas ao componente aeróbio e anaeróbio (TABATA et al., 1996;
TALANIAN et al., 2007; DAUSSIN et al., 2008).

4.3. Emprego do HIIT na saúde e na doença

4.3.1. Aplicações na recuperação de doenças

DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Ao se considerarem pacientes com doença arterial coronária,
apresentam-se vários estudos que mostram a segurança e eficácia do TI neste

18

grupo populacional (NILSON et al., 2008; ROGNMO et al., 2005; WISLOFF et
al., 2007; CORNISH et al., 2012).
Um estudo observacional conduzido por um ano com homens e
mulheres, no qual as atividades eram auto-relatadas, demonstrou que uma
única sessão semanal de exercícios de alta intensidade associou-se a um
menor risco de morte cardiovascular em homens – risco relativo (RR) 0,61;
intervalo de confiança 95% (IC95%), 0,49-0,75 e mulheres – RR 0,49; IC95%
0,27-0,89), quando comparados àqueles que não relataram atividade.
Complementarmente, vale dizer que não houve benefício adicional ao se
aumentar a duração ou o número de sessões de exercício por semana
(WISLOFF et al., 2006).
Na Noruega, o Hospital Nacional oferece treinamento físico aos
pacientes que passaram por infarto agudo do miocárdio (IM) para contribuir na
reabilitação cardíaca. Neste contexto, Moholdt et al., (2012), em estudo com
107 pacientes (homens e mulheres) recrutados após duas a doze semanas
pós-IM para fazer o tratamento, observaram que o grupo que fez o treinamento
aeróbio intervalado de intensidade mais elevada aumentou o consumo de
oxigênio de pico mais do que a reabilitação com cuidados habituais prestados
aos pacientes. Adicionalmente, também melhoraram a função endotelial,
marcadores sanguíneos, percepção subjetiva de qualidade de vida, frequência
cardíaca de repouso e recuperação da frequência cardíaca; ainda, o consumo
máximo de oxigênio aumentou mais (p=0,002) após o TI (de 31,6±5,8 para
36,2±8,6 mL.kg-¹.min; p<0,001). Neste contexto, o TI constou de 4 séries de
quatro minutos de duração com intensidade entre 85%-95% da frequência
cardíaca pico e três minutos de recuperação passiva (MOHOLDT et al., 2012).
Freyssin et al. (2012) compararam os efeitos de protocolo de oito
semanas de treinamento intervalado de alta intensidade (TI) versus
treinamento contínuo (TC). No TI cada sessão de treinamento consistiu de 3
séries de 12 repetições de 30 segundos de exercício em alta intensidade (80%
da Pmax) e 60 segundos de recuperação entre esforços e 5 minutos entre
séries. Já o TC consistiu de 10 minutos de aquecimento em bicicleta seguido
por

45

minutos

de

exercício

aeróbio

moderado/leve

(intensidade

correspondente ao limiar ventilatório 1) e 5 minutos de recuperação ativa (o
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tempo do treino foi dividido em duas partes: 30 minutos na bicicleta e 30
minutos na esteira). Os pacientes do TI completaram 168 minutos de exercício
por semana e do TC 360 minutos por semana.
Os autores mostraram que o treinamento intervalado de alta
intensidade pode resultar em melhorias consideráveis na capacidade física em
pacientes

com

insuficiência

cardíaca

crônica

quando

comparado

ao

treinamento contínuo de intensidade moderada/baixa. Para cada variável
analisada, os valores foram: VO2 pico [(VO2 pico no TC: 10.6 ± 4,10 – 10.08 ±
4.1 (2%) e no TI: 10.7 ± 2.9 – 13.6 ± 3.2 (27%)], teste de duração de exercício
(TDE) [TDE no TC: 3.5 ± 0.6 – 3.9 ± 0.6 (12%) e no TI: 3.3 ± 1.2 – 4.9 ± 0.6
(47%)], pulso de O2 [pulso de O2 no TC: 6.6 ± 3.3 – 6.3 ± 3.5 (-3%) e no TI: 6.2
± 2.4 – 7.3 ± 2.1 (18%), VO2 no primeiro limiar ventilatório (VO2 no VT1) [VO2
no VT1 no TC: 7.3 ± 2.4 – 7.5 ± 3.4 (2%) e no TI: 7.7 ± 2.3 – 9,4 ± 3.4 (22%)],
tempo no primeiro limiar ventilatório [(T no VT1) T no VT1 no TC: 1.1 ± 0.5 –
1.6 ± 0.7 (45%) e no TI: 1.3 ± 2,0 – 2,7 ± 0,8 (11%)], distância no teste de
caminhada de 6 minutos (T6min) [T6min no TC: 423 ± 78 – 451 ± 72 (6%) e no
TI: 423 ± 98 – 475 ± 52 (12%)]. Apesar de os indivíduos apresentarem
melhoras consideráveis na capacidade funcional, os níveis de ansiedade e
depressão não sofreram diferenças significativas entre os treinamentos TI e TC
(FREYSSIN et. al., 2012).
A partir de investigações conduzidas para avaliar o efeito da
intensidade do exercício na doença coronária em homens (WISLOFF et al.,
2009) e, também, em pacientes com síndrome metabólica (TJONNA et al.,
2008), constatou-se que o treinamento de alta intensidade produziu efeitos
superiores na saúde cardiovascular geral, quando comparado ao treinamento
de resistência feito com exercícios de intensidade moderada.
DIABETES
O treinamento intervalado de alta intensidade apresentou-se como
eficiente para melhorar o controle glicêmico no diabetes tipo 2, como
mostraram Gillen et al., (2012). Através de monitoramento contínuo de glicose,
os autores acompanharam a resposta da glicose sanguínea após uma sessão
de HIIT, na qual os avaliados realizaram 10 esforços de 60 segundos em
bicicleta, intercalados com pausas e 60 segundos (GILLEN et al., 2012). As
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pessoas com diabetes tipo 2 estavam sob condições de dieta padrão e fizeram
o monitoramento glicêmico de 24 horas em duas situações: após o treino de
HIIT e em outro momento, sem fazer exercícios (GC). Nos resultados, as
medidas mostraram redução na hiperglicemia (HIIT: 4,5 ± 4,4% versus GC:
15,2 ± 12,3%, p = 0,04); e os valores da hiperglicemia pós-prandial também
foram menores (HIIT: 728 ± 331 versus 1142 ± 556 mmol/L.9h, p = 0,01).
DOENÇA PULMONAR
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um agravo nos
pulmões geralmente causado pelo tabagismo. Na DPOC, a lesão pulmonar
piora progressivamente ao longo dos anos. Pessoas com DPOC sentem falta
de ar e, por vezes tosse e chiado. Os sintomas pioram lentamente ao longo do
tempo, mas a maioria dos pacientes também tem crises intermitentes de
agravamento dos sintomas relacionados à DPOC (PUHAN et al., 2006).
O treinamento com exercícios físicos pode contribuir com a melhora na
saúde e na qualidade de vida dos pacientes com DPOC, porém eles não
toleram muito os exercícios contínuos intensos (PUHAN et al., 2006). Deste
modo, protocolos com exercícios intervalados intensos podem ser uma boa
estratégia para este público, conforme estudo randomizado feito na Suiça
envolvendo

98 pacientes com DPOC. Puhan et al. (2006) avaliaram se o

exercício intervalado produz os mesmos benefícios para pessoas com DPOC
quando comparado com exercícios contínuos intensos. O treinamento constou
de 12 a 15 sessões supervisionadas durante 3 semanas; o grupo 1
(treinamento contínuo intenso) se exercitou em cicloergômetro, sendo 2
minutos de aquecimento seguidos por 20 minutos de exercício contínuo intenso
com mais 2 minutos de recuperação; o grupo 2 (treinamento intervalado) fez
aquecimento de 2 minutos, na sequência pedalou durante 20 minutos
(alternando 20 segundos de alta intensidade e 40 segundos de baixa
intensidade) com recuperação de 2 minutos no final. Os autores concluíram
que os 2 grupos tiveram sintomas respiratórios semelhantes, e quase metade
grupo que executou o exercício intervalado fez menos pausas durante os
exercícios (por causa do cansaço) do que o grupo que fez os exercícios
contínuos intensos. Adicionalmente o grupo que fez exercício intervalado
mostrou maior aderência ao protocolo de treinamento (PUHAN et al., 2006).
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Vale lembrar que outro estudo também já mostrou benefícios relacionados à
eficácia e à aderência ao treinamento intervalado em pacientes com DPOC
(VOGIATZIS et al, 2005).
Um estudo conduzido por Hulzebos et al., (2010), usando um protocolo
de treinamento intervalado de alta intensidade, observou que seis semanas de
HIIT para uma paciente com fibrose cística e com limitação ventilatória,
resultou num aumento significativo na capacidade de exercício. A frequência de
treinamento foi de três vezes por semana durante 6 semanas. Cada sessão de
treino consistia de 10-20 intervalos, alternando entre 30 segundos de alta
intensidade (50-90% capacidade máxima) pedalando em um período de
recuperação de 60 segundos (25% capacidade máxima) pedalando numa faixa
entre 60 e 80 rpm. Após 6 semanas foi feito o teste de exercício
cardiopulmonar para verificar se houve melhorias. Durante cada sessão de
treinamento a escala de Borg foi utilizada para observar a PSE durante o
treinamento e para medir o nível de fadiga (BORG, 1982). Em pacientes com
fibrose cística, o HIIT parece ser um regime de treinamento eficaz e eficiente,
especialmente

em

pacientes

que

apresentem

limitação

ventilatória

(HULZEBOS et al., 2010).

4.3.2. Promoção da saúde

Na perspectiva de médio prazo, treinamento de 15 semanas com
mulheres jovens que se exercitavam durante 20 minutos com estímulos de 8 a
12 segundos de alta e baixa intensidade, respectivamente, resultou em
redução significante na massa corporal total e níveis menores de insulina
plasmática (TRAPP et al., 2008). Estes resultados foram superiores aos
observados no treinamento contínuo de menor intensidade e com o dobro de
tempo; por outro lado, estes achados já são observados desde a década de 90
(TREMBLAY et al., 1994).
Tremblay et al. (1994) investigaram dois modos diferentes de
treinamento e seu efeito sobre o metabolismo da gordura corporal e do
músculo esquelético em jovens adultos (homens e mulheres). Com programas
de treinamento contínuo de 20 semanas ou HIIT de 15 semanas, mostrou-se
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que exercícios vigorosos favorecem balanço energético negativo e depleção de
tecido adiposo em maior grau quando comparado ao exercício de intensidade
moderada o programa de HIIT induziu redução maior na adiposidade
subcutânea em comparação com o programa de treinamento contínuo, bem
como redução na soma de seis dobras de gorduras subcutâneas (bíceps,
tríceps, panturrilha, subescapular, suprailíaca e abdômen) gerada pelo
programa HIIT, que foi nove vezes maior (p<0,01) em relação ao programa de
treinamento contínuo (TREMBLAY et al., 1994).
Programas de exercícios que incluam o HIIT também parecem
favorecer adaptações metabólicas que ocorrem no músculo esquelético e no
processo de oxidação lipídica. Talanian et al., (2007) indicaram que duas
semanas com sete sessões de HIIT (feitas em dias alternados), avaliando
adaptações

