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Apresentação

Sempre que se vislumbra o fi nal de um jogo vitorioso, a sensação de 
dever cumprido minimiza a fadiga e o estresse acumulados, associados aos 
diversos lances do evento competitivo. Vislumbrar, no momento que estou 
escrevendo a apresentação deste volume, a reta fi nal de vários meses de jogo 
cooperativo de uma equipe da elite, está gerando essa prazerosa sensação 
junto com um sentimento de gratidão a todos os envolvidos, cuja dimensão 
é difícil de refl etir nessas linhas que estou escrevendo.

A presente coletânea é o resultado de um laborioso processo que co-
meçou com a chamada recebida da Direção Nacional do Colégio Brasileiro 
de Ciências do Esporte (CBCE) lá pelo mês de agosto de 2018, para a 
comemoração dos 40 anos do CBCE. No caso do GTT “Treinamento 
Esportivo”, não foi difícil encontrar, rapidamente, colegas com alguma re-
lação direta ou indireta, antiga ou mais recente, com o GTT, o CBCE, 
ou mesmo a RBCE, que se disponibilizassem para contribuir, de forma 
relevante, na construção deste volume. A nossa intenção foi a de agregar, 
somar, aproximar o maior número de colegas a esta importante empreitada 
para seguir fortalecendo ao CBCE, como importante veículo na construção 
da Educação Física e as Ciências do Esporte no país.

A coletânea foi deliberadamente intitulada “Treinamento Esportivo: 
Um Olhar Multidisciplinar”, pois apresenta uma das principais peculiari-
dades, a multidisciplinaridade, que bem poderia ser o refl exo da evolução 
do Treinamento Esportivo no contexto nacional, como dentro do CBCE. 
Assim, seguindo a descrição do nosso GTT, que referencia o estudo das 
diferentes manifestações das Ciências do Esporte e a Educação Física, cen-
tradas no foco do desempenho, esta coletânea inclui capítulos com base em 
ciências aplicadas ao esporte, tão diversas como a pedagogia, a fi siologia, 
a história ou a psicologia, dentre outras. Lembrando que o esporte é uma 
realidade multidimensional gerada a partir da institucionalização de um 
ritual lúdico-agonístico-educativo.

Faz-se justo lembrar que essa virada para uma abordagem mais am-
pla, mais inclusiva, em consonância com a realidade do fenômeno Esporte, 
aconteceu formalmente no XV Conbrace em Recife, em 2007, após as 
discussões acontecidas no XIV Conbrace de Porto Alegre, em 2005, sob a 
liderança do Professor João Paulo Borin (2003-2005), em que o GTT pas-
sou a se denominar “Rendimento de Alto Nível”, denominação inicial no 
XIII Conbrace, em 2003, para “Treinamento Esportivo”. Progressivamente, 
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essa identidade foi fi cando cada vez mais defi nida e robusta com as suces-
sivas contribuições na Coordenação do GTT dos professores Leonardo 
Tartaruga (2007, 2009), Luiz Kruel (2011), Alexandre Rezende (2013), 
Fábio Nakamura (2015) e Alessandro Zagatto (2017) que, com esforço e 
dedicação, ajudaram no crescimento desse espaço de diálogo e construção. 
Deixamos aqui registrado o merecido reconhecimento e o maior dos agra-
decimentos a todos eles.

Uma abordagem mais quantitativa do presente volume fornecerá al-
gumas informações que podem ajudar a enxergar a sua verdadeira dimensão. 
Assim, participam dessa coletânea um total de 21 autores, de nove institui-
ções diferentes: UFPB, UFSC, UFMG, USP, UNICAMP, UNICENTRO, 
UniEvangélica, UnB e UNESP. Os nove autores convidados que lideraram a 
escrita desses capítulos foram: Fábio Nakamura, Luiz Guilherme Guglielmo, 
Pablo Juan Greco, Márcio Morato, Cláudia Cavaglieri, Marcus Tartaruga, 
Iransé Oliveira, Martim Bottaro e Alessandro Zagatto. Todos eles, assim 
como as instituições participantes, felizmente caracterizam certa plurali-
dade geográfi ca, o que é um sintoma de um processo que vem felizmente 
acontecendo nos últimos tempos na nossa área.

No primeiro capítulo, o professor Nakamura apresenta os elemen-
tos científi cos que subsidiam escolhas relacionadas ao monitoramento de 
cargas internas de treinamento e, mais especifi camente, da variabilidade 
da frequência cardíaca no Esporte, técnica da que é um reconhecido ex-
pert internacional. Além disso, também são discutidas, à luz da evidência 
científi ca, formas de se utilizar essas medidas, muito práticas e simples na 
aquisição, com o objetivo de controlar as cargas externas de treinamento 
visando a reduzir risco de “fadiga” e a melhorar o desempenho de atletas.

No segundo capítulo sobre treinamento intervalado, um assunto 
que está gerando muito interesse na atualidade, o professor Guglielmo e 
colaboradores da UFSC contextualizam inicialmente a evolução do treina-
mento intervalado no ambiente esportivo no último século. Posteriormente, 
apresentam índices fi siológicos importantes para um maior entendimento 
do treinamento intervalado e os relaciona com as diferentes classifi cações 
deste método. Por fi m, o capítulo traz orientações para o planejamento de 
sessões de treinamento intervalado em atletas.

Em um terceiro capítulo, coordenado pelo professor Pablo Juan 
Greco, os autores relatam como as ciências do esporte, nos anos oiten-
ta, marcaram a passagem dos métodos para os modelos de ensino-apren-
dizagem dos esportes, despontando as propostas da compreensão tática. 
Posteriormente, no fi nal dos anos noventa, emergiram as concepções fun-
damentadas no ensino-aprendizagem incidental. Assim, nesses vinte anos 
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se avançou na defi nição conceitual e pedagógica da Iniciação Esportiva 
Universal: jogar para aprender e aprender jogando. Nesse cenário, o jogar, 
o resgate dos jogos populares, concatenados nos processos de ensino-apren-
dizagem-treinamento tático e técnico na essência do axioma, são abordados.

No quarto capítulo, o professor Márcio Morato e o seu grupo discu-
tem o panorama quantitativo e qualitativo acerca do conhecimento produ-
zido sobre um esporte adaptado no que o Brasil é o seu máximo expoente, 
o “Goalball”. Baseado nos procedimentos que contemplam uma revisão 
sistemática, foram analisadas um total de 55 publicações que contribuíram 
para o aumento da produção intelectual nesse esporte, desde o ano 2000. 
São discutidos segmentos relacionados à saúde, à educação e ao rendimento 
do “Goalball”, emergentes na literatura encontrada.

A professora Cláudia Cavaglieri e o seu grupo analisam, no quinto 
capítulo, as complexas mudanças no sistema imunológico que acompa-
nham o envelhecimento humano, chamadas de “Imunossenescência”. Para 
isso, focam no caso específi co dos Atletas Máster, que conseguem manter 
o número e função das células T reguladoras como resposta adaptativa ao 
exercício regular. Parece que a manutenção de altos níveis de aptidão aeró-
bica durante o envelhecimento é o fator que melhor previne o acúmulo de 
linfócitos T senescentes e, ao mesmo tempo, mantém um número sufi ciente 
de células T naïve capazes de reconhecer e responder a novos antígenos, o 
que ressalta a melhor condição do sistema imune dos atletas Máster quando 
comparado aos seus pares sedentários.

No sexto capítulo, o professor Marcus Tartaruga nos apresenta um 
esporte moderno e transdisciplinar, a Orientação, que possibilita ao prati-
cante o desenvolvimento intelectual e a prática saudável da atividade física 
junto à natureza. Originalmente desenvolvida e restrita ao âmbito militar, a 
Orientação vem expandindo-se também no meio civil, principalmente, no 
ambiente escolar. Em comemoração aos 20 anos da Confederação Brasileira 
de Orientação, referencia-se histórica e fi siologicamente esta importante 
modalidade, considerada de inclusão social e também reconhecida como 
Esporte Olímpico.

O professor Iransé Silva, no sétimo capítulo, discute os fatores que 
advêm do estresse e a ansiedade pré-competitiva para poder entender como 
mensurar e minimizar esta situação. É discutida também a particularidade 
do fenômeno estresse, da ansiedade, bem como as formas de mensurar e 
minimizar estes fenômenos. Dentre outros, os exercícios respiratórios são 
indicados para o controle do estresse e ansiedade pré-competitiva.



10

Daniel Boullosa

No oitavo capítulo, o professor Martim Bottaro e o seu grupo nos 
apresentam os fundamentos da crioterapia como uma estratégia de recupe-
ração popular usada por atletas amadores e profi ssionais. Este capítulo revisa 
o uso de duas das principais técnicas de crioterapia: imersão em água gelada 
e crioterapia de corpo inteiro. É descrita uma visão geral dos principais 
achados da literatura, identifi cando mecanismos fi siológicos e fornecendo 
recomendações práticas.

Por último, no nono capítulo, o professor Alessandro Zagatto discute 
a estimativa da capacidade anaeróbia por meio do máximo défi cit acumu-
lado de oxigênio (MAOD) e pela soma das contribuições energéticas dos 
sistemas fosfagênio e glicolítico (CAPcr+[La]), assim como as suas associações 
com desempenho esportivo.

O leitor é, agora, convidado a desfrutar dessa obra que não tem 
mais pretensão que fornecer informações relevantes, diversifi cadas e atuais, 
devidamente contextualizadas, que são um bom refl exo da riqueza e varie-
dade do conhecimento científi co gerado no Brasil ao redor da temática do 
treinamento esportivo. Devido à independência dos capítulos, a ordem da 
leitura não precisa ser necessariamente a da apresentação. Aguardamos que 
este volume possa estimular a refl exão e a geração de novos conhecimentos 
para seguir contribuindo no aprimoramento da atuação dos profi ssionais da 
educação física e, mais especifi camente, do treinamento esportivo.

Boa leitura!

Brasília, março de 2019.
Daniel Boullosa
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C A P Í T U L O

Monitoramento do treinamento em atletas: 
cargas internas e variabilidade da frequência cardíaca

Fábio Nakamura

Introdução1

Até a década de 90 do século passado, o ensino na área do 
Treinamento Esportivo era pautado principalmente em livros escritos a 
partir, predominantemente, da experiência prática dos seus autores. As 
contribuições eram e continuam sendo muito valiosas. Entretanto, nos 
últimos 30 anos, tem havido um substancial crescimento no número de 
pesquisas publicadas na área de Treinamento Esportivo, desenvolvidas com 
o auxílio e utilização de técnicas e conhecimentos de outras áreas como a 
Fisiologia do Exercício, Comportamento Motor e Biomecânica. Periódicos 
com revisão por pares como o International Journal of Sports Physiology and 
Performance, Journal of Strength and Conditioning Research, Journal of Sports 
Sciences, Sports Biomechanics, entre outros, têm publicado trabalhos origi-
nais com considerável impacto acadêmico-científi co e profi ssional. Não há 
dúvida de que os estudos precisam evoluir, principalmente em qualidade, 
recrutando amostras mais representativas e mais numerosa da população 
em questão (atletas), testando modelos de treinamento mais próximos da 
realidade, aprimorando as técnicas estatísticas de análise, bem como a pró-
pria interpretação e discussão dos resultados. Ainda assim, é inegável que 
os trabalhos científi cos têm impactado de alguma forma na preparação de 
equipes e atletas individuais, com possibilidade de refutação de conteúdos 
por meio de experimentação. Dessa forma, há inovação do conhecimen-
to e das práticas associadas. Nesse capítulo, pretendemos abordar como a 
literatura científi ca tem tratado da questão relacionada à quantifi cação de 

1 Agradecimento ao Prof. Anderson Santiago Teixeira, pela revisão do texto, auxílio na formatação, 
e elaboração dos questionamentos práticos deste capítulo.

1
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cargas de treinamento, com ênfase nas cargas internas, e como treinadores 
podem utilizar variáveis fi siológicas para monitoramento e controle dos 
efeitos dessas cargas, com destaque à variabilidade da frequência cardíaca. 

Figura 1 – Esquema relacionando cargas externas, cargas internas, monitoramento 
de respostas psicofi siológicas e adaptações ao treinamento em atletas

A fi gura 1 apresenta os pressupostos teóricos subjacentes ao conteúdo 
desse capítulo. O treinador aplica cargas ao atleta, de acordo com o conteú-
do planejado para cada sessão de treinamento. Essas cargas são chamadas 
cargas externas. As cargas externas podem ser expressas pelo número de 
séries/repetições, intervalos, intensidade dos esforços, e assim por diante 
(WALLACE; SLATTERY; COUTTS, 2009). Estas, por sua vez, alteram 
respostas psicofi siológicas de forma aguda no atleta. A intensidade de algu-
mas dessas respostas, particularmente a frequência cardíaca e a percepção 
de esforço, tem sido utilizada no cálculo da carga interna de treinamento, 
que consiste na multiplicação da intensidade do esforço pela duração do 
treino (FOSTER et al., 2001). A carga interna é o principal indutor de 
adaptações positivas ou negativas no organismo do atleta. Algumas respos-
tas fi siológicas e psicológicas medidas na fase subaguda (entre duas sessões 
de treinamento) (DA NOBREGA, 2005) podem indicar a adequação das 
cargas internas em induzir respostas adaptativas positivas em atletas. Há 
um claro entendimento atualmente de que essas adaptações positivas re-
sultam de um controle estrito das cargas internas (e, portanto, do correto 
planejamento das cargas externas), e que períodos muito prolongados de 
treinamento e competição sob um estado severo de “fadiga” causam redu-
ção do desempenho (COUTTS et al., 2007), sem necessariamente causar, 
em fase posterior, a esperada supercompensação (AUBRY et al., 2014). 
Particularmente, questiono as fi guras didáticas (ou não tão didáticas assim, 
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à luz do conhecimento atual), mostrando que por meio de ciclos sucessi-
vos de períodos de redução da forma esportiva causadas por sobrecarga, 
seguidos por períodos de diminuição da carga (polimento), se alcança um 
aumento gradual da forma esportiva. Neste capítulo, defendo a ideia de 
que a progressão na forma esportiva deve ser alcançada pela aplicação de 
cargas de trabalho que são bem toleradas pelos atletas e que permitem ade-
quação (coupling) e adaptação contínuas, sem recorrer a períodos longos de 
abatimento da forma esportiva (JAVALOYES et al., 2018; VESTERINEN 
et al., 2016). Essa última opção coloca o atleta sob risco de overreaching e 
overtraining (MEEUSEN et al., 2013) sem necessariamente trazer benefícios 
de resultados em comparação a um modelo de treinamento com constantes 
ajustes fi nos na carga em função da própria resposta do atleta (JAVALOYES 
et al., 2018; KIVINIEMI et al., 2007). Nessa linha, o monitoramento 
das múltiplas fontes e dos múltiplos sintomas de estresse também é muito 
relevante (HALSON et al., 2002), pois muitos comportamentos mantidos 
fora do horário do treino infl uenciam a recuperação do atleta (por exemplo, 
sono) (KÖLLING et al., 2019), bem como sua capacidade de tolerar cargas 
de treinamento. A variabilidade da frequência cardíaca é uma das respostas 
fi siológicas consideradas úteis e efi cazes para indicar a prontidão do atleta 
para uma nova carga de treinamento (resposta subaguda) (JAVALOYES 
et al., 2018; KIVINIEMI et al., 2007). Conforme já mencionado, perío-
dos muito longos de depressão da forma esportiva e com sinais associados 
de “fadiga” (por exemplo: redução da atividade vagal cardíaca) produzem 
uma condição em que a adaptação é subótima ou até negativa, afetando o 
desempenho esportivo e até a saúde do atleta.

Na sequência deste capítulo, apresentaremos as evidências científi cas 
acerca da quantifi cação da carga interna por meio da frequência cardíaca 
e percepção de esforço. A adequada quantifi cação da carga interna é es-
sencial para o controle da carga externa, e das adaptações decorrentes do 
treinamento.

Quantifi cação da carga interna

A lógica subjacente ao cálculo da carga interna de treinamento é 
bastante simples. Diversos trabalhos já revisaram esse tópico (HALSON, 
2014; NAKAMURA; MOREIRA; AOKI, 2010) portanto, não detalhare-
mos todos os passos. Das equações mais utilizadas para cálculo do impulso 
de treinamento (TRIMP), a partir do registro do percentual médio da 
frequência cardíaca de reserva (FCr) mantida durante uma sessão de trei-
namento ou competição, em homens e mulheres, duas foram propostas por 
Banister e Calvert (1980).
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Homens: TRIMP = duração . FCr . 0,64 . exp1,92.FCr

Mulheres: TRIMP = duração . FCr . 0,86 . exp1,67.FCr

Essas equações pressupõem que a carga interna de treinamento 
pode ser expressa pela multiplicação entre intensidade e duração do 
exercício. No entanto, a intensidade é corrigida, nessas equações, pelo 
aumento exponencial da contribuição anaeróbia para a manutenção 
do exercício, inferida por meio da curva de lactato sanguíneo em teste 
progressivo de esforço. As constantes (0,64 e 0,86) e expoentes (1,92 e 
1,67) acima foram calculados por meio de valores médios nas respectivas 
populações (homens e mulheres). Esse procedimento pode ser criticado, 
pois as curvas de lactato em resposta a testes progressivos são bastante 
individuais. Dessa forma, alguns autores (MANZI et al., 2009) propõem 
que sejam realizados testes progressivos de esforço em cada atleta, com 
obtenção de amostras de sangue para determinação do lactato, e que para 
cada atleta a função exponencial seja individualizada, e não generalizada 
conforme proposto por Banister (BANISTER; CALVERT, 1980). 
De qualquer forma, as equações de Banister e Calvert (1980) têm sido 
bastante utilizadas (COSTA et al., 2018a, 2018b, 2019) e, como elas já se 
encontram inseridas no default de alguns sistemas de monitoramento da 
frequência cardíaca, acabam por atender aos objetivos práticos de atletas 
e treinadores. Existem outras equações igualmente aceitas na literatura, as 
quais apenas referenciamos aqui, a partir de trabalhos que as utilizaram 
(ALEXIOU; COUTTS, 2008; IMPELLIZZERI et al., 2004; LUCIA et 
al., 2003).