metabólicas

e

respostas

do

corpo

de

forma

integral,

proporcionaram aumentos no VO2 pico, maior oxidação de gordura corporal
geral e, ainda, atividade enzimática mitocondrial máxima. O treinamento
também aumentou o conteúdo de mitocôndrias (biogênese) do músculo
esquelético, o que pode ter sido causa da maior oxidação de gordura corporal.
Neste estudo, cada sessão consistiu de 10 séries de 4 minutos, a
aproximadamente 90% VO2 pico com 2 minutos de descanso entre os
intervalos, e o treinamento elevou o VO2 pico em 13% (p<0,05, TALANIAN et
al., 2007).
Hafstad et al. (2011), em um estudo que verificou os efeitos do
treinamento intervalado de alta intensidade comparado ao treinamento de
moderada intensidade, encontraram apenas no HIIT alterações na utilização de
substrato cardíaco, demonstrando aumento de 36% na oxidação de glicose e
concomitante redução na oxidação de ácidos graxos. O HIIT também melhorou
a eficiência cardíaca, diminuindo o consumo de oxigênio miocárdico
independente do trabalho.
Na perspectiva metabólica, níveis de insulina plasmática podem ser
melhorados através do HIIT, realizado por 15 minutos (BABRAJ et al., 2009).
Treinamento feito 3 horas por semana, durante duas semanas, pode ser usado
para melhorar a aptidão física inicial em indivíduos não treinados, conforme
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sugere estudo de Talanian et al., (2007). Isto contribui para a motivação e
continuidade de treinos, e por ser mais rápido, também favorece a aderência
ao treinamento em jovens sedentários (BABRAJ et al, 2009). Treinamento
composto por 4 a 6 séries de 30 segundos de esforços “all-out” separados por
4 minutos de intervalo de descanso, realizados 3 vezes por semana durante 2
a 6 semanas, mostraram excelentes resultados em jovens saudáveis de
aptidão

média,

e

que

o

exercício

intervalado

intenso

é

estratégia

temporalmente eficiente para estimular adaptações músculo-esqueléticas
(GIBALA et al., 2008). Neste contexto, Gibala e McGee (2008) indicam que
apenas seis sessões de treinamento intervalado intermitente, realizadas
durante duas semanas e perfazendo quantidade total de 15 minutos de
exercícios intensos, podem aumentar a capacidade oxidativa do músculo
esquelético no desempenho da resistência e aprimorar o controle metabólico
para o exercício aeróbio.
Mostrados os benefícios do treinamento intervalado de alta intensidade
pelos estudos acima, outro ponto a ser observado será o efeito do tipo de
recuperação entre os esforços no HIIT.

4.4. Efeitos do tipo de recuperação entre os esforços no HIIT

4.4.1. Recuperação passiva versus ativa

A maioria dos estudos indica que a recuperação ativa (RA) tende a
oferecer melhores resultados quando comparada à recuperação passiva (RP)
(DOURADO et al., 2004, MILADI et al., 2011). Estimula-se o emprego de
métodos ativos de recuperação entre os estímulos, dado que recuperação
ativa, atividade essencialmente aeróbia, após o exercício, serve para reduzir
significativamente o lactato sanguíneo no período pós-esforço, como
observaram Navalta; Hrncir Jr. (2007).
Em pesquisa feita por Gmada et al. (2005), na qual buscaram analisar
o efeito da recuperação ativa combinada com exercícios supramáximos sobre a
diminuição do lactato sanguíneo, observou-se que o tipo de atividade realizada
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contribui de modo diferenciado na remoção deste metabólito, e a recuperação
foi maior em indivíduos treinados durante procedimentos que adotam método
ativo quando comparado ao passivo.
Embora alguns estudos tenham mostrado não haver melhorias para o
desempenho com a realização de recuperação ativa (SPENCER et al., 2006),
pois parece que o desempenho está ligado ao nível competitivo (FRANCHINI et
al., 2004), a recuperação ativa tem se mostrado superior para remoção de
metabólitos durante avaliações subsequentes (DOURADO et al., 2004, MILADI
et al., 2011; NAVALTA; HRNCIR Jr., 2007).
4.4.2. Recuperação com mesmo exercício, intensidade inferior
Em geral, os métodos ativos de recuperação envolvem a mesma
atividade; no entanto, com intensidade inferior, por volta de 40% da velocidade
no limiar anaeróbio (FRANCHINI et al., 2004). Porém, um dos fatores
determinantes do êxito da recuperação ativa é o emprego de grupos
musculares diferentes dos utilizados no exercício (FRANCHINI et. al., 2001).
Dupont et al. (2004), por exemplo, observaram efeitos negativos da
recuperação ativa a 40% do VO2max entre séries de esforços a 120% do
VO2max, dado que, em ambas situações, os indivíduos praticavam a mesma
atividade.
4.4.3. Recuperação com outros modos de exercício
Diferentes segmentos de investigação quanto ao treinamento físico têm
buscado investigar métodos mais eficientes de organização dos estímulos e de
como melhorar as capacidades de trabalho, economizando substratos
energéticos. Uma das formas de otimizar a capacidade de trabalho é
melhorando a recuperação pós-exercícios para remoção de metabólitos que
causam desconforto e/ou requisição dos mesmos por outros grupamentos
musculares (GLAISTER, 2005, GLADDEN, 2004).
Recentemente, Miladi et al. (2011) avaliaram efeito de três diferentes
modos de recuperação, passiva, ativa e recuperação com alongamento
dinâmico, e com variáreis motoras e fisiológicas. Os autores encontraram
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melhores resultados com a recuperação ativa e recuperação com alongamento
na remoção do lactato sanguíneo (p<0,01 p<0,001), e tempo limite (TLim) foi
melhor quando comparado com a recuperação ativa (p<0,05 RP o TLim foi de
79 s e na RA o TLim foi 101 s). Por outro lado, e como era de se esperar,
encontraram valores mais elevados na frequência cardíaca e VO2 nas
recuperações com alongamento dinâmico como recuperação ativa. E esse
modo de recuperação mostrou melhorar o desempenho cardiorrespiratório e
respostas de lactato durante o exercício supramáximo intermitente na bicicleta
(MILADI et al., 2011).
Oliveira et al. (2002) investigaram efeitos de diferentes tipos de
recuperação, ativa associada à passiva pós-exercício e recuperação ativa
associada à massagem, sobre a lactacidemia e desempenho em esforço físico
consecutivo (corridas de 300m: 2 x 300m com 30 minutos de pausa) em
velocistas. Demonstrou-se que, em comparação à RA+RP, a RA+RM não
interferiu na percepção subjetiva de esforço (PSE), na concentração de lactato
[LAC] e no desempenho.
Robertson et al., (2004), ao avaliarem efeito da massagem na perna
após séries de exercícios de alta intensidade, não encontraram diferença na
potência máxima (p=0,75) ou potência média (p=0,66) teste subsequente de
Wingate, mas o índice de fadiga foi significativamente menor usando a
massagem na perna como recuperação (p=0,04; média (dp) do índice de
fadiga: 30,2 (4,1%) versus 34,2 (3,3%), quando a compararam com a
recuperação passiva).

Exercício com Membros Superiores e Recuperação com Inferiores
Alternando-se esforços de membros superiores e recuperação com
membros inferiores, identificou-se que até o quinto minuto pós-exercício a
concentração de lactato sanguíneo é menor na recuperação ativa em relação à
passiva, devido ao aumento do fluxo sanguíneo e transporte de lactato para
outros músculos esqueléticos, coração e cérebro, os quais são considerados
os principais sítios de oxidação do lactato (FRANCHINI et al., 2001, GLADDEN,
2004).
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Exercício com Membros Inferiores e Recuperação com Superiores
Dourado et al. (2004) observaram que a recuperação ativa aumenta a
capacidade de trabalho quando da execução de esforços subsequentes
supramáximos (120% do VO2max) em cicloergômetro, com intervalos de cinco
minutos entre eles, melhorando o rendimento aeróbio entre 3% e 4% quando
comparados com recuperação com alongamento e recuperação passiva,
respectivamente (p>0,05).
Possibilidade de emprego dos exercícios de “Core”
O core é composto por vários músculos, mais do que simplesmente os
músculos abdominais, sendo descrito como todo complexo quadril-lombopélvico (OLIVER et al., 2010). É formado por mais de 29 músculos que
contribuem para estabilidade e funcionalidade da região corporal central (core),
e os principais músculos do complexo quadril-lombo-pélvico são: reto
abdominal e transverso abdominal; eretores da espinha, multífido, glúteo
máximo e isquiotibiais, glúteo médio, glúteo mínimo, e subdivisões quadrado
lombar, adutores da coxa e pectíneo (OLIVER et al., 2004). Sendo que a
estabilidade da região do core é fundamental para proporcionar base para o
movimento das extremidades superior e inferior, para suportar cargas, e para
proteger medula espinhal e raízes nervosas (WILLARDSON, 2007).
De modo geral, estudos mostram os benefícios do treinamento da
estabilidade do core e força do core para pacientes com lombalgia e para a
realização de atividades cotidianas (HIBBS et al., 2008). Isto se dá pois a dor
lombar crônica é um dos grandes agravos populacionais, e é uma das
principais causas de limitação em atividades para homens e mulheres
(MARSHALL et al., 2011). Indicações clínicas recentes determinam que o
exercício seja uma das primeiras escolhas para o tratamento de doenças
ligadas à dor lombar crônica, mas permanece a incerteza de como e qual é o
melhor modo de prescrição para um programa de reabilitação nesta região
corporal (MARSHALL et al., 2011). Desse modo, o emprego de exercícios de
estabilização do core pode contribuir para melhorar a postura e a dor lombar
(NAVALTA; HRNCIR Jr, 2007; HIBBS et al., 2008).
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Os músculos do core possuem dois tipos de fibras: as de contração
lenta e contração rápida. A camada muscular mais profunda (principalmente o
sistema muscular local) é composta de fibras lentas, os músculos são menores
no comprimento e controlam os movimentos intersegmentar, e respondem às
mudanças na postura e cargas intrínsecas. Os principais músculos locais são
os músculos do assoalho pélvico, transverso espinhal interno, oblíquo profundo
e os multifídeos. A camada de músculo superficial (compreende o sistema
muscular global) possui fibras de contração rápidas, os músculos são longos e
possuem grandes braços de alavanca, o que permite produzir grandes
quantidades de torque e movimentos bruscos. Os principais músculos globais
são os reto abdominais, oblíquos externos, eretores da espinha e quadrado
lombar (AKUTHOTA et al., 2008).
Adicionalmente, os exercícios de reforço da musculatura do core vêm
sendo prescritos no campo esportivo também com a finalidade de prevenção
de lesões e aumento de rendimento em diversas modalidades esportivas
(WILLARDSON, 2007).
Navalta e Hrncir Jr., (2007) testaram a hipótese de que os exercícios
funcionais estabilizadores contribuem de modo significativo na remoção do
lactato sanguíneo após um esforço de alta intensidade, supramáximo, de 30
segundos (Wingate test). O resultado foi que o treinamento com exercícios de
estabilização, além de melhorar a remoção do lactato (5,9 ± 0,6 mmol/L para
7,6 ± 0,8 mmol/L após 5 minutos de exercícios do core), também contribuiria na
melhora postural. Os autores cogitam que isto se deva à redução na
concentração de lactato derivar da remoção via aumento do fluxo sanguíneo ou
sua maior captação na musculatura do core (musculatura que tem inserção
lombo-pélvico-quadril).
Embora o estudo de Navalta e Hrncir Jr., (2007) avance na tentativa de
incluir o core training como método de recuperação ativa, os autores testaram
sua aplicabilidade após estímulo único. Porém, a maioria dos protocolos de
treino utilizados aplica mais de um esforço, em geral, entre quatro e seis
(GIBALA, 2007), podendo chegar a dez (MATSUSHIGUE et al., 2007). Assim,
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mais estudos necessitam ser conduzidos com o propósito de se investigar os
efeitos do core training como estratégia recuperativa no HIIT.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. Tipo de estudo e caracterização das variáveis
O estudo será uma intervenção de medidas repetidas, onde os
mesmos sujeitos participarão em todas as condições do experimento. Uma
importante vantagem em se usar medidas repetidas é a redução da
variabilidade não-sistemática no delineamento (FIELD, 2009).
A execução dos procedimentos de recuperação ativa com o mesmo
grupo muscular e ativa com exercícios estabilizadores do core será
determinada aleatoriamente e o tipo de recuperação será considerado como
variável independente. Como variáveis dependentes, indicam-se:
i) Tempo até a exaustão, (conhecido como tempo limite) é obtido através de
teste progressivo usado para verificar velocidade aeróbia máxima (VAmax),
economia de movimento, bem como avaliar o metabolismo anaeróbio na VAmax
e o tempo exato que se mantém na velocidade ou potência no VO2max
(respectivamente vVO2máx e pVO2máx, BILLAT, 2002).
ii) Variáveis hemodinâmicas (frequência cardíaca e pressão arterial):
a) No início do aquecimento,
b) No início, após e ao final de cada série de esforço,
c) Ao terceiro, quinto e décimo minutos após a última série.
iii) Variável metabólica (lactato sanguíneo):
a) No repouso,
b) Antes e após a segunda série de esforço,
c) Antes do tempo limite.
iv) Percepção subjetiva de esforço, através da escala 6 a 20 de Borg, logo
após cada série de esforço, e no terceiro, quinto e décimo minutos após a
última série.
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5.2. Sujeitos
O estudo será desenvolvido com homens, entre 18 e 35 anos, os
quais serão alocados em um destes dois grupos: Alta Aptidão (AACR), Baixa
Aptidão (BACR), os quais serão recrutados no 9º Batalhão de Infantaria
Motorizado de Pelotas/RS.
Para determinação do tamanho amostral, o desfecho principal
considerado