O principal critério de validade dos métodos para cálculo de TRIMP 
a partir da frequência cardíaca está baseado na sua capacidade preditiva 
em relação a alterações no estado de treinamento (MORTON; FITZ-
CLARKE; BANISTER, 1990), e desempenho (MANZI et al., 2009). Além 
disso, TRIMP tem sido considerada uma métrica de referência para valida-
ção de outros métodos baseados, por exemplo, na percepção de esforço. A 
percepção de esforço da sessão (PSE da sessão) surgiu como uma alternativa 
sem custo e mais simples de quantifi car a carga interna de treinamento. A 
PSE pode ser reportada pelo atleta a partir de escalas válidas de percepção 
de esforço. Isso é feito entre 15-30 min após o término da sessão de trei-
namento, sendo multiplicada pelo tempo em minutos para gerar a PSE 
da sessão (FOSTER et al., 2001). Sugerimos fortemente o uso das escalas 
propostas por Gunnar Borg (BORG, 1982), sejam as tradicionais CR10 ou 
escala de 6-20, como também a mais recente CR100 (BORG; KAIJSER, 
2006; FANCHINI et al., 2016). Tenho preferido esta última, em função 
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da referida escala possuir maiores possibilidades de escolha numérica do 
valor de PSE por parte do avaliado. Além disso, alguns vieses relacionados 
à escolha dos valores são diminuídos (FANCHINI et al., 2016). 

As medidas individuais de PSE da sessão possuem correlações varian-
do entre 0,50 e 0,85 com as respectivas medidas individuais de TRIMP, em 
jogadores de futebol (IMPELLIZZERI et al., 2004), sendo considerada, 
portanto, uma medida válida de carga interna. Muitos trabalhos na literatu-
ra corroboram essa forte relação (ALEXIOU; COUTTS, 2008; BORGES et 
al., 2014; MILANEZ et al., 2012). Além disso, a PSE da sessão também se 
relaciona com mudanças no desempenho de atletas (CAMPOS-VAZQUEZ 
et al., 2017; GIL-REY; LEZAUN; LOS ARCOS, 2015). Dessa forma, 
juntamente com as equações para cálculo da TRIMP, a PSE da sessão tem 
sido aceita como método válido para quantifi car cargas internas e predizer 
adaptações em atletas. 

Para interpretar acuradamente se os valores acumulados de carga 
interna por um determinado atleta, seja por TRIMP ou PSE da sessão, 
estão adequados à sua tolerância ao esforço e carga diária de estresse por 
outras fontes, sugere-se a medida subaguda da variabilidade da frequência 
cardíaca, explicada na sequência. As relações que se estabelecem a partir da 
observação sistemática da relação entre carga interna e alteração nos índices 
da variabilidade da frequência cardíaca, podem ser consideradas relações de 
dose-resposta (IELLAMO et al., 2013). Se a dose (carga) for adequada, a 
resposta subaguda do sistema nervoso autônomo será positiva (ver abaixo). 
Se a dose for demasiadamente alta e prolongada, a resposta subaguda da 
variabilidade da frequência cardíaca será desfavorável (ver abaixo).

Variabilidade da frequência cardíaca – a medida “tradicional”

A obtenção de índices da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 
tem como ponto de partida a análise matemática de uma série temporal 
de batimentos cardíacos sucessivos, obtidos sob condições padronizadas 
(“Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpre-
tation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology 
and the North American Society of Pacing and Electrophysiology.”, 1996). 
A análise da VFC fornece informações sobre a função do sistema nervoso 
autônomo, obtidas de forma não invasiva, com a utilização de eletrocar-
diograma ou equipamentos portáteis que registram os ciclos da atividade 
elétrica cardíaca, com frequência de aquisição e fi ltros adequados. Existe 
ainda a possibilidade de se obter índices válidos de VFC por meio de apli-
cativos para smartphone (ESCO; FLATT; NAKAMURA, 2017), que têm 
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tornado a medida da VFC altamente acessível aos praticantes de exercício 
e atletas. Cabe, no entanto, um aprofundamento do conhecimento sobre 
o tópico, para que os índices obtidos por quaisquer dos instrumentos se-
jam corretamente utilizados no monitoramento requerido pela prática do 
esporte de alto rendimento.

Há uma grande variação das condições padronizadas para coletar 
dados de intervalos RR entre os estudos científi cos no esporte. Alguns 
autores preferem obter esses intervalos com controle do ritmo ventilató-
rio, principalmente quando se planeja derivar, a partir dos intervalos RR, 
os índices espectrais da VFC (domínio da frequência) (LUCINI et al., 
2017). Em geral, quando se calculam índices espectrais da VFC, opta-se 
por medidas realizadas ao longo de pelo menos 10 min. O atleta é orien-
tado a permanecer o mais imóvel possível, para não perturbar a aquisição 
dos sinais. Comumente, a posição escolhida é a supina (FLATT; ESCO, 
2016b). O maior problema dessa padronização (10 min, posição supi-
na, com controle do ritmo ventilatório: 0,2-0,3 Hz) diz respeito a sua 
praticidade. Difi cilmente um atleta se submete a esse procedimento com 
uma assiduidade que permita o monitoramento adequado e útil da VFC. 
Considerando que o ideal no monitoramento da VFC é a aquisição diá-
ria de valores relativos aos seus índices, torna-se praticamente impossível 
acompanhar atletas adotando a padronização “tradicional”. Isso demandaria 
pelo menos 70 min semanais de coleta em uma condição em que o atleta 
se sente incomodado e constrangido, por ter que permanecer imóvel e se-
guindo o ritmo de um metrônomo para respirar. Apesar de pouco prático, a 
vantagem desse método “tradicional” é que ele permite derivar praticamente 
todos os índices da VFC, tanto no domínio do tempo (por exemplo, desvio 
padrão dos intervalos RR normais – SDNN), quanto no domínio da fre-
quência (por exemplo, densidade espectral nas bandas de baixa frequência 
(LF) e alta (HF) frequência), bem como índices não lineares (por exemplo: 
plotagem de Poincaré), refl etindo tanto a atividade simpática quanto pa-
rassimpática sobre o nodo sinoatrial (“Heart rate variability: standards of 
measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of 
the European Society of Cardiology and the North American Society of 
Pacing and Electrophysiology.”, 1996).

Não desaconselhamos o registro periódico desses valores, mas isso 
deve ser feito com intervalos mais longos de tempo entre registros sucessi-
vos, pelo fato do procedimento tomar muito tempo e ser pouco prático no 
dia-a-dia. Recomenda-se ao menos uma avaliação (“tradicional”) mensal 
(ou idealmente semanal), que pode indicar adaptações cardíacas autonô-
micas relevantes (AUBERT; SEPS; BECKERS, 2003; OLIVEIRA et al., 
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2013). Existe ainda a possibilidade de se realizar registros mais longos de 
intervalos RR ao longo de 24 h, que também mostram sensibilidade aos 
efeitos positivos e negativos do treinamento, após cálculo dos índices de 
VFC (KIVINIEMI et al., 2014). No entanto, como é óbvio, esse registro é 
ainda menos prático que o registro de 10 min. É importante mencionar que 
existem ainda outras formas de coletar dados de intervalos RR e interpretar 
VFC disponíveis na literatura, como por exemplo, nas posições supina e 
“em pé” (com alterações autonômicas entre as posições) (SCHMITT et 
al., 2015), pós-exercício submáximo (BUCHHEIT et al., 2010) e máximo 
(BOULLOSA et al., 2014) e durante o sono (BOULLOSA et al., 2013; 
COSTA et al., 2018a, 2018b, 2019). Todos esses métodos são de grande 
interesse científi co; entretanto, não são tão práticos para uso corriqueiro 
no esporte.