é

a

concentração

de

lactato

sanguíneo.

Estudo

prévio

empregando exercícios estabilizadores do core observou que quando se
realizam esses procedimentos a concentração de lactato fica na ordem de
5,9±0,6 mmol/L, ao passo que na recuperação passiva os valores são de
7,6±0,8 mmol/L (NAVALTA; HRNCIR Jr, 2007). Assumindo-se poder de 80% e
nível de significância de 5%, para se observar diferenças significantes com
estes dados, serão necessários pelo menos 32 indivíduos, ou seja, 16 atletas e
16 sedentários (WHITLEY, BALL, 2002).

5.3. Delineamento da pesquisa
Cada experimento será realizado em três dias não consecutivos,
separados por, pelo menos, 72 horas entre eles, para que não haja influência
da sessão prévia na subsequente. Será solicitado que as pessoas envolvidas
no estudo não realizem esforços vigorosos nos dois dias anteriores às coletas.
5.3.1. Protocolos de avaliação
Na primeira visita das pessoas ao laboratório, serão mensurados (as):
i) massa corporal, ii) estatura, iii) dobras cutâneas (subescapular, suprailíaca,
abdominal), segundo Queiroga (2005), e para medir as dobras cutâneas será
utilizado o adipômetro científico Mitutoyo – CESCORF, iv) frequência cardíaca,
v) lactato sanguíneo (concentrações de lactato serão determinadas com o uso
de analisador Accutrend, Roche Diagnostics®, Mannheim, Alemanha) e vi)
pressão arterial em repouso utilizando o Esfigmomanômetro Manual Aneroide
Premium (todas as três medidas após o indivíduo se manter pelo menos 5
minutos sentado, sem grandes movimentações corporais), segundo Kiss
(2003); vii) Foi feita a classificação do condicionamento físico através da
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identificação da potência máxima produzida em teste progressivo em
cicloergômetro, que consta da execução de estágios de 60 segundos,
começando com 60 watts, com incrementos de 20 W/min até a exaustão, para
identificação da potência máxima atingida (PMAX, adaptado de DOURADO et
al., 2003). O esforço em cicloergômetro será limitado a uma cadência de
70rpm. Ao final do teste, 3, 5 e 10 minutos após, serão coletados: frequência
cardíaca, pressão sanguínea e percepção subjetiva de esforço. Depois de
cinco minutos após a última coleta (15 minutos após o teste), será solicitado
que o indivíduo realize teste de Tempo Limite a 120% da Potência Aeróbia
Máxima, obtida previamente (MILADI et al., 2011).

5.3.2. Protocolos de treinamento

Nas visitas subsequentes (dois e três), os avaliados realizarão
protocolo de treino que constará de:
1) aquecimento, as pessoas realizarão aquecimento padronizado de
sete minutos, pedalando inicialmente a 80 watts e a cada 60 segundos
aumentando 20 watts até atingir 140 watts e volta a diminuir 20 watts a cada 60
segundos até atingir, novamente, os 80 watts iniciais, como demonstrado no
quadro 1 (DOURADO et al., 2007). Após o aquecimento, sem intervalo, o
indivíduo fará o primeiro bloco de recuperação (ativa na bike, RAB, ou ativa
com exercícios estabilizadores do core, RAC) com duração de 4 minutos.
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Quadro 1. Modelo de realização do aquecimento, com cargas incrementais a
cada minuto de atividade.
Estágio/Tempo

Potência

1º minuto

80 watts

2º minuto

100 watts

3º minuto

120 watts

4º minuto

140 watts

5º minuto

120 watts

6º minuto

100 watts

7º minuto

80 watts

2) treino no cicloergômetro, os avaliados executarão protocolo
delineado por Miladi, et al. (2011). Como exercício para o treinamento
intermitente de alta intensidade, serão executadas duas séries com 4 estímulos
supramáximos cada, intercaladas aleatoriamente com um dos dois tipos de
recuperação ativa (RAB e RAC), antes da realização do teste de tempo limite
(TLim). Cada estímulo consiste em pedalar durante 30 segundos a 60rpm e
com potência fixada em 120% da potência máxima, alternados por períodos de
30 segundos de recuperação passiva. Após o oitavo tiro e recuperação
subsequente de 4 minutos, faz-se o teste de TLim. (Figura 1).
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5.3.3. Protocolos de recuperação entre as séries
Abaixo são descritos os dois protocolos de recuperação entre as séries
de esforços supramáximos (120% da potência máxima no cicloergômetro), que
serão executados em ordem aleatória:
a) Recuperação ativa pedalando, na qual a pessoa irá: i) se exercitar
durante as recuperações de 4 minutos em intensidade correspondente
a 30% da potência máxima, PMAX (MILADI, et al., 2011), mantendo-se
entre 60/70rpm.
b) Recuperação ativa, com três exercícios estabilizadores do core,
executados no protocolo de Navalta e Hrncir Jr. (2007), os quais serão
realizados durante 50 segundos cada um, na sequência apresentada
abaixo, entre os esforços a 120% da potência máxima: o protocolo dos
exercícios estabilizadores será adaptado.
Exercício de estabilização número 01, Hiperextensão (Figura 2):
Deitado em decúbito ventral, com os braços na frente do corpo, fazer a rotação
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dos ombros seguidos pela aproximação dos braços ao longo do tronco, e fazer
a depressão da cintura escapular, mantendo os ombros bem abertos, e
alinhados. Eleva-se o tronco em 5 segundos, sustenta na posição por 40
segundos e desce em 5 segundos.

Figura 2. Hiperextensão lombar

Exercício de estabilização número 02, Prancha (Figura 3): Deitado
em decúbito ventral, manter os braços e dedos na posição pronada, pescoço
alinhado sem deixar a cabeça elevar ou descer, pernas alinhadas e estendidas,
pés flexionados em “meia ponta”. Eleva-se o corpo todo em 5 segundos,
mantém a região abdominal contraída, esta posição é mantida por 40 segundos
e desce o corpo todo em 5 segundos.

Figura 3. Prancha em decúbito ventral.

Exercício de estabilização número 03, Ponte (Figura 4): Deitado em
decúbito dorsal, com joelhos dobrados, pés paralelos, pernas afastadas na
largura do quadril, seguido de elevação do quadril. Eleva-se o quadril em 5
segundos, sustenta na posição por 40 segundos e desce em 5 segundos.
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Figura 4. Ponte em decúbito dorsal

5.4. Piloto

Para testagem da viabilidade técnica para realização do protocolo
proposto, foram feitos dois estudos pilotos. O primeiro com dois voluntários e o
segundo com três. Neste processo, seguiram-se as seguintes etapas no
primeiro piloto:
1) Protocolos de avaliação apenas com os itens: massa corporal,
estatura, frequência cardíaca de repouso, pressão arterial de repouso.
2) Identificação da potência máxima (Pmax) produzida em teste
progressivo em cicloergômetro (estágios de 60 segundos a 60 watts, com
aumento de 20 watts até a exaustão).
3) Após descanso de 30 minutos, identificação do tempo limite (TLim),
com os sujeitos pedalando a 120% da Pmax até a exaustão.
4) Início do protocolo (aquecimento + treino).
Os itens 1, 2, 3 e 4 se cumpriram conforme o planejado e sem
problemas em sua realização. Os relatos dos voluntários foram positivos em
relação à viabilidade dos treinos e testagens.
Inicialmente, o protocolo do core tinha tempos de execução diferentes,
mas no decorrer deste processo, observou-se necessidade de: i) mudar a
duração dos exercícios estabilizadores do core (para diminuir sua intensidade),
e ii) alterar a sequência destes exercícios. Antes eram: 1º Ponte, 2º Prancha, 3º
Hiperextensão; no entanto, o melhor posicionamento foi: 1º Hiperextensão, 2º
Ponte, 3º Prancha. Este primeiro piloto foi importante para definição mais
adequada dos tempos e da sequência dos exercícios estabilizadores do core
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que irão compor um dos modos de recuperação ativa entre os esforços
intervalados.
Após duas semanas, três sujeitos voluntários (não envolvidos no
primeiro piloto) seguiram a mesma sequência do piloto anterior; porém, desta
vez, com as alterações nos tempos e na sequência dos exercícios
estabilizadores do core. Concluiu-se que as alterações foram adequadas para
nosso estudo com sucesso.

5.5. Análise estatística

Considerando que os dados tenham distribuição normal, serão
apresentados como média±dp. Para as diferentes variáveis dependentes, após
verificação da esfericidade na distribuição dos dados, as comparações serão
realizadas com análise de variância de medidas repetidas, considerando
momento (da primeira até a terceira recuperação) e tipo de recuperação (ativa
no cicloergômetro e ativa estabilizadora), quando houver diferenças, as
mesmas serão avaliadas com o teste post-hoc de Tukey. Será considerado o
nível de significância p<0,05.

5.6. Viabilidade técnica
A investigação tem elevada viabilidade técnica considerando os
equipamentos

a

serem

utilizados:

cronômetros,

computador,

cardiofrequencímetros, esfignomanômetros, lactímetro portátil e respectivas
fitas, bicicleta ergométrica, esteira elétrica, colchonete, pranchetas, formulários
individuais e canetas para as anotações.

5.7 Aspectos éticos da pesquisa

Seguindo as orientações da resolução 196/96 e subsequentes do
Conselho Nacional de Saúde, o projeto foi enviado ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da Escola Superior de Educação Física
da Universidade Federal de Pelotas para apreciação e os sujeitos participantes
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deverão assinar termo de consentimento livre e esclarecido. Após avaliação do
Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF/UFPEL, o parecer foi favorável à
execução deste trabalho e o parecer foi registrado sob o número de protocolo
004/2012, datado de 27 de abril de 2012.
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6. CRONOGRAMA

ATIVIDADES*

BIMESTRES (mar/11 – ago/13)
1

2

3

Revisão da Literatura
Redação do projeto
Submissão do projeto ao Comitê de
Ética em Pesquisa da ESEF/UFPel
Qualificação de projeto
Divulgação da Pesquisa na
Comunidade
Recrutamento dos Sujeitos
Coleta dos Dados
Tabulação e Análise dos Dados
Redação dos Relatórios e Artigos
Defesa de dissertação

*Licença maternidade de 6 meses

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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7. ORÇAMENTO

Recursos Materiais:
Descrição

Unidades

Valor Unitário

Balança Digital

1

350,00

Estadiômetro

1

200,00

Adipômetros

2

850,00

Cronômetros

2

100,00

Computadores

2

1450,00

Cardiofrequencímetros Polar S810i

2

1.700,00

Esfigmomanômetros

2

250,00

Lactímetros

2

1.500,00

Caixas de fitas de lactato

8

290,00
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ANEXOS E APÊNDICES
Anexo A – Parecer do comitê de ética da ESEF/UFPel
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Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
____________________________________________________________________________
Pesquisador responsável: Prof. Dr. Marlos Rodrigues Domingues
Instituição: Escola Superior de Educação Física / UFPel
Endereço: Rua Luiz de Camões, 625.
Telefone: 3273-2752
____________________________________________________________________________
Concordo em participar do estudo “Efeitos dos diferentes tipos de recuperação na realização de esforços
intervalados de alta intensidade: estudo com pessoas de diferentes níveis de aptidão aeróbia”. Estou
ciente de que estou sendo convidado a participar voluntariamente do mesmo.
PROCEDIMENTOS: Fui informado de que o objetivo geral será “investigar os efeitos de diferentes
procedimentos de recuperação ativa no desempenho físico e nas respostas fisiológicas de homens
adultos, em sessão de treino intervalado de alta intensidade”, cujos resultados serão mantidos em sigilo e
somente serão usadas para fins de pesquisa. Estou ciente de que a minha participação envolverá realizar
treinamento intervalado intenso com dois modos de recuperação ativa, sendo: 1) recuperação ativa na
bicicleta, e 2) recuperação ativa com três diferentes exercícios de estabilização do core.
RISCOS E POSSÍVEIS REAÇÕES: Fui informado de que não existem riscos graves no estudo. No
entanto, há chance de riscos moderados, que envolvem vertigens e mal súbitos relacionados ao exercício
de alta intensidade. Estes riscos são de fácil manejo e os pesquisadores têm formação em Primeiros
Socorros para fornecerem o atendimento inicial e, se necessário, encaminhar os sujeitos da pesquisa ao
serviço de atendimento médico especializado.
BENEFÍCIOS: O benefício de participar na pesquisa relaciona-se ao fato que os resultados serão
incorporados ao conhecimento científico e posteriormente publicados na mídia leiga e nos meios
científicos especializados. Vale lembrar que a verificação de efeitos positivos do core training como
recuperação ativa pode contribuir para o melhor entendimento de diferentes programas de treinamento
aos quais eu me sujeito regularmente.
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, minha participação neste estudo será voluntária e
poderei interrompê-la a qualquer momento.
DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos, nem receberei compensações
financeiras.
CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente que a minha identidade permanecerá confidencial durante todas as
etapas do estudo.
CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste formulário de
consentimento. Os investigadores do estudo responderam e responderão, em qualquer etapa do estudo,
a todas as minhas perguntas, até a minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo em participar
do estudo. Este Formulário de Consentimento Pré-Informado será assinado por mim e arquivado na
instituição responsável pela pesquisa.
Nome do participante/representante legal: _________________________
Identidade:_________________
ASSINATURA:_____________________
DATA: ____ / ____ / ______
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a natureza, objetivos, riscos e
benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para perguntas e as respondi em sua totalidade. O
participante compreendeu minha explicação e aceitou, sem imposições, assinar este consentimento.
Tenho como compromisso utilizar os dados e o material coletado para a publicação de relatórios e artigos
científicos referentes a essa pesquisa. Se o participante tiver alguma consideração ou dúvida sobre a
ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF/UFPel – Rua
Luiz de Camões, 625 – CEP: 96055-630 - Pelotas/RS; Telefone:(53)3273-2752.

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL
______________________________________________
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Apêndice B – Roteiros para avaliação e intervenção
AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO DIA
1) Colocar o frequencímetro.
2) Iniciar a anamnese preencher as perguntas.
3) Descanso de 5 minutos sem grandes movimentações corporais.
4) COLETAR: Lactato Sanguíneo em Repouso + Frequência Cardíaca em Repouso + Pressão Sanguínea em Repouso.

Valores
Frequência Cardíaca repouso
PA repouso
Lactato repouso
5) Massa Corporal + Estatura + Dobras cutâneas (subescapular, suprailíaca, abdominal).

D1

D2

D3

Subescapular
Suprailíaca
Abdominal
6) Inicío das coletas OBS.: Fazer aquecimento de 2-5minutos pedalando com carga 0.
Começar com a identificação da Potência Máxima (PMAX) em teste progressivo em
cicloergômetro (60” a 60W com aumento de 20W/minutos até a exaustão na velocidade 6070rpm). (Anotar o valor correspondente a 100% da PMAX).
PMAX 100% _________
PMAX 30% _________
PMAX 120% _________
7) Ao final do teste da Potência Máxima (PMAX) coleta-se imediatamente e após 3’, 5’ e 10’
Frequência Cardíaca (FC), Pressão Sanguínea (PA), Percepção Subjetiva de Esforço (PSE).
Imediatamente após o
teste PMAX

3 minutos após
o teste PMAX

5 minutos após
o teste PMAX

10 minutos após
o teste PMAX

FC
PA
PSE
8) Após 15 minutos do teste progressivo, fazer o teste de TEMPO LIMITE (Tlim) a 120% da
PMAX. 100% TLim _______________ 120% TLim _______________
9) Medidas Finais  FC, PA, PSE.

Valores
Frequência Cardíaca
Pressão Sanguínea
Percepção Subjetiva de Esforço
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TIPOS DE RECUPERAÇÃO – Após aleatorização
1. ATIVA PEDALANDO
- Pedalar durante 4 minutos a 30% da Potência Máxima (PMAX);
- 30” de transição + 3 minutos pedalando + 30” de transição = 4
minutos no total.

2. ATIVA COM EXERCÍCIOS ESTABILIZADORES DO CORE
(1º Hiperextensão, 2º Prancha, 3º Ponte).
- 3 exercícios estabilizadores do core (apenas 1 vez cada um deles).
1º HIPEREXTENSÃO  eleva-se o tronco em 5 segundos, sustenta na
posição por 40 segundos e desce em 5 segundos.
2º PRANCHA  eleva-se o corpo todo em 5 segundos, mantém a região
abdominal contraída, sustenta nesta posição por 40 segundos e desce o corpo
todo em 5 segundos.
3º PONTE  eleva-se o quadril em 5 segundos, sustenta na posição por 40
segundos e desce em 5 segundos.
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SEQUÊNCIA 2º e 3º dias (intervenções).
AQUECIMENTO
1. Colocar Polar
2. Iniciar Aquecimento padronizado de 7’.
Estágio/Tempo

Potência

1º min

80 W

2º min

100 W

3º min

120 W

4º min

140 W

5º min

120 W

6º min

100 W

7º min

80 W

-----------------------------------------------------------------------3. A 1ª recuperação selecionada deverá acontecer imediatamente após o
AQUECIMENTO PADRONIZADO.
4. Iniciar a PRIMEIRA SÉRIE do treinamento:
- Fazer 1ª série com 4 estímulos supramáximos: pedalar durante
30” a 60/70rpm a 120% da PMAX alternados com 30” de
recuperação passiva.
5. A 1ª recuperação selecionada deverá acontecer imediatamente após a
PRIMEIRA SÉRIE DO TREINO INTENSO.
6. Iniciar a SEGUNDA SÉRIE do treinamento:
- Fazer 2ª série com 4 estímulos supramáximos: pedalar durante
30” a 60/70rpm a 120% da PMAX alternados com 30” de
recuperação passiva.
7. A 1ª recuperação selecionada deverá acontecer imediatamente após a
SEGUNDA SÉRIE DO TREINO INTENSO.
8. Após a última recuperação ativa selecionada, fazer o TESTE DO
TEMPO LIMITE a 120% da PMAX.
9. Medidas Finais.
Após o término do teste do tempo limite, fazer  PSE, FC, PA.
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TIPO DE RECUPERAÇÃO: Ativa Pedalando
- Pedalar durante 4 minutos a 30% da Potência Máxima (PMAX).
- 30” de transição + 3 minutos pedalando + 30” de transição = 4
minutos no total.

1. Colocar Polar
2. Iniciar aquecimento padronizado de 7 minutos.
3. Fazer a 1ª de recuperação ATIVA PEDALANDO imediatamente após o
aquecimento padronizado: 30” de transição + 3 minutos pedalando + 30”
de transição = 4 minutos no total.
4. Iniciar a PRIMEIRA SÉRIE do treinamento:
- Fazer 1ª série com 4 estímulos supramáximos: pedalar durante
30” a 60/70rpm a 120% da PMAX alternados com 30” de
recuperação passiva.
5. Fazer a 2ª de recuperação ATIVA PEDALANDO imediatamente após a
PRIMEIRA SÉRIE DO TREINO INTENSO: 30” de transição + 3 minutos
pedalando + 30” de transição = 4 minutos no total.
EFETUAR A PRIMEIRA COLETA DE LACTATO (APÓS A 2ª RECUPERAÇÃO).

6. Iniciar a SEGUNDA SÉRIE do treinamento:
- Fazer 1ª série com 4 estímulos supramáximos: pedalar durante
30” a 60/70rpm a 120% da PMAX alternados com 30” de
recuperação passiva.
EFETUAR A SEGUNDA COLETA DE LACTATO (ANTES DA 3ª RECUPERAÇÃO).

7. Fazer a 3ª de recuperação ATIVA PEDALANDO imediatamente após a
SEGUNDA SÉRIE DO TREINO INTENSO: 30” de transição + 3 minutos
pedalando + 30” de transição = 4 minutos no total.
EFETUAR A TERCEIRA COLETA DE LACTATO (APÓS A 3ª RECUPERAÇÃO/ANTES DO TEMPO LIMITE).