Independentemente da duração da aquisição dos intervalos RR, es-
tudos mostram que reduções nos índices vagais da VFC estão relacionadas 
à fadiga e ocorrência de sinais de overreaching e overtraining em atletas 
(FLATT; HORNIKEL; ESCO, 2017; FLATT et al., 2017; MOUROT 
et al., 2004). Já foi demonstrando também que o destreinamento reduz 
os indicadores vagais da VFC de repouso em corredores (PEREIRA et al., 
2016b). De forma inversa, em geral, aumentos da atividade vagal cardía-
ca se associam a aumento de desempenho (BELLENGER et al., 2016b). 
Em alguns casos, em atletas de endurance principalmente, ocorre o oposto. 
Ou seja, durante as fases de grande acúmulo de carga e de prevalência de 
sinais fadiga, os índices vagais são aumentados (LE MEUR et al., 2013) 
em relação a períodos com cargas “normais”. Como então diferenciar as 
condições, e alterar/controlar acertadamente as cargas de treino, sendo que 
o overreaching pode estar associado tanto a aumento quanto redução dos 
índices vagais da VFC? O monitoramento concomitante do balanço estres-
se-recuperação (KELLMANN; GÜNTHER, 2000), ou da tolerância ao 
estresse (HALSON et al., 2002), por meio de questionários, podem dar as 
informações adicionais necessárias para interpretar corretamente as altera-
ções temporais na VFC. Aumentos ou reduções grandes nos índices vagais 
da VFC entre registros sucessivos (por exemplo, mensais), acompanhadas 
de respostas subjetivas que indicam aumento da fadiga e difi culdade em se 
recuperar, sugerem a ocorrência de sinais psicofi siológicos de overreaching 
(BELLENGER et al., 2016a). Essas alterações apontam a necessidade de se 
identifi car fontes de estresse para o atleta (por exemplo: período de provas 
na Universidade, privação de sono), incluindo as cargas de treinamento, 
que podem estar demasiadamente elevadas. A insistência na manutenção 
da carga elevada, com recuperação insufi ciente, pode levar o atleta a um 
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quadro mais severo que é chamado de overtraining. Dessa forma, a VFC 
pode ser uma ferramenta útil no monitoramento dos atletas, pode auxiliar 
na prevenção de overreaching, e também na “otimização” das cargas de 
treinamento. Entretanto, o método “tradicional”, conforme já mencionado 
acima, difi cilmente pode ser realizado com uma frequência apropriada para 
detectar esses sinais de fadiga a tempo de evitá-los. A mensuração mensal 
pode ser insufi ciente, porque dentro de um intervalo de um mês, é possível 
que alguns de nossos atletas já tenham experimentado adaptações negativas 
e até redução do desempenho, por causa do excesso de cargas aplicadas 
(NAKAMURA et al., 2018) ou outras fontes de estresse. Assim, o ideal 
é que a medida de VFC e a medida subjetiva de fadiga (que está incluída 
em escalas de bem-estar) (HOOPER et al., 1995), tolerância ao estresse ou 
estresse-recuperação, sejam reportadas semanalmente. Essa frequência de 
aquisição e análise do estado do atleta permite que as semanas subsequen-
tes possam ser constantemente ajustadas na tentativa de manter sempre o 
atleta em condições de boa assimilação das cargas e adaptação positiva ao 
treinamento.

Apresentaremos, na seção seguinte, uma forma prática e válida de se 
realizar o registro diário de intervalos RR, para interpretar mais claramente 
as alterações semanais na atividade cardíaca autonômica, e auxiliar efetiva-
mente os atletas a manterem rotinas de vida (por exemplo: hábitos de sono) 
e cargas de treinamento que permitam evitar o overreaching e induzir res-
postas adaptativas positivas ao programa de treinamento. Destaco que essa 
medida prática não é a mais completa, pois vários outros índices espectrais e 
não lineares da VFC poderiam fornecer informações muito mais detalhadas 
sobre a atividade autonômica cardíaca (SCHMITT; REGNARD; MILLET, 
2015). Entretanto, em termos de praticidade, recomendo considerar o mé-
todo detalhado a seguir, principalmente quando se monitora atletas.

Variabilidade da frequência cardíaca – o método “ultracurto” de 
monitoramento

O método “ultracurto” da VFC foi proposto com o objetivo de re-
duzir o tempo necessário para registro dos intervalos RR, e para fornecer 
uma medida válida da atividade vagal cardíaca, por meio de apenas um ín-
dice: o valor quadrático médio das diferenças entre intervalos RR sucessivos 
(RMSSD), geralmente expresso após a transformação do valor absoluto, 
utilizando o seu logaritmo natural (lnRMSSD), com o objetivo de norma-
lizar os dados de diferentes atletas e reduzir a dispersão dos resultados (tanto 
intra quanto interindividuais). A interpretação das oscilações da atividade 
vagal entre dias e ciclos de treinamento é facilitada pela transformação 
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logarítmica; portanto, recomendamos que essa operação seja feita antes 
de trabalhar com os dados de VFC. Essa transformação pode ser realizada 
facilmente dentro do Microsoft Excel.

O referido método surgiu como uma alternativa ao método “tradi-
cional”, que exige dos atletas um tempo muito longo de coleta dos dados. 
Originalmente, o método rápido foi aplicado na aquisição de sinais RR 
com os participantes deitados na posição supina (ESCO; FLATT, 2014). 
Atualmente, a posição mais utilizada é a posição sentada (NAKAMURA et 
al., 2016, 2017b, 2018), por ser mais prática e também porque evita que 
o fenômeno da saturação vagal (KIVINIEMI et al., 2004) cause vieses na 
interpretação dos resultados. A duração da aquisição dos intervalos RR é 
de apenas 2 minutos, sem necessidade de controle do ritmo ventilatório. 
Solicita-se apenas que o indivíduo respire normalmente, com incursões 
calmas e espontâneas. Os valores referentes ao primeiro minuto são des-
cartados, e os intervalos RR do intervalo entre 1-2 min são utilizados para 
cálculo do lnRMSSD.

Diversos estudos foram realizados para validar esse método sim-
plifi cado (ESCO; FLATT, 2014; PEREIRA et al., 2016a). Os valores de 
lnRMSSD calculados a partir do método “ultracurto” são semelhantes e 
altamente correlacionados com aqueles obtidos pelo método “tradicional”, 
que implica eliminar os primeiros 5 min e calcular os índices de VFC a 
partir dos 5 min fi nais da aquisição dos sinais. Em outras palavras, o mé-
todo “ultracurto” aproveita sinais que o método “tradicional” literalmente 
descarta. Por que ele funciona? Provavelmente porque atletas bem treina-
dos estabilizam rapidamente os intervalos RR, após assumirem a posição 
sentada (ou supina). Assim, o valor de lnRMSSD pode ser calculado de 
forma confi ável após poucos instantes de permanência na posição sentada. 
É possível que pacientes com doenças crônicas e com baixos níveis habituais 
de atividade física demandem mais tempo para estabilização da frequência 
cardíaca em repouso. Dessa forma, nos valemos da aptidão física e sistema 
nervoso autônomo saudável de atletas para utilizar o método “ultracurto” 
de VFC. Recomenda-se que o registro dos sinais RR para cálculo do lnR-
MSSD seja feito logo que o atleta acorda (ESCO; FLATT; NAKAMURA, 
2016; FLATT; ESCO; NAKAMURA, 2017; FLATT; ESCO, 2016a). Ele 
pode ir ao banheiro para esvaziar a bexiga, caso necessário, retorna à cama 
ou senta-se em um sofá ou cadeira, e realiza a medida. Na impossibilidade 
da realização da medida logo ao acordar pela manhã, sugere-se que se faça 
a medida já no local de treinamento (onde geralmente estão guardados os 
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frequencímetros) (NAKAMURA et al., 2016, 2017b). Sem esforços prévios, 
de preferência antes do treino da manhã, os atletas sentam-se em bancos e 
realizam o registro. 

O lnRMSSD pelo método “ultracurto” é reprodutível. Nakamura 
et al. (2017a) mostraram, em jogadores de alto nível de rugby, que o lnR-
MSSD registrado pelo método rápido era altamente consistente quando 
obtido dentro de um mesmo dia (intervalo de correlação intraclasse = 0,96; 
coefi ciente de variação = 3,99%), e também quando era obtido em dias 
sucessivos (coefi ciente de correlação intraclasse = 0,90; coefi ciente de varia-
ção = 7,65%). Além disso, a medida rápida obtida na posição sentada era 
semelhante e altamente correlacionada com a medida obtida por registro 
de intervalos RR de 10 min (PEREIRA et al., 2016a). Ainda, as alterações 
signifi cantes induzidas pelo treinamento em atletas de modalidades espor-
tivas coletivas nos valores de lnRMSSD foram semelhantes e altamente 
correlacionadas quando comparados os métodos “ultracurto” e “tradicio-
nal” (NAKAMURA et al., 2015, 2017b). Em outras palavras, o método 
“ultracurto” de mensuração da VFC apresenta sensibilidade para detectar 
adaptações autonômicas cardíacas, que indicam se o atleta se adapta po-
sitivamente ou negativamente ao treinamento. Cabe ressaltar, no entanto, 
que atualmente o método “ultracurto” não é realizado com medidas iso-
ladas, ou seja, com espaço de tempo muito grande entre elas. O método 
“ultracurto” foi um avanço metodológico que permitiu a avaliação diária 
do lnRMSSD. A avaliação diária permite o cálculo da média semanal do 
lnRMSSD (média de todos os valores registrados dentro da mesma sema-
na - lnRMSSDM). Além do lnRMSSDM, a aquisição de múltiplas medidas 
de lnRMSSD durante uma semana permite o cálculo do seu coefi ciente de 
variação (desvio padrão dos valores da semana, dividido pelo lnRMSSDM, 
multiplicado por 100). Esse coefi ciente de variação do lnRMSSDM (deno-
minado lnRMSSDCV) representa a perturbação homeostática (ou alostática) 
do sistema nervoso autônomo durante o ciclo de treinamento em questão. 
Caso não seja possível o registro diário, são necessários pelo menos 3-5 
dias por semana para que seja possível o cálculo acurado de lnRMSSDM e 
lnRMSSDCV (FLATT; ESCO, 2015; PLEWS et al., 2014). Como os índices 
lnRMSSDM e lnRMSSDCV podem ser utilizados na prática da pesquisa e 
na prática do monitoramento de atletas?

Por exemplo, nosso estudo com jogadores profi ssionais portugueses 
de futsal mostrou que os jogadores que acumularam carga interna muito 
elevada durante a pré-temporada (pelo método de PSE da sessão) tiveram 
deltas de mudança negativos no lnRMSSDM (entre a primeira e última 
semana de acompanhamento) (NAKAMURA et al., 2018). Já atletas que 
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acumularam cargas mais moderadas tiveram delta positivo de mudança 
no lnRMSSDM, sugerindo que as adaptações autonômicas avaliadas pelo 
método “ultracurto” se relacionaram no formato dose-resposta com a carga 
(r = -0.48). Cargas demasiadamente altas levaram a uma redução do lnR-
MSSDM ao longo da pré-temporada, ao passo que cargas mais moderadas 
permitiram aumento do lnRMSSDM. Além disso, nesse mesmo estudo, o 
delta de mudança do lnRMSSDM foi positivamente correlacionado com o 
delta de mudança da distância percorrida no Yo-Yo Intermittent Recovery test, 
level 1 (r = 0,65). Por fi m, os jogadores que tiveram aumento do lnRMSS-
DCV da primeira até a última semana da pré-temporada foram aqueles que 
acumularam maiores cargas percebidas e tiveram ganho muito reduzido no 
desempenho no teste de endurance. Ao contrário, jogadores que reduziram a 
perturbação homeostática do sistema nervoso autônomo (inferida pelo lnR-
MSSDCV), do início para o fi nal da pré-temporada, tiveram menor acúmulo 
de carga percebida e maiores ganhos de desempenho. Esses resultados su-
gerem que lnRMSSDM e lnRMSSDCV são índices úteis no monitoramento 
das adaptações ao treinamento de atletas.

De fato, estudos mostramtambém que o lnRMSSDCV apresentasensi-
bilidade à variação de cargas de treinamento, sendo aumentado em semanas 
em que as cargas são mais elevadas (FLATT; ESCO, 2015). Esse achado 
corrobora a ideia de que lnRMSSDCV é sensível a perturbações na recupera-
ção cardíaca autonômica, nas fases subagudas do treinamento. Além disso, 
o lnRMSSDCV é correlacionado positivamente com a percepção de fadiga 
(residual) do atleta em repouso e negativamente com indicadores aeróbios 
de desempenho, em jogadoras de futebol (FLATT et al., 2017). Em outras 
palavras, atletas com melhor aptidão aeróbia tendem a ser mais resilientes às 
variações diárias nos índices vagais de VFC e, portanto, toleram melhor as 
cargas de treinamento, sem exibir sinais tão pronunciados de fadiga, quando 
comparados a atletas com nível mais baixo de condição física. Existe ainda 
uma correlação inversa entre lnRMSSDM e lnRMSSDCV (NAKAMURA et 
al., 2016), o que sugere que atletas que apresentam aumento na atividade 
vagal cardíaca (durante a pré-temporada, por exemplo), por meio de trei-
namento e recuperação adequados, também estão mais protegidos contra 
os efeitos negativos das cargas de treinamento sobre a VFC. Por fi m, Flatt, 
Hornikel e Esco (2017) demonstraram que períodos de intensa sobrecarga 
de treinamento diminuem a lnRMSSDM e aumentam o lnRMSSDCV em 
nadadores, em relação a períodos normais de treinamento, e que o poli-
mento normaliza essas respostas. Mostraram ainda que LnRMSSD matinal 
era maior em dias em que a qualidade do sono, fatiga, estresse e humor, 
estavam “melhores que o normal” em comparação aos dias “piores que o 
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normal” (FLATT; ESCO; NAKAMURA, 2018). Dessa forma, mais uma 
vez, a utilidade desse índice simples e adquirido em apenas 2 min de re-
pouso diário foi confi rmada por trabalho de pesquisa. 

Antes das considerações fi nais, responderemos a questões feitas por 
um pesquisador da área, que atua em equipe profi ssional de futebol. Esse 
espaço foi aberto para cobrir possíveis lacunas do texto, e deixar mais claro 
o seu conteúdo, principalmente quando da aplicação prática dos conteúdos 
apresentados.

Perguntas ao especialista / Questionamentos Práticos

1. Muitos jovens atletas estudam pela manhã e, portanto, treinam no 
período vespertino. Como esses jovens atletas realizam diferentes práticas 
esportivas durante sua permanência no colégio, é inevitável que ocorra 
alguma interferência dessas atividades matinais sobre a atividade cardíaca 
autonômica em repouso. Dessa forma, qual a confi abilidade da medida de 
VFC realizada no início da tarde antes da sessão de treinamento? É válido 
realizar essa medida dentro desse contexto apresentado? Ou você recomen-
daria avaliar a VFC ou a resposta da FC em intensidades de esforços sub-
máximas durante um protocolo de aquecimento padronizado?

R. Já realizamos as medidas no período da tarde em atletas que exerciam 
atividades durante o período da manhã, mas que não envolviam esforços físicos. 
É difícil responder a essa questão à luz do conhecimento atual. No entanto, 
na impossibilidade de realizar medidas logo ao acordar, sugere-se a medida 
no período da tarde, antes da sessão vespertina, pois esse “estado autonômico” 
refl ete a prontidão imediatamente antes do treinamento. A resposta da FC em 
intensidade de esforço submáximo e a VFC de recuperação é uma alternativa 
apresentada na literatura (BUCHHEIT et al., 2012). Se o profi ssional do clube 
julgar essa alternativa prática sufi ciente para ser aplicada em sessões repetidas 
de treino durante uma semana, ela pode ser implantada.

2. Já que o método de mensuração “ultracurto” da VFC tornou essa 
medida biológica mais acessível a rotina de trabalho dos preparadores físicos 
e demais profi ssionais que atuam com atletas de alto nível, surgem algumas 
dúvidas em relação aos procedimentos para monitorar as respostas do meu 
atleta as cargas de treino: - Qual (is) critério (s) posso utilizar para estabe-
lecer os valores de baseline dos meus atletas (exemplo, valor médio da 1ª 
semana de treinamento?)?

R. Não é necessário estabelecer uma “linha de base”. Mas a pergunta 
é interessante porque sempre procuramos saber de onde partimos para poder 
interpretar uma possível mudança. No caso do lnRMSSDM e lnRMSSDCV, 
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convém utilizar os valores médios das semanas anteriores, principalmente a 
imediatamente anterior à semana em questão. A interpretação semanal da VFC 
é mais rica e informativa que a diária.

- A partir desse valor de baseline, posso classifi car os valores de VFC 
dos meus atletas usando o índice lnRMSSD? Qual critério posso adotar 
para assumir que a mudança da VFC (positiva ou negativa) foi realmente 
signifi cativa?  

R. Não utilizamos uma “linha de base” para classifi car os valores de 
VFC. Eles são dinâmicos, e se alteram de semana para semana. Portanto, re-
comendo sempre analisar a tendência entre semanas. Para lnRMSSDM, uma 
alteração entre semanas consecutivas entre 3-5% pode já ser considerada re-
levante (meaningful), demandando alguma atenção dos treinadores. Já para 
lnRMSSDCV, por resultados de estudos e experiência prática, valores iguais ou 
superiores a 10% em uma dada semana (não é alteração entre semanas, mas o 
valor absoluto mesmo de lnRMSSDCV), exigem novamente a atenção dos treina-
dores. Em combinação, em uma dada semana em que o lnRMSSDM diminuiu 
em mais de 3-5% em relação à semana anterior, e que teve lnRMSSDCV maior 
que 10%, associada a alterações negativas no estado de estresse-recuperação 
ou em índices de bem-estar (por exemplo, fadiga), a probabilidade de uma 
sobrecarga excessiva é muito alta. Isso não é alarmante, e signifi ca simplesmente 
que a semana seguinte deve proporcionar valores menores de carga e permitir 
maior recuperação, para que as adaptações positivas ao treinamento continuem 
a ocorrer.