8. Após a última recuperação ATIVA PEDALANDO, fazer o TESTE DO TEMPO
LIMITE a 120% da PMAX.
9. Medidas Finais.
Após o término do teste do tempo limite, fazer  PSE, FC, PA.
TIPO DE RECUPERAÇÃO: Ativa com exercícios estabilizadores do core
Fazer apenas 1 vez cada um dos exercícios: 1º Hiperextensão, 2º Prancha, 3º Ponte.
1º HIPEREXTENSÃO  eleva-se o tronco em 5 segundos, sustenta na posição por 40
segundos e desce em 5 segundos.
2º PRANCHA  eleva-se o corpo todo em 5 segundos, mantém a região abdominal contraída,
sustenta nesta posição por 40 segundos e desce o corpo todo em 5 segundos.
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3º PONTE  eleva-se o quadril em 5 segundos, sustenta na posição por 40 segundos e desce
em 5 segundos.

1. Colocar Polar
2. Iniciar aquecimento padronizado de 7 minutos.
3. Fazer a 1ª de recuperação ATIVA COM EXERCÍCIOS ESTABILIZADORES
DO CORE imediatamente após o aquecimento padronizado.
4. Iniciar a PRIMEIRA SÉRIE do treinamento:
- Fazer 1ª série com 4 estímulos supramáximos: pedalar durante
30” a 60/70rpm a 120% da PMAX alternados com 30” de
recuperação passiva.
5. Fazer a 2ª de recuperação ATIVA COM EXERCÍCIOS ESTABILIZADORES
DO CORE imediatamente após a PRIMEIRA SÉRIE DO TREINO INTENSO.
EFETUAR A PRIMEIRA COLETA DE LACTATO (APÓS A 2ª RECUPERAÇÃO).

6. Iniciar a SEGUNDA SÉRIE do treinamento:
- Fazer 1ª série com 4 estímulos supramáximos: pedalar durante
30” a 60/70rpm a 120% da PMAX alternados com 30” de
recuperação passiva.
EFETUAR A SEGUNDA COLETA DE LACTATO (ANTES DA 3ª RECUPERAÇÃO).

7. Fazer a 3ª de recuperação ATIVA COM EXERCÍCIOS ESTABILIZADORES
DO CORE imediatamente após a SEGUNDA SÉRIE DO TREINO INTENSO.
EFETUAR A TERCEIRA COLETA DE LACTATO (APÓS A 3ª RECUPERAÇÃO/ANTES DO TEMPO LIMITE).

8. Após a última recuperação ATIVA COM EXERCÍCIOS ESTABILIZADORES
DO CORE, fazer o TESTE DO TEMPO LIMITE a 120% da PMAX.
9. Medidas Finais.
Após o término do teste do tempo limite, fazer  PSE, FC, PA.
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Apêndice C – Fichas e formulários para preenchimento com dados dos sujeitos
ANAMNESE – 1ª visita
COLOCAR CARDIOFREQUENCÍMETRO
Data: ____/____/____ Idade: ________
Contato: E-mail: _____________________
Nome: ___________________
Companhia: __________ Celular: ________________
Tem algum problema de saúde? [ ] Não [ ] Sim Se sim, qual?______________________________
Faz uso de medicamento de uso contínuo? [ ] Não [ ] Sim
Se sim, qual?_______________________
Tomou café, chimarrão e refrigerante nas últimas 12 horas? [ ] Não [ ] Sim Se sim, quanto bebeu?__
Faz uso de algum suplemento alimentar? [ ] Não [ ] Sim Se sim, qual?______________________
Fez alguma atividade física vigorosa no dia anterior? [ ] Não [ ] Sim
Nesta escala abaixo, qual o teu nível de prontidão/descanso/recuperação? (Circular o número correspondente)

Após 5 minutos sentado, sem grandes movimentações corporais, coletar: ↓

Valores
Frequência Cardíaca repouso
Pressão arterial de repouso
Lactato repouso

→
→

Massa Corporal
Estatura
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Dobras cutâneas
Subescapular
Suprailíaca
Abdominal

D1

D2

D3

IDENTIFICAÇÃO DA POTÊNCIA MÁXIMA PRODUZIDA EM TESTE PROGRESSIVO NO CICLOERGOMETRO (PMAX).

Aquecimento de 2-5minutos pedalando com carga zero ou leve
Início do teste progressivo em cicloergômetro (60” a 60W com aumento de 20W/minutos até a exaustão).
Anotar o valor dos WATTS do estágio completado correspondente a 100% da PMAX).

INÍCIO:
____ : _____ PMAX 100% _________ - Para os cálculos abaixo
TÉRMINO: ____ : _____ PMAX 30% _________ - Para a recuperação pedalando
PMAX 120% _________ - Para o treino e para o teste de tempo limite
Imediatamente após o
teste PMAX

3 minutos após o
teste PMAX

5 minutos após o
teste PMAX

10 minutos após o
teste PMAX

FC
PA
PSE

Após 15 minutos do teste progressivo, fazer o teste de tempo limite (TLim) a 120% da PMAX e 60-70 rpm.
Duração do Teste de Tempo Limite: ________
Imediatamente após o teste TLim
FC
PA
PSE
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SESSÕES DE TREINAMENTO – 2ª e 3ª visitas

_________________________________________________________________________
DIA 01 - ___ / ____ / _______

Nome: ____________________________

TIPO DE RECUPERAÇÃO SORTEADA:
CORE

LACTATO
PSE
FC
P.A.

[ ] Recuperação na BICICLETA

Antes do
Aquecimento

Após
Aquecimento

Antes da
2ª série

Após a 2ª
série

-------------

-------------

-------------

-------------

[ ] Recuperação com

Antes
da 2ª
série

Após a
2ª série

Antes do
Tempo
Limite

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIA 02 - ___ / ____ / _______

Nome: ____________________________

TIPO DE RECUPERAÇÃO SORTEADA:

[ ] Recuperação na BICICLETA

Antes do
Aquecimento

LACTATO
PSE
FC
P.A.

-------------

Após
Aquecimento

-------------

Antes da 2ª
série

Após a 2ª
série

-------------

-------------

[ ] Recuperação com CORE

Antes da
2ª série

Após a
2ª série

Antes do
Tempo
Limite

57

Relatório do Trabalho de Campo

EFEITOS DE DOIS TIPOS DE RECUPERAÇÃO ATIVA NA REALIZAÇÃO DE
ESFORÇOS INTERVALADOS DE ALTA INTENSIDADE: ESTUDO COM
PESSOAS DE DIFERENTES NÍVEIS DE APTIDÃO AERÓBIA

Anelita Helena Michelini Del Vecchio
Orientador: Prof. Dr. Marlos Rodrigues Domingues

58

PELOTAS, 2013
Relatório do Trabalho de Campo

Anelita Helena Michelini Del Vecchio

EFEITOS DE DOIS TIPOS DE RECUPERAÇÃO ATIVA NA REALIZAÇÃO DE
ESFORÇOS INTERVALADOS DE ALTA INTENSIDADE: ESTUDO COM
PESSOAS DE DIFERENTES NÍVEIS DE APTIDÃO AERÓBIA

Relatório do Trabalho de Campo apresentado ao Programa de PósGraduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas com
requisito parcial a obtenção do título de Mestre em Educação Física. Linha de
Pesquisa: Atividade Física e Desempenho.

Orientador: Dr. Marlos Rodrigues Domingues

PELOTAS, 2013

59

Esta investigação científica, sobre efeitos dos tipos de recuperação
ativa na realização de esforços intervalados de alta intensidade: estudo com
pessoas de diferentes níveis de aptidão aeróbia, foi realizada dentro da linha
de pesquisa em Atividade Física e Desempenho, pertencente à área de
concentração Atividade Física, Saúde e Desempenho do curso de mestrado
da Escola Superior de Educação Física – UFPel.
O estudo foi uma intervenção de medidas repetidas, na qual os
mesmos sujeitos participaram em todas as condições do experimento. A
execução dos procedimentos de recuperação ativa com o mesmo grupo
muscular e ativa com exercícios estabilizadores do core foi determinada
aleatoriamente e o tipo de recuperação foi considerado como variável
independente.
Como variáveis dependentes, indicam-se: Tempo até a exaustão,
(conhecido como tempo limite) que é obtido através de teste progressivo usado
para verificar a potência no VO2max

(pVO2máx). Variáveis hemodinâmicas

(frequência cardíaca e pressão sanguínea): foram medidas no início do
aquecimento, no início após e ao final de cada série de esforço, ao terceiro,
quinto e décimo minutos após a última série. Variável metabólica (lactato
sanguíneo): no repouso, antes e após a segunda série de esforço, antes do
tempo limite. Percepção subjetiva de esforço, através da escala de Borg,
logo após cada série de esforço, e no terceiro, quinto e décimo minutos após a
última série.
O estudo foi desenvolvido com homens, entre 18 e 35 anos, os quais
foram alocados em um destes dois grupos: Alta Aptidão (AACR), Baixa Aptidão
(BACR), os quais foram recrutados no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado de
Pelotas/RS. Cada experimento foi realizado em três dias não consecutivos,
separados por, pelo menos, 72 horas entre eles, para que não houvesse
influência da sessão prévia na subsequente. Foi solicitado que as pessoas
envolvidas no estudo não realizassem esforços vigorosos nos dois dias
anteriores às coletas.
Na primeira visita das pessoas ao laboratório, foram mensurados(as):
massa corporal, estatura, dobras cutâneas (subescapular, suprailíaca,
abdominal), frequência cardíaca, lactato sanguíneo, e pressão sanguínea em
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repouso, (todas as três medidas após o indivíduo se manter pelo menos 5
minutos sentado, sem grandes movimentações corporais). Foi feita a
classificação do condicionamento físico através da identificação da potência
máxima produzida em teste progressivo em cicloergômetro, que consta da
execução de estágios de 60 segundos, começando com 60 watts, com
incrementos de 20 W/min até a exaustão, para identificação da potência
máxima atingida.
O esforço em cicloergômetro foi limitado a uma cadência de 70rpm. Ao
final do teste, 3, 5 e 10 minutos após, foram coletados: frequência cardíaca,
pressão sanguínea e percepção subjetiva de esforço. Depois de cinco minutos
após a última coleta (15 minutos após o teste), foi solicitado que o indivíduo
realizasse teste de Tempo Limite a 120% da Potência Aeróbia Máxima, obtida
previamente.
Nas visitas subsequentes (dois e três), os avaliados realizaram
protocolo de treino que constará de:
1) aquecimento, as pessoas realizaram aquecimento padronizado de
sete minutos, pedalando inicialmente a 80 watts e a cada 60 segundos
aumentando 20 watts até atingir 140 watts e volta a diminuir 20 watts a cada 60
segundos até atingir, novamente, os 80 watts iniciais. Após o aquecimento,
sem intervalo, o indivíduo fazia o primeiro bloco de recuperação (ativa na
bicicleta, RA, ou ativa com exercícios estabilizadores do core, RAC) com
duração de 4 minutos.
2) treino no cicloergômetro, os avaliados executaram protocolo de
treino. Como exercício para o treinamento intermitente de alta intensidade,
forma executadas duas séries com 4 estímulos supramáximos cada,
intercaladas aleatoriamente com um dos dois tipos de recuperação ativa (RA e
RAC), antes da realização do teste de tempo limite (TLim). Cada estímulo
consistia em pedalar durante 30 segundos a 60rpm e com potência fixada em
120% da potência máxima, alternados por períodos de 30 segundos de
recuperação passiva. Após o oitavo tiro e recuperação subsequente de 4
minutos, fazia-se o teste de TLim.
Foram dois protocolos de recuperação ativa entre as séries de esforços
supramáximos (120% da potência máxima no cicloergômetro), executados em
ordem aleatória: 1) recuperação ativa pedalando: o sujeito se exercitava
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durante as recuperações de 4 minutos em intensidade correspondente a 30%
da potência máxima, PMAX, mantendo-se entre 60/70rpm.2) recuperação ativa,
com três exercícios estabilizadores do core, os quais foram realizados durante
50 segundos cada um, entre os esforços a 120% da potência máxima. O
protocolo dos exercícios foi descrito na metodologia com as imagens do modo
de execução.
Para testagem da viabilidade técnica para realização do protocolo
proposto, foram feitos dois estudos pilotos. O primeiro com dois voluntários e o
segundo com três. Foram feitas assim as alterações necessárias indicadas
nessa etapa do estudo. Conforme descrito detalhadamente na dissertação.
Após encontro prévio com o Comando do Exército, agendou-se o
período de coletas. E elas foram feitas durante 10 dias úteis seguidos.
Para