Considerações fi nais

O monitoramento de atletas é uma tarefa árdua e diária. Exige 
capacidade de observação, conhecimento científi co, conhecimento prático, 
boa comunicação com os atletas e treinadores e constante discussão de 
resultados. As cargas internas e respostas subagudas subsidiam o processo 
de preparação de atletas, mas obviamente não são seus únicos (tampouco 
principais) determinantes. Entretanto, é importante que o monitoramento 
de cargas internas seja pautado por métodos válidos, e que o a avaliação de 
resultados de VFC seja consoante com o que se sabe cientifi camente sobre o 
assunto. Conforme o exposto na Introdução deste capítulo, o conhecimento 
científico avança, e lança novas luzes de evidências sobre as práticas 
profi ssionais no Esporte. É imperativo que os profi ssionais se atualizem 
constantemente, e esperamos que esse capítulo possa ter contribuído com 
esse objetivo.
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Introdução

O treinamento intervalado (TI) pode ser defi nido pela realização de 
esforços repetidos em alta intensidade intercalados com períodos de recupe-
ração em baixa ou nenhuma intensidade (Billat, 2001a). Um dos principais 
objetivos do TI é aumentar o tempo realizado em altas intensidades de 
forma a potencializar o estímulo sobre os sistemas metabólico e neuromus-
cular. O método é considerado um dos meios mais efetivos para melhora 
do desempenho esportivo em atletas (Billat, 2001b; Buchheit e Laursen, 
2013b), com cerca de 20% do planejamento total de atletas de endurance 
dedicado ao TI. Já para atletas de natação, este método é o principal a ser 
utilizado no dia a dia dos treinamentos em piscina.  

A defi nição de altas e baixas intensidades baseia-se em parâmetros 
individuais de cada atleta, o que requer a identifi cação de índices fi siológicos 
e dos domínios das intensidades do exercício. Segundo as respostas do con-
sumo de oxigênio no exercício (VO2), os domínios das intensidades podem 
ser classifi cados como: I) moderado, acima do primeiro limiar de lactato 
(LL); II) pesado, entre o LL e a potência (PC)/velocidade crítica (VC), e 
III) severo, acima da PC/VC (Burnley e Jones, 2007). No TI, os esforços 
são efetuados nas intensidades do domínio severo, o único que permite o 
alcance do consumo máximo de oxigênio (VO2max) no exercício contínuo 
(Burnley e Jones, 2007), e proporciona maior tempo de manutenção no ou 
próximo ao VO2max, o que contribuiria a longo prazo para melhora deste 
índice (Buchheit e Laursen, 2013b; Turnes et al., 2016). 

2



30

Ricardo Dantas de Lucas - Tiago Turnes - Luiz Guilheme Antonacci Guglielmo

Baseado nisso, o TI por si, necessariamente é realizado em alta inten-
sidade, podendo-se considerar pleonasmo a expressão treinamento inter-
valado de alta intensidade. O termo, importado de high-intensity interval 
training, o popular HIIT, não é novidade no contexto esportivo e possui 
uma tradição de mais de um século entre atletas de endurance. Portanto, este 
capítulo pretende contextualizar historicamente a evolução do TI, relacionar 
suas classifi cações com os índices fi siológicos e discutir os aspectos a serem 
considerados para a construção de uma sessão de TI.

Contextualização histórica

De acordo com Billat (2001a), o corredor medalhista de ouro nas 
provas de 5km e 10km nas Olimpíadas de 1912, Hannes Kolehmainen, rea-
lizava até 10 repetições de 1000m baseado na velocidade média dos 10km 
em sua preparação para os Jogos Olímpicos. Na década seguinte, o meio-
-fundista Paavo Nurmi, vencedor de 9 medalhas de ouro em Olimpíadas 
(1920 a 1928), inseria em sua corrida de 10 a 20km nas fl orestas a execução 
de 6 repetições de 400m a 24 km/h. Após a Segunda Guerra Mundial, o TI 
se difundiu pelo continente Europeu, principalmente por meio do corredor 
Emil Zatopek, único atleta a vencer as provas de 5km, 10km e maratona na 
mesma Olimpíadas. Este atleta fi cou famoso pela sessão intervalada de alto 
volume, que era composta por 100 repetições de 400m com recuperação 
ativa de 200m (BILLAT, 2001a). 

É possível notar que desde seu surgimento a intensidade do exer-
cício no TI é prescrita baseada na intensidade média da prova, o que é 
utilizado até hoje por muitos treinadores (BILLAT, 2001a; BUCHHEIT 
E LAURSEN, 2013b). No entanto, este método é de difícil utilização por 
atletas de pouca experiência ou em esportes coletivos ou de raquete. Ainda, 
esta abordagem difi culta o alcance das respostas fi siológicas agudas desejadas 
para causar adaptações específi cas (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013b), o 
que reforça a importância de um melhor entendimento da fi siologia do TI, 
algo que aconteceu nas décadas seguintes. 

Embora a primeira pesquisa sobre TI tenha sido publicada por 
Reindell e Roskamm em 1959, o entendimento fi siológico sobre o tema 
avançou na década de 1960 com o grupo do fi siologista sueco Per-Olof 
Åstrand (ASTRAND et al., 1960b; a; CHRISTENSEN et al., 1960). 
Dentre inúmeras pesquisas, destacaram-se a importância do TI com es-
forço de 2 a 3 min de duração para a manutenção de valores máximos da 
função cardiorrespiratória (ASTRAND et al., 1960b), enquanto o TI com 
esforços e recuperações de 5s a 10s causaram a estabilização em valores sub-
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máximos das respostas fi siológicas, como lactato sanguíneo e VO2, mesmo 
em intensidades associadas ao VO2max (CHRISTENSEN et al., 1960). 
Assim, os índices fi siológicos ganharam destaque nas décadas seguintes para 
o auxílio do monitoramento no treinamento, surgindo marcadores como 
a intensidade associada ao VO2max (iVO2max) (DANIELS et al., 1978), a 
PC (MONOD; SCHERER, 1965), o limiar anaeróbio (LAn) (Wasserman 
e Mcilroy, 1964) e os limiares de lactato (BILLAT, 1996).

Na década de 1980, além da utilização de diferentes protocolos de 
TI pelo corredor Sebastian Coe, o marroquino Said Aouita treinava em 
diferentes velocidades com distâncias de 200m a 3000m na mesma sessão 
de treinamento (Billat, 2001a), ilustrando a capacidade de inovação de 
técnicos e atletas. Criatividade também foi observada na década de 1990 
no protocolo aplicado durante muitos anos por Kouichi Irisawa, técnico 
principal da Seleção Japonesa de patinação de velocidade, apenas publicado 
por Tabata e colaboradores em 1996. A sessão de TI, que compreende 7 a 8 
esforços de 20s a 170% do VO2max com 10s de recuperação passiva, além 
de efetiva para melhora do desempenho anaeróbio, mostrou-se tão efetiva 
quanto o treinamento contínuo para melhora do VO2max (TABATA et al., 
1996). O protocolo popularizou-se pelo nome “Tabata”, primeiro autor do 
artigo. Embora a exequibilidade da sessão original é questionável, o pro-
tocolo vem sendo adaptado para outros exercícios em atletas e não atletas 
(VIANA et al., 2019), afastando-se do método de TI e aproximando-se dos 
métodos de treinamento em circuito ou resistido. 

Outra alternativa para seleção da intensidade do exercício no TI, 
sem adoção de índices fi siológicos, é a realização de sprints ou esforços 
“all-out”, em que não há dosagem de energia como ocorre durante o teste 
de Wingate. A abordagem foi classifi cada como treinamento intervalado de 
sprint (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013b) e popularizada nos anos 2000 
pelo grupo do pesquisador Martin Gibala, uma vez que mesmo com baixís-
simo volume foi tão efetiva quanto o treinamento contínuo para melhora 
do metabolismo aeróbio, além de benefícios no metabolismo anaeróbio 
(BURGOMASTER et al., 2005). Primeiramente proposto pela realização de 
uma série de 4 a 7 esforços de 30s com 4,5min de recuperação, é importante 
notar que esta prescrição de intensidade no TI havia sido investigada há 
muito tempo, porém com diferentes confi gurações (SALTIN et al., 1976; 
PARRA et al., 2000). Coletivamente, estes aspectos destacam a importância 
por parte de treinadores para a manipulação de uma dezena de variáveis 
que compõem o TI para o alcance da adaptação fi siológica desejada, e não 
a simples incorporação de protocolos como receitas prontas. Apesar disso, 
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o TI de sprint destacou-se como um treinamento tempo-efi ciente adequado 
ao cotidiano de pessoas que disponibilizam pouco tempo para prática de 
exercícios físicos. 