a condução das intervenções, diversos

materiais foram

necessários para avaliação e para o treinamento. destacam-se:
02 Bicicletas eletromagnéticas, alocadas no LABFEX da ESEF/UFPel,
que foram deslocadas até o 9º BIMtz com caminhão 5 ton.
04 Colchonetes, para recuperações e intervenções com exercícios do
core.
04 Esfigmomanômetro e 04 estetoscópios, que foram operados por
avaliadores (n=2, e concordância entre eles de r = 0,92) previamente treinados
com vistas à mensuração da pressão sanguínea nos diferentes momentos.
04 Frequencímetros POLAR, RS800CX, para mensuração eletrônica
da frequência cardíaca.
02 Escalas de Borg, para identificação da percepção subjetiva de
esforço nos diferentes momentos de coletas.
01 Balança eletrônica, previamente calibrada e aferida.
01 Estadiômetro portátil.
01 Adipômetro científico CESCORF, manuseado por avaliador único.
01 Lactímetro Lactate Plus, fitas reagentes e agulhas descartáveis.

Material necessário para coleta sanguínea:
1 pacote de Algodão
1 litro de Álcool
1 caixa de Luvas descartáveis
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1 lixo para descarte
Material necessário para anotações e registros
02 computadores
01 impressora
10 Canetas
1 Rolo de fita adesiva
40 Fichas

Como equipe de apoio nas coletas, participaram alunos de graduação
e pós-graduação, também contou-se com o auxílio de dois docentes da
ESEF/Ufpel,os quais acompanharam as diferentes etapas do trabalho de
campo e deram suporte à pesquisadora responsável pelo estudo.
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Algumas imagens dos momentos das coletas:

Ajuste do equipamento e familiarização

Procedimentos de recuperação com pedalada:

Procedimentos de recuperação com exercícios do core:

Teste progressivo:

Coleta de lactato:
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Momentos diversos:
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Resumo

2
3

Objetivo: Investigar os efeitos de dois tipos de recuperação ativa (RA) nas respostas

4

fisiológicas e no desempenho subsequente a treinamento intervalado de alta intensidade

5

(HIIT), em sujeitos de diferentes níveis de aptidão aeróbia. Materiais e métodos: O estudo,

6

contrabalanceado com medidas repetidas, envolveu 25 homens. Foi feita antropometria e

7

medidas de frequência cardíaca (FC), lactato sanguíneo (LAC) e pressão arterial em

8

repouso. Foi realizado um teste de potência máxima (PMAX) em cicloergômetro e, 15min

9

após, teste de tempo limite (TLim a 120% da PMAX). Para avaliar a recuperação foram feitas

10

sessões de HIIT com dois blocos de quatro estímulos supramáximos cada (30s a 60rpm e

11

com carga de 120% da PMAX, com 30s de repouso) e TLim após o HIIT. Entre os esforços

12

foram realizadas recuperação ativa na bike (RAB) ou com exercícios estabilizadores do core

13

(RAC). A análise estatística foi feita por 2-way ANOVA com medidas repetidas. Resultados:

14

Não houve diferença significante considerando nível de aptidão e tipo de recuperação para

15

TLim. A RAB proporcionou valores inferiores de LAC, mas apenas antes da segunda série

16

de esforços (baixa aptidão cardiorrespiratória, BACR: 3,6±0,7mmol/L para RAC e

17

2,9±0,9mmol/L para RAB; alta aptidão cardiorrespiratória, AACR: 3,2±0,5mmol/L para RAC

18

e 2,8±0,6mmol/L para RAB, p=,01). A recuperação RAC diminuiu a FC de modo significante

19

antes da primeira e da segunda série do HIIT, e antes do TLim (p<,001). Conclusão:

20

Considerando-se dois tipos de recuperação ativa e dois níveis de aptidão física aeróbia, não

21

se observaram diferenças no tempo limite após HIIT. A RAB apresentou maior remoção de

22

LAC e RAC diminuiu a FC durante a recuperação entre esforços.

23
24

Palavras-chave: Treinamento intervalado de alta intensidade, exercício físico, recuperação

25

ativa, desempenho físico.

26
27
28
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1

Abstract

2

Aim: to assess the effects of two active recovery (AR) modes on the physiological responses

3

and efforts following high-intensity interval training (HIIT) in subjects with distinct aerobic

4

fitness. Methods: a counterbalanced study with repeated measures was used. The

5

anthropometric measures, heart rate (HR), blood lactate (LAC) and resting blood pressure

6

were collected in 25 men. A cycling maximal test was used to establish power (PMAX) and, 15

7

minutes later, time to exhaustion test (TLim at 120% PMAX). To evaluate recovery, four efforts

8

were performed during a HIIT session (30 seconds, 60 rpm at 120% of PMAX, followed by 30

9

seconds of recovery) and TLim after HIIT. Between each effort, the subjects should recover

10

either pedaling (bike) or doing core exercises (core). The statistical analysis was done by

11

two-way Anova for repeated measures. Results: there was no difference in TLim comparing

12

fitness level. The bike recovery resulted in lower LAC values, but only after the second bout

13

of efforts (low-conditioning: 3.6±0.7mmol doing core exercises and 2.9±0.9mmol using bike;

14

high-conditioning: 3.2±0.5mmol doing core exercises and 2.8±0.6mmol using bike; p=.01).

15

The core recovery resulted in lower HR before the first and the second HIIT bout, and before

16

the TLim (p<.001). Conclusion: there was no difference according to fitness level or

17

recovery mode in TLim after HIIT. The bike recovery resulted in higher LAC removal and the

18

core recovery in lower HR during recovery between bouts of exercise.

19
20

Keywords: High intensity interval training, physical exercise, active recovery, physical

21

performance.
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1

Introdução

2

Indica-se que o treinamento intervalado de alta intensidade (High-intensity interval

3

training - HIIT) é mais motivante e, apesar de ter tempo de duração total inferior aos

4

exercícios cotidianamente recomendados, pode gerar bons resultados para diversos

5

quadros patológicos1,2, na recuperação de agravos3, na promoção da saúde4, na área

6

esportiva e no treinamento de atletas5,6. Ainda, o HIIT é uma estratégia adequada para

7

induzir adaptações metabólicas associadas ao componente aeróbio e anaeróbio7,8,9.Para

8

sua prescrição, são utilizadas séries de esforços com intensidade superior ao limiar

9

anaeróbio10 e com blocos de esforços que tenham durações inferiores a oito minutos5.

10

Dentre as diferentes variáveis a serem controladas no HIIT, indica-se que o período

11

de recuperação é essencial, tanto no que diz respeito ao tempo de pausa, quanto às

12

atividades feitas neste período11. Dispõe-se de quatro possibilidades com relação à

13

recuperação: i) passiva12; ii) exercitar o mesmo segmento corporal no esforço e na pausa13;

14

iii) exercitar segmento corporal oposto, como treinar com membros inferiores e recuperar

15

com membros superiores14; ou iv) realizar atividades envolvendo o tronco, independente do

16

segmento utilizado nos momentos de esforço15. Neste sentido, existem evidências de que a

17

opção menos vantajosa seria a passiva, com repouso absoluto13.

18

Quanto à última opção de estratégia de pausa, até o presente momento apenas um

19

estudo empregou a musculatura da região central do corpo (segmento axial) durante a

20

recuperação, e se observou melhor recuperação orgânica frente à recuperação passiva(RP),

21

após teste de Wingate de 30 segundos15 Embora as explicações ainda não sejam

22

conhecidas, isto pode ser devido à metabolização do lactato, o qual foi removido da corrente

23

sanguínea de modo mais rápido e, possivelmente, consumido pelas fibras musculares,

24

predominantemente oxidativas, que compõem a musculatura desta região16.

25

O melhor entendimento dos modos mais adequados de recuperação entre as séries

26

de esforço pode contribuir na produção de potência e na intensidade durante a realização

27

dos respectivos exercícios subsequentes, tornando o exercício mais eficiente, o que poderia
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se reverter em melhores resultados em médio e longo prazo17. Adicionalmente,

2

considerando que exercícios para a região central do corpo contribuem na prevenção de

3

lesões e no tratamento de agravos musculoesqueléticos18, se observado que eles

4

proporcionam respostas fisiológicas superiores, os mesmos poderão ser incorporados nas

5

sessões de HIIT, como exercícios condicionantes15 e, também, como procedimento

6

recuperativo entre as séries de esforços.

7

Assim, o objetivo do estudo foi investigar os efeitos de dois tipos de recuperação

8

ativa nas respostas fisiológicas e no desempenho físico subsequente a treino intervalado de

9

alta intensidade, considerando dois níveis de aptidão aeróbia.

10
11
12
13

Métodos
O estudo, de intervenção com medidas repetidas, foi desenvolvido com homens,
entre 18 e 35 anos, recrutados no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado de Pelotas/RS.

14

Para determinação do tamanho amostral, o desfecho principal considerado foi a

15

concentração de lactato sanguíneo. Estudo prévio empregando exercícios estabilizadores

16

do core observou que, quando se realizam esses procedimentos, a concentração de lactato

17

fica na ordem de 5,9 ±0,6 mmol/L, ao passo que, na recuperação passiva, os valores são de

18

7,6 ±0,8mmol/L15. Assumindo-se poder de 80% e nível de significância de 5%, para se

19

observar diferenças significantes com estes dados, seriam necessários pelo menos 32

20

indivíduos, ou seja, 16 com alta e 16 com baixa aptidão aeróbia.

21
22

Delineamento da pesquisa

23

Os experimentos foram realizados em três dias não consecutivos, separados por,

24

pelo menos, 72 horas entre eles, para que não houvesse influência da sessão prévia na

25

subsequente. Solicitou-se que as pessoas envolvidas no estudo não realizassem esforços

26

vigorosos nos dois dias anteriores às coletas. Para todas as sessões, os sujeitos deveriam

27

apresentar estado de prontidão igual ou superior a 519. A execução dos procedimentos de

70
1

recuperação ativa com o mesmo grupo muscular e ativa com exercícios estabilizadores do

2

core foi determinada aleatoriamente e o tipo de recuperação foi considerado como variável

3

independente.

4

Protocolos de avaliação

5

Na primeira visita, após leitura e assinatura do termo de consentimento livre e

6

informado (aprovação no comitê de ética local, protocolo 004/2012), foram registrados

7

dados pessoais e idade, medidas variáveis antropométricas, a saber: massa corporal,

8

estatura, dobras cutâneas subescapular, suprailíaca e abdominal, com adipômetro científico

9

(precisão de 0,1 cm, CESCORF®), e as seguintes variáveis fisiológicas foram mensuradas

10

em repouso: frequência cardíaca (Polar RS800CX), lactato sanguíneo (Accutrend™, Roche

11

Diagnostics, Mannheim, Alemanha) e pressão arterial (esfigmomanômetro Manual Aneroide

12

Premium®).

13

Após estas avaliações iniciais, ocorreu teste progressivo em cicloergômetro, que

14

contou com estágios de 60 segundos, carga inicial de 60 watts, e incrementos de 20 W/min

15

até exaustão voluntária, para identificação da potência aeróbia máxima (PMAX, adaptado de

16

DOURADO et al.12). Com vistas à padronização inter-individual, a cadência de esforço no

17

cicloergômetro era limitada a 70 rpm. Assumiu-se a mediana (260W) como ponto de corte

18

para alocação dos indivíduos segundo alta ou baixa aptidão cardiorrespiratória

19

(respectivamente AACR, BACR).

20

Ao final do teste progressivo, 3, 5 e 10 minutos após, foram coletados: frequência

21

cardíaca e pressão arterial. Depois de cinco minutos após a última coleta (15 minutos após

22

o teste), foi solicitado que o indivíduo realizasse teste de Tempo Limite (TLim) a 120% da

23

Potência Aeróbia Máxima, obtida previamente13.

24
25

Protocolos de treinamento
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1
2

Nas visitas subsequentes (dois e três), os avaliados realizaram protocolo de treino
(Figura 1) que constou de:

3

1) Aquecimento: de sete minutos, iniciado com 80 watts, aumento de 20 W a cada 60

4

segundos até atingir 140 W e, então, diminuição de 20 W a cada 60 segundos até

5

atingir, novamente, os 80 W iniciais.

6
7

2) Após o aquecimento, sem intervalo, o indivíduo fez o primeiro bloco de recuperação
(ativa na bike, RAB, ou ativa com exercícios estabilizadores do core, RAC).

8

3) Treino no cicloergômetro: Com protocolo delineado por Miladi et al.13, conduziu-se

9

exercício intermitente de alta intensidade, no qual se executaram duas séries com

10

quatro estímulos supramáximos cada (esforços de 30 s, a 60 rpm e 120% da PMAX, e

11

pausas de 30 s com recuperação passiva), seguidas por um dos dois tipos de

12

recuperação ativa (RAB e RAC).

13
14

4) Após o oitavo tiro e recuperação subsequente de 4 minutos, realizou-se teste de
TLim a 120% da PMAX.

15

5) Protocolos de recuperação entre as séries: Os dois protocolos de recuperação entre

16

as séries de esforços supramáximos (120% da PMAX), executados em ordem

17

aleatória, constavam de:

18

a) recuperação ativa pedalando durante as recuperações de 4 minutos em

19

intensidade correspondente a 30% da PMAX13, mantendo entre 60-70rpm.

20

b) recuperação ativa, com três exercícios estabilizadores do core (adaptados de

21

Navalta; Hrncir Jr.15, os quais foram realizados durante 50 segundos cada um, na

22

ordem abaixo.

23

Exercício de estabilização #01, Hiperextensão: Deitado em decúbito ventral, com os braços

24

na frente do corpo, fazer a rotação dos ombros seguida pela aproximação dos braços ao

25

longo do tronco, e depressão da cintura escapular, mantendo os ombros alinhados. Eleva-se

26

o tronco em 5 s, sustenta-se na posição por 40 s e retorna à posição inicial em 5 s.
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Exercício de estabilização #02, Prancha: Em decúbito ventral, manter os braços e dedos na

2

posição pronada, pescoço em posição neutra, membros inferiores alinhados e estendidos,

3

com apoio das pontas dos pés no solo. Eleva-se o corpo em 5 s, mantém a região

4

abdominal contraída por 40 s e volta ao início em 5 s.

5

Exercício de estabilização #03, Ponte: Deitado em decúbito dorsal, com joelhos flexionados,

6

pés paralelos, membros inferiores afastados à largura do quadril. Executa-se elevação do

7

quadril em 5 s, sustenta-se a posição por 40 s e volta à posição inicial em 5 s.

8

As variáveis dependentes coletadas foram:

9

i) Tempo até a exaustão (TLim), em segundos, que o avaliado se mantém na PMAX5.

10

ii) Variáveis fisiológicas: lactato sanguíneo (em mmol/L), frequência cardíaca (bpm) e

11

pressão arterial (mmHg).

12
13

Análise estatística

14

Considerando que os dados apresentaram distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk),

15

os mesmos foram apresentados como média±dp. Para as diferentes variáveis dependentes,

16

após verificação da esfericidade na distribuição dos dados, as comparações foram

17

realizadas com análise de variância de medidas repetidas, considerando momento (da

18

primeira até a terceira recuperação) e tipo de recuperação (ativa no cicloergômetro, e ativa

19

estabilizadora), e o teste post-hoc de Tukey foi utilizado. Foi considerado o nível de

20

significância p<0,05.

21
22

Resultados

23

Caracterização amostral

24

O estudo iniciou com 32 sujeitos, porém, no decorrer do processo ocorreram sete

25

perdas experimentais, por lesões não decorrentes do protocolo de treino (n = 3) e por
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1

ausências devido às tarefas militares que não possibilitaram a permanência no estudo (n =

2

4).

3

Considerando-se a alocação inicial, segundo aptidão cardiorrespiratória, os sujeitos

4

do presente estudo apresentaram valores semelhantes de idade (BACR = 18,5±0,5 anos e

5

AACR = 20,7±4,7 anos; p=0,12), massa corporal (BACR = 67,7±10,2 kg e AACR = 69,3±9,3

6

kg; p=0,69), somatório de três dobras cutâneas (BACR = 34,9±14,7 mm e AACR =

7

30,1±12,7 mm; p=0,4) e estatura (BACR = 175,1±8,6 cm e AACR = 174,6±5,1 cm; p=0,85).

8

Adicionalmente, para o teste incremental (TI), ambos os grupos exibiram estado de

9

prontidão semelhante (BACR = 7,4±1,6 ua e AACR = 7,7±1,7 ua; p=0,67).

10

A partir do teste incremental, a potência máxima (PMAX) atingida foi diferente entre os

11

grupos BACR e AACR (respectivamente 238,4±33,1 e 273,3±43,7; p = 0,03). No entanto, o

12

mesmo não ocorreu com o TLim (BACR = 96,9±23,5 s e AACR = 97,7±37,6 s; p=0,95).Em

13

relação à carga de treino adotada, para a recuperação a 30% da PMAX, o grupo com baixa

14

aptidão cardiorrespiratória se exercitou a 71,2±10,2 W, ao passo que o grupo com alta

15

aptidão se recuperou a 82,3±13 W (p=0,03). A carga a 120% da PMAX também diferiu

16

estatisticamente entre os grupos (p=0,03), respectivamente 286,6±39,4 W e 327,6±52,7 W

17

para os grupos BACR e AACR.

18
19

Resultados decorrentes dos tipos de recuperação adotados

20

Observa-se que, segundo nível de aptidão cardiorrespiratória e tipo de recuperação

21

adotada, não foram registradas diferenças significantes para PA. A exceção reside na

22

concentração de lactato sanguíneo e na frequência cardíaca em momentos específicos.

23

Quanto à primeira (tabela 1), indica-se que RAB gerou valores estatisticamente inferiores à

24

RAC, apenas antes da segunda série de esforços intermitentes, independente do nível de

25

aptidão física dos sujeitos (F=6,38, p=0,01, poder=0,69).
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Já acerca da frequência cardíaca, a recuperação com exercícios estabilizadores do

2

core proporcionou decréscimo estatisticamente significante, quando comparada à

3

recuperação na bicicleta ergométrica (figura 2).

4

Por favor, inserir a Tabela 1.

5

Por favor, inserir a Figura 2.

6

Para o desfecho principal do estudo, o tempo limite após o exercício intermitente,

7

não houve efeito do tipo de recuperação ou do grupo estudado (p > 0,05). Para o grupo com

8

baixa aptidão física, o TLim após recuperação com exercícios estabilizadores do core foi de

9

118±25 s, e para a recuperação com bike foi de 110±24 s (p > 0,05). Nos grupos com alta e

10

baixa aptidão cardiorrespiratória, os valores foram de 142±62 s e 134±72 s, respectivamente

11

(p > 0,05).

12

O delta (variação de lactato pré-pós esforço) não foi significativamente diferente

13

entre os grupos bike e core (p=0,9). O valor médio da variação de lactato na bike foi de

14

1,08±0,54mmol/L e nos exercícios estabilizadores do core foi de 1,05±0,79mmol/L. Em

15

relação ao condicionamento, este valor da variação também não foi diferente entre os BACR

16

e AACR. Os valores absolutos da variação foram de 1,25 vs. 0,91 nos exercícios

17

estabilizadores do core, e de 1,16% vs. 0,98% na bike, sendo que os valores mais altos de

18

variação foram sempre observados entre os indivíduos com BACR.

19
20

Discussão

21

O presente estudo investigou os efeitos de dois diferentes procedimentos de

22

recuperação ativa nas respostas fisiológicas e no desempenho físico, em sessões de treino

23

intervalado de alta intensidade, comparando-os segundo o nível de aptidão aeróbia de

24

homens adultos. O principal achado do estudo foi que realizar recuperação com exercícios

25

do core entre esforços intervalados de alta intensidade não altera o desempenho no teste de

26

tempo limite quando comparado com recuperação ativa do mesmo segmento corporal. Este

27

resultado corrobora com estudo prévio, que não observou influência do tipo de recuperação,

28

ativa ou passiva, no desempenho aeróbio subsequente a esforço intervalado20.
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Acerca da concentração de lactato, observou-se que a mesma diminuiu de modo

2

significante antes da segunda série de esforço quando da recuperação com 30% da PMAX na

3

bike. Estudos indicam que a recuperação ativa tende a oferecer melhores resultados quando

4

comparada à recuperação passiva12,13. Gmada et al.21 estudando o efeito da recuperação

5

ativa combinada com exercícios supramáximos sobre a diminuição do lactato sanguíneo,

6

observaram que o tipo de atividade realizada contribui de modo diferenciado na remoção

7

deste metabólito, e a recuperação foi maior em indivíduos treinados durante procedimentos

8

que adotam métodos ativos. Uma possível explicação para a melhor remoção do lactato

9

sanguíneo na recuperação ativa decorre do aumento do fluxo sanguíneo e do transporte do

10

lactato para o coração e para os músculos esqueléticos, onde estão os principais sítios de

11

captação do lactato16. A oxidação do lactato ocorre principalmente nos músculos

12

esqueléticos ativos e em menor grau nos músculos esqueléticos não ativos durante o

13

exercício, assim como pelo miocárdio22. Aponta-se, neste contexto, que quanto mais

14

próxima a intensidade da recuperação estiver do limiar de lactato, maior vai ser o efeito

15

positivo com o mesmo tipo de atividade23.