Ainda, o TI se moldou também aos esportes coletivos ou com utili-
zação de raquetes, que apresentam característica intermitente e estocástica 
(SPENCER et al., 2005 ; TEIXEIRA et al. 2018), inserindo elementos 
específi cos como as frequentes acelerações, desacelerações e mudanças de 
direção (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013b; a). Além disso, na última década 
o TI adquiriu importância no tratamento e na reabilitação de pessoas com 
diferentes doenças crônicas (WESTON et al., 2014), o que no entanto não 
será o foco deste capítulo uma vez que a atenção é voltada para o contexto 
esportivo.

Tipos de treinamento intervalado e índices fi siológicos

A utilização de índices que possam, com boa precisão, predizer a per-
formance e, sobretudo, servir de referência para a prescrição do treinamento 
aeróbio tem, recentemente merecido atenção da comunidade científi ca, 
principalmente pelas possíveis aplicações práticas que estas variáveis apre-
sentam em comparação a outros índices menos precisos (GUGLIELMO, 
2004).

Tradicionalmente os índices fi siológicos aeróbios mais estudados para 
a predição da performance aeróbia e, sobretudo, para servir de referência 
para a prescrição do TI são o VO2max, a iVO2max, o tempo de exaustão 
na iVO2max, índices associados ao segundo LL, a máxima fase estável de 
lactato e a potência/velocidade crítica.

A iVO2max, defi nida como a mínima intensidade na qual ocorre o 
VO2max, vem chamando a atenção de pesquisadores, principalmente no 
que diz respeito à utilização para a prescrição do TI (BILLAT, 2001). Um 
conceito que está  associado a máxima velocidade aeróbia (100% VO2max) é  
o tempo na qual o exercício pode ser sustentado nessa intensidade, denomi-
nado tempo limite (Tlim) ou tempo de exaustão. Desta forma, na elabora-
ção do TI, o Tlim tem se apresentado como um parâmetro para determinar 
a duração de cada repetição que constitui uma série de treinamento.

Desta forma, com relação a prescrição do TI utilizando a iVO2max 
e o Tlim, Billat et al. (1999) sugerem que o TI seja realizado em séries de 
cinco repetições com as seguintes características: intensidade: 100% iVO-
2max, duração do esforço: 60% Tlim e recuperação ativa: 60% iVO2max, 
com a mesma duração do exercício.
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Este modelo de treinamento é interessante porque a iVO2max tem 
sido proposta como a intensidade mínima de corrida, ciclismo e natação 
para se atingir e manter o maior tempo possível o VO2max. Além disso, 
parece que 50-70% Tlim é o tempo necessário para que o VO2max pos-
sa ser atingido durante o exercício e sustentado durante um período que 
poderia determinar a melhora do VO2max, da iVO2max e da performance 
(BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a). Porém, é importante a determinação 
individualizada do Tlim, o tempo necessário para atingir o VO2max e o 
seu respectivo tempo de sustentação. Devido a isso, é interessante destacar 
a falta de praticidade para estabelecer este parâmetro no dia a dia de atletas 
competitivos, o que torna raro o seu uso na prática.

Apesar disto, evidencia-se a importância do domínio severo como 
uma zona ideal para a prescrição do TI, visto que é o único que permite o 
alcance do VO2max durante o exercício realizado de maneira contínua até 
a exaustão (TURNES et al. 2016). No entanto, a manipulação das variáveis 
do TI pode afetar esta dinâmica e consequentemente as respostas fi siológicas 
almejadas. O manejo destas variáveis também tem ocasionado diferentes 
classifi cações do TI, o que pode causar confusão no entendimento por parte 
de treinadores, atletas e cientistas do esporte.

Classicamente, o TI foi categorizado com os termos ‘extensivo’ ou 
‘intensivo’, os quais se referem respectivamente a sessões mais longas (pre-
dominantemente aeróbias) e mais curtas (predominantemente anaeróbias). 
Entretanto, esta classifi cação se limita a apenas duas categorias para designar 
o TI. Além destas, outras classifi cações surgiram, como treinamento inter-
valado ‘aeróbio’ e ‘anaeróbio’ proposto por Billat (2001), ou o treinamen-
to intervalado de ‘intervalos curtos’ (< 60 s), ‘intervalos longos’ (≥ 60 s), 
‘treinamento intervalado de sprints’ e o ‘treinamento de sprints repetidos’, 
proposto por Buchheit e Laursen (2013a).

 Neste capítulo, iremos usar uma classifi cação baseada na intensidade 
referente ao índice fi siológico principal que representa o sistema aeróbio, 
o VO2max. Assim, conforme descrito a seguir, classifi caremos o TI como 
submáximo, máximo e supramáximo, sendo que o termo “máximo” se refere 
a intensidade do VO2max.

Respostas agudas no treinamento intervalado

Existe atualmente uma crescente busca por protocolos específi cos de 
TI para o aprimoramento do desempenho esportivo. Neste contexto, o TI 
aparece como uma estratégia que vem sendo muito utilizada em estudos que 
comprovaram seus resultados para o metabolismo aeróbio. Além do mais, o 
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TI permite realizar maior tempo de exercício em intensidades elevadas (aci-
ma de 85% VO2max), o que acarreta em melhores adaptações metabólicas 
com um tempo destinado ao exercício relativamente curto.

Assim, as diversas combinações possíveis entre a intensidade, a du-
ração e o número de repetições dos estímulos, assim como o tipo (ativa ou 
passiva) e a duração da recuperação entre os estímulos, possibilita o envolvi-
mento dos diferentes sistemas energéticos, sendo que a manipulação destes 
fatores varia de acordo com os objetivos e a periodização de um treinamento 
(COSTA et al., 2014).

Além disso, a manipulação da intensidade e da duração dos estí-
mulos de exercício juntamente com o modo e a duração dos intervalos de 
recuperação é considerada como a principal responsável pela alteração nas 
participações relativas dos sistemas energéticos durante uma sessão.

Vários estudos têm sugerido que o tempo de exercício sustentado no 
VO2max ou próximo deste (i.e. ≥ 90% VO2max) é um importante estímulo 
para se obter adaptações tanto centrais quanto periféricas (TURNES et al. 
2016; BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a). Além disso, para aumentar o 
tempo mantido acima de 90% do VO2max (t90%VO2max) é recomendado 
exercícios em intensidades entre 90% e 105% da iVO2max com intervalos 
de recuperação entre 50% da iVO2max e da potência do LL (MIDGLEY 
et al., 2006).

O estudo de O’Brien et al. (2008) comparou as respostas agudas do 
VO2 em um protocolo de corrida contínua moderada (20 min a 75% vVO-
2max) com dois protocolos de corrida intermitente de alta intensidade (5 
repetições de 2 min e 10 repetições de 1 min a 100% vVO2max intercaladas 
por 2 e 1 min de intervalo de recuperação ativa a 50% vVO2max, respecti-
vamente), e verifi cou que o t90%VO2max foi maior para ambos os modelos 
de corrida intermitente comparados ao modelo de exercício contínuo.

Millet et al. (2003) compararam três modelos de sessões de corrida 
intermitente (30s esforço:30s recuperação; 60s:30s; ½ Tlim: ½ Tlim) al-
ternando a intensidade entre 100% e 50% da vVO2max com duração de 
3 vezes o Tlim. O resultado mais importante deste estudo foi que o treino 
intervalado com repetições de 60s (razão esforço:pausa 2:1) e ½ Tlim (razão 
esforço:pausa 1:1) foram os mais efetivos em estimular maior tempo de 
permanência em intensidade superior a 90 e 95% VO2max (531s para o 
modelo 60s:30s). Além do mais, a sessão com menores repetições (corridas 
de 30s esforço:30s recuperação) apresentaram um t90%VO2max de 149 s.
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A duração e a intensidade do intervalo de recuperação também são 
aspectos importantes à serem considerados durante a prescrição de uma ses-
são de TI. Assim, a recuperação ativa tem se mostrado atraente por reduzir 
o tempo necessário para o alcance do VO2max e, desta forma, aumentar a 
contribuição do metabolismo aeróbio durante o exercício. No entanto, a 
recuperação ativa em intensidades do domínio pesado não é uma alternativa 
interessante para remoção das concentrações de lactato sanguíneo durante 
uma sessão de TI (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a).