16

Por outro lado, a FC diminuiu de modo estatisticamente significante antes das duas

17

séries de esforços e do TLim com a recuperação empregando exercícios do core. Além de

18

exigir menor atividade muscular e fluxo sanguíneo diminuído quando comparado aos

19

exercícios dinâmicos18, como a recuperação com bicicleta, os exercícios propostos foram

20

realizados em posições próximas à horizontal, o que contribuiria para a diminuição da FC.

21

Especificamente quanto ao tempo limite, poucos estudos investigaram os fatores que

22

afetam esta variável, embora se saiba que ele pode variar entre dois e nove minutos5, e é

23

afetado pela produção total de energia via componentes aeróbio e anaeróbio, pela potência

24

aeróbia máxima e potência muscular de membros inferiores24.

25

Diferentes segmentos de investigação quanto ao treinamento físico têm avaliado

26

métodos mais eficientes de organização dos estímulos e de como melhorar as capacidades

27

de trabalho, economizando substratos energéticos. Uma das formas de otimizar a

28

capacidade de trabalho é melhorando a recuperação pós-exercícios para remoção de
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e/ou

requisição

dos

mesmos

por

outros

grupamentos

musculares6.

1

metabólitos

2

Especificamente quanto ao HIIT, parece que a recuperação ativa tende a ser superior,

3

quanto maior for o tempo de recuperação possível. Recentemente, constatou-se que para

4

recuperações de 180 s, este procedimento tende a ser melhor que a passiva, no entanto, o

5

oposto ocorre quando o tempo disponível para recuperação é de apenas 45 s25.

6

Recentemente, Miladi et al.13avaliaram efeito de três diferentes modos de

7

recuperação, passiva, ativa e recuperação com alongamento dinâmico, e com variáreis

8

motoras e fisiológicas. Os autores encontraram melhores resultados com recuperação ativa

9

e com alongamento na remoção do lactato sanguíneo (respectivamente, p<0,01 e p<0,001),

10

e o tempo limite (TLim) subsequente foi melhor na RA (101 s) quando comparado à RP (79

11

s, p<0,05). Por outro lado, e como era de se esperar, valores mais elevados na frequência

12

cardíaca e VO2 nas recuperações com alongamento dinâmico como recuperação ativa. E

13

esse modo de recuperação mostrou melhorar o desempenho cardiorrespiratório e respostas

14

de lactato durante o exercício supramáximo intermitente em bicicleta13.

15

Diferente do observado na literatura, que aponta a aptidão aeróbia como variável

16

relevante para aprimoramento da recuperação em esforços do tipo HIIT22,6, a presente

17

investigação não observou diferença entre alta e baixa aptidão cardiorrespiratória.

18

Possivelmente, isto se deva à intensidade absoluta do exercício que, embora supramáximo

19

quanto à intensidade (120% da PMAX), por ter velocidade controlada (60rpm), gerou baixos

20

valores de lactato sanguíneo, os quais o caracterizam como predominantemente aeróbio26.

21

Treinamentos com HIIT promovem melhoras da aptidão física de indivíduos não

22

treinados8, e são estratégia temporalmente eficiente para estimular adaptações músculo-

23

esqueléticas em jovens saudáveis27. Isto contribui para a motivação e continuidade de

24

treinos e, por ser mais rápido, também favorece a aderência ao treinamento em jovens

25

sedentários4. Na presente investigação se observou que esforços cíclicos supramáximos

26

(120% PMAX), com recuperação ativa empregando exercícios estabilizadores do core, não

27

prejudicaram o desempenho físico subsequente em teste de tempo limite quando

28

comparada à recuperação na própria bicicleta.
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1

Como limitações do estudo, indica-se que a recuperação com exercícios do core

2

pode ter diminuído mais a frequência cardíaca em função das diferentes posições corporais

3

adotadas (sentado versus deitado), e não em decorrência do tipo de recuperação por si.

4

Assim, sugere-se que novos estudos padronizem o tipo de recuperação considerando a

5

posição corporal. Adicionalmente, empregou-se protocolo de esforço com controle da

6

cadência em uma rotação relativamente baixa (60 rpm), novos estudos precisam ser

7

conduzidos de modo a possibilitar cadências superiores livres ou de modo all-out, neste

8

último caso, elevando as exigências orgânicas e, talvez, apresentando diferenças entre

9

protocolos recuperativos.

10
11

Conclusão

12

Considerando-se dois tipos de recuperação ativa e dois níveis de aptidão física

13

aeróbia, não se observaram diferenças significantes no tempo limite após exercício

14

intervalado de alta intensidade. A recuperação com uso de bicicleta apresentou maior

15

remoção de lactato após a segunda série de esforço e a recuperação com exercícios do

16

core exibiu maior contribuição na diminuição da frequência cardíaca durante os períodos de

17

recuperação entre os dois blocos de esforços.

18

É possível que, se a necessidade do treinamento exigir um número alto de repetições,

19

seja mais interessante buscar estratégias que mantenham o lactato mais baixo, como

20

observado com recuperação em bicicleta, de maneira a possibilitar um rendimento mais

21

eficiente e por mais tempo durante o treino.

22
23
24

Implicações práticas
•

exercícios do core, independente do nível de condicionamento aeróbio.

25
26

O tempo limite não se altera com recuperação ativa pedalando ou realizando

•

A recuperação pedalando proporciona maior remoção do lactato sanguíneo após a

27

segunda série de esforços intermitentes e, portanto deve ser usada em sessões de

28

treino com caráter menos glicolítico.
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•

A recuperação com exercícios do core contribui com diminuição mais acentuada da
frequência cardíaca, sem influenciar a recuperação muscular.

2
3
4
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Legenda da tabela

2
3
4

Tabela 1. Medidas descritivas da concentração de lactato sanguíneo e pressão
arterial, segundo momento de análise, tipo de recuperação e grupo considerado.

5
6

Legendas das figuras

7

Figura 1. Delineamento do protocolo de treinamento.

8

Figura 2. Comportamento da frequência cardíaca em diferentes momentos e de

9
10

acordo com grupo.
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Tabela 1.

Baixa aptidão CR
Core
Bike

Alta aptidão CR
Core
Bike

x

dp

X

dp

x

dp

x

dp

1,5
3,6
4,3
4,0

0,5
0,8
1,2
1,3

1,5
3,0
3,9
3,4

0,5
0,9
1,3
1,5

1,6
3,2
4,2
3,5

0,6
0,5
1,2
1,1

1,6
2,8
3,7
3,1

0,6
0,7
1,0
1,1

PA sistólica
Antes AQ
Após AQ
Antes 1 série
Após 1 série
Antes 2 série
Após 2 série
Antes TLim
Após TLim

117,7
128,5
122,3
140,4
126,2
144,6
128,5
149,2

10,9
14,6
13,6
11,3
12,6
11,3
13,4
10,0

115,4
125,4
124,6
138,5
127,3
138,5
125,4
154,2

7,8
11,3
12,0
9,9
15,1
10,7
15,6
17,3

117,5
128,3
124,2
139,2
125,4
145,8
125,0
150,0

7,5
10,3
10,8
10,8
10,8
9,0
6,4
10,8

120,0
134,2
128,3
142,5
130,9
141,7
129,2
150,0

11,3
10,0
15,9
15,4
13,0
15,3
15,1
13,5

PA diastólica
Antes AQ
Após AQ
Antes 1 série
Após 1 série
Antes 2 série*
Após 2 série
Antes TLim
Após TLim

72,3
66,9
72,7
62,3
70,0
64,6
70,0
59,6

8,3
10,3
9,3
14,2
10,0
12,7
11,5
13,9

75,4
70,8
71,5
70,0
70,0
68,1
70,0
68,5

6,6
7,6
6,9
12,2
10,8
14,4
9,1
14,6

75,4
71,7
73,3
67,5
76,3
71,7
72,5
65,0

9,4
9,4
4,9
9,7
8,8
11,1
10,6
10,0

72,5
70,8
75,8
67,5
74,2
65,8
70,0
61,7

8,7
7,9
9,0
8,7
7,9
10,8
7,4
9,4

[LAC]
Em repouso
Antes da 2 série*
Após a 2 série
Antes do TLim

[LAC]: concentração de lactato sanguíneo; PA:pressão arterial; CR: cardiorrespiratória
* diferença entre tipos de recuperação em ambos os grupos (F=6,38, p=0,01, poder=0,69)
2
3
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Figura 1
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Figura2

210

190

Heart rate (bpm)

170

LCRF Core
LCRF Bike
HCRF Core
HCRF Bike

150

*

130

*

*

110

90

70

50
HR before WU

HR after WU

HR before 1 bout HR after 1 bout HR before 2 bout HR after 2 bout HR before TLim

HR after TLim

* = diferença estatisticamente significante entre tipos de recuperação (F≥33,8, p<0,001).
HR = Frequência cardíaca, WU = aquecimento, TLim = tempo limite. LCRF e HCRF = respectivamente baixa e alta aptidão cardiorrespiratória
2
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- All abbreviations used on a figure and in its legend should be defined in the legend.
- Cite the source of previously published (print or electronic) material in the legend.
- Figure legends must be submitted as part of the text file and not as illustrations.

FIGURES AND ILLUSTRATIONS
- Images or figures are submitted online as one or more separate files that may contain one or more images.
- Within each file, use the figure number (e.g., Figure 1A) as the image filename.
- The system accepts image files formatted in TIF and EPS. PowerPoint (.ppt) files are accepted, but you must use a separate
PowerPoint image file for each PowerPoint figure.
- Symbols, letters, numbers and contrasting fills must be distinct, easily distinguished and clearly legible when the illustration is
reduced in size.
- Black, white and widely crosshatched bars are preferable; do not use stippling, gray fill or thin lines.
- Written permission from unmasked patients appearing in photographs must be obtained by the authors and must be surface
mailed or faxed to the editorial office once the manuscript is submitted online.
FORMULAE, Equations and Statistical Notations
- Structural formulae, flow-diagrams and complex mathematical expressions are expensive to print and should be kept to a minimum.
- Present simple formulae in the line of normal text, where possible. Use a slash (/) for simple fractions rather than a built up fraction. Do not use
italics for variables.
- In statistical analyses, 95% confidence intervals should be used, where appropriate. Experimental design should be concisely described and
results summarised by reporting means, standard deviations (SD) or standard errors (SE) and the number of observations. Statistical tests and
associated confidence intervals for differences or p-values should also be reported when comparisons are made. Only use normal text for
statistical terms: do not use bold, italics or underlined text.

SCIENTIFIC TERMINOLOGY
- To enable consistency, authors should generally follow the technical guidelines of Medicine and Science in Sports and
Exercise, unless otherwise stipulated in these Instructions.
- Following are some examples of the Journal style in the most basic cases and some general SI unit guidelines.
- Mass: 10 g, 2 kg
- Temperature: 20 o C
- Distance: 10 cm, 4 m, 20 km
- Time: 10 s, 20 min, 2 hr, 5 wk, 1 y
- Power: 10 W
- Energy: 400 J, 10 kJ.
- The centigrade scale (C) and the metric units (SI) must be used, except in the case of heart rate (beats per min: bpm), blood
pressure (mmHg) and gas pressure (mmHg).
- When opening a sentence, numbers should be expressed in words, e.g.: Forty-seven patients were contacted by phone.
- The 24-hour clock should be used.
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