Prescrição do treinamento intervalado no futebol e futsal

O exercício intermitente tem sido amplamente utilizado no treina-
mento de diversos esportes individuais bem como de esportes coletivos. 
Um modelo de TI que tem sido proposto recentemente é baseado no pico 
de velocidade (PV) no Teste de Carminatti (T-CAR), que introduz no TI a 
característica intermitente do exercício. Neste sentido, Da Silva et al., (2015) 
compararam dois programas de TI com ou sem mudança de direção, na 
intensidade de 100% do PV obtido no T-CAR, a partir de 4 séries de 4 min 
e intervalos de 3 min. Nos 4 min de cada série os estímulos foram realizados 
de forma intermitente com estímulos de 12 s por 12 s de recuperação no 
grupo com mudança de direção (6 s ida e 6 s volta) e o grupo sem mudança 
direção realizava os 4 min em sistema de 6 s de execução por 6 s de recupe-
ração. Foi observado que os treinamentos prescritos com e sem mudança 
de direção na intensidade do PV do T-CAR aumentaram similarmente o 
PV em esteira, a vVO2max, o onset of blood lactate accumulation (OBLA) 
e o PV do T-CAR.

Desta forma, acredita-se que um estímulo ótimo para provocar adap-
tações, tanto no âmbito cardiovascular, como periférico é  aquele em que os 
atletas permanecem, pelo menos, alguns minutos por sessão em intensidade 
superiores a 90% VO2max (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a) maximizan-
do a utilização de sistemas de transporte de oxigênio e podendo, portanto, 
fornecer o estímulo mais efi caz para melhorar a potência aeróbia. Assim, 
para esportes intermitentes (como o futebol) um volume de aproxima-
damente 5 a 7 min a 90% VO2max são provavelmente sufi ciente para o 
desenvolvimento da potência aeróbia (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a).

Como recomendação, as sessões de TI com uma intensidade de 100% 
do PV do T-CAR para jogadores de futsal e futebol podem ser baseadas no 
volume total próximo de 15-21 min (por exemplo, 5-7 séries de 3 min) 
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com uma relação esforço:pausa igual a 1:1. Finalmente, o volume total de 
sessões de treinamento em esportes coletivos deve permitir que os atletas 
mantenham entre 3 a 5 minutos no VO2max.

Recomendações para montagem de uma sessão de treinamento intervalado

Para iniciarmos a composição de uma sessão de TI é fundamental 
considerar o objetivo de estímulo sobre a demanda energética (Daniels e 
Scardina, 1984). Do ponto de vista energético, devemos considerar o li-
mite em que o sistema oxidativo (aeróbio) pode atuar frente a demanda de 
reconstituição de ATP. Assim, a iVO2max será utilizada para balizar o que 
chamaremos de submáximo e supramáximo. Neste contexto, conforme já 
discutido anteriormente, as intensidades em torno do VO2max (entre 95% e 
110%) serão consideradas máximas e respectivamente abaixo e acima destes 
percentuais serão considerados estímulos sub- e supramáximos. 

 Com estas características referentes às intensidades defi nidas, vol-
taremos ao item que concerne o volume do TI. Sabemos, conforme já foi 
descrito que o tempo máximo sustentado em exercícios contínuos é depen-
dente do percentual em que o VO2max está sendo requisitado. Assim, a 
iVO2max permite se exercitar de forma contínua por uma duração entre 4 
e 7 minutos (BILLAT et al. 2001). Quanto mais acima desta intensidade, 
menor a duração tolerável e o oposto também ocorre. Foi descrito que o 
segundo LL é a intensidade “mínima” para se realizar o TI. Novamente, de 
forma contínua, um exercício pode ser sustentado por aproximadamente 
45 a 60 minutos nesta intensidade. 

Assim, para se desenhar uma sessão de TI, deve-se inicialmente ter 
clareza em que zona (sub-, máxima ou supra-) se pretende aplicar os estí-
mulos. 

A partir desta ideia, devemos estabelecer o volume total da sessão a ser 
intervalada. Neste texto iremos tratar o volume em forma de tempo, já que 
desta forma pode-se transferir para a realidade de diferentes modalidades. 
A depender da modalidade esportiva, a distância é a métrica mais utiliza-
da para realizar este procedimento (por exemplo, na natação). A próxima 
etapa consiste em fracionar este volume total, estabelecendo o número de 
repetições e a duração/distância de cada repetição. Como exemplo, pode-
mos considerar 20 min como o volume total de uma sessão, e o mesmo 
poderá ser fracionado em 5x 4 min; 10x 2 min; 20x 1 min, etc. Neste 
exemplo, o volume total per se já está direcionando a sessão para intensidade 
submáxima, ou próximo ao máximo (ver Quadro 1).
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Quadro 1 – Indicadores de volume e intensidade de uma sessão de treinamento 
intervalado a partir do objetivo e do indicador metabólico predominante

Objetivo Estímulo 
metabólico

Referência de
intensidade

Volume total 
do TI

Submáximo Capacidade 
aeróbia 85% a 95% iVO2max 15 a 40 min

Máximo
Potência aeróbia 95% a 105% iVO2max 8 a 15  min

Capacidade 
glicolítica 100% a 110% iVO2max 3 a 8 min

Supramáximo

Potência 
glicolítica 110% a 140% iVO2max 1 a 3 min

Capacidade 
alática > 140% iVO2max 30 a 80 seg

Potência alática All-out (Sprint) 20 a 30 seg
Fonte: Produção dos autores.

O mesmo procedimento deve ser aplicado caso seja selecionado uma 
distância como volume total. Por exemplo, na natação, ao estabelecer-se em 
3000m o volume total da série, esta distância pode ser fracionada em 30x 
100m; 20x 150m; 10x 300m, dentre outras possibilidades.

O próximo passo consiste em defi nir a intensidade ou ritmo/velo-
cidade/potência a serem realizadas as repetições. Neste aspecto, podemos 
destacar duas possibilidades iniciais de controle da intensidade: 1) por meio 
de indicadores de carga externa, como a velocidade de deslocamento, ou a 
potência gerada no ciclismo, por exemplo; 2) por meio de indicadores de 
carga interna, como a frequência cardíaca (FC) ou a percepção subjetiva de 
esforço (PSE). A escolha por um ou outro método deve se justifi car junto 
a composição e os objetivos da série intervalada. Importante destacar que 
para intervalados em que a duração das repetições seja inferior a 1- 1,5 
min, os métodos de carga interna não se adequam muito bem, devido ao 
tempo de atraso (cinética) de resposta, especialmente da FC. Assim, a partir 
do estabelecimento de um valor alvo de FC a ser atingido, isto somente 
irá acontecer após o primeiro minuto de exercício, fato que pode induzir 
o atleta a aumentar demasiadamente a intensidade (carga externa) logo no 
início da repetição (ver Figura 1). Por outro lado, com os indicadores de 
carga externa, este problema se resolve já que desde os primeiros instantes da 
repetição o atleta poderá se guiar pela velocidade/potência almejada naquela 
sessão. Um exemplo da diferença entre a carga externa e a carga interna pode 
ser observada na Figura 1. Neste exemplo, um atleta corre uma sessão na 
esteira, composta por 6x 2min e 1 min de recuperação passiva, com uma 
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carga externa fi xa (velocidade 15 km/h ou 92% de sua vVO2max). Do ponto 
de vista da FC, a zona alvo para esta intensidade seria algo em torno de 
155-160 bpm (área sombreada). Observe que embora a carga externa seja 
idêntica em todas as repetições, a resposta da FC só atinge a suposta zona 
alvo após a quarta repetição. 

Figura 1 – Resposta da frequência cardíaca e velocidade da esteira durante uma 
sessão intervalada submáxima, composta por 6 repetições de 2 min e 1 min de 

recuperação passiva. A velocidade da esteira é de 15 km/h (~ 92% da vVO2max do 
atleta). A área sombreada representa a zona da frequência cardíaca em que a intensi-

dade deveria estar situada

Fonte: Produção dos autores.

Assumindo os índices de carga externa, devemos ter clareza em qual 
índice a intensidade será guiada. Neste sentido, pode-se diferenciar duas 
abordagens: 1) Abordagem científi ca: por meio dos índices fi siológicos con-
forme previamente descritos; 2) Abordagem do atletismo: por meio do 
desempenho do atleta em diferentes distâncias (por ex: 10000m, 5000m, 
3000m, etc). Independentemente da forma a qual a intensidade será con-
trolada, a relação entre o volume e a intensidade da série deve ser cuidado-
samente estabelecida para que a sessão se torne coerente ao seu objetivo. 
Treinadores de atletismo e natação usam comumente o tempo de provas 
para guiar a intensidade de sessões intervaladas, estabelecendo percentuais 
de dada prova para defi nir a intensidade do treino. Desta forma, um treina-
dor experiente consegue propor sessões de treinamento com características 
submáximas, máximas e supramáximas sem necessariamente ter a funda-
mentação fi siológica para tal. 

Um último aspecto para montagem da sessão de TI está relacionado 
ao tempo de pausa/recuperação entre as repetições. Neste capítulo iremos 
estabelecer uma relação entre a duração da repetição e a duração da recu-
peração, ou seja, quando a duração de ambas for igual teremos uma razão 
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esforço:pausa de 1:1. Neste sentido, se a duração da repetição for o dobro 
da recuperação teremos uma razão 2:1 e o inverso uma relação 1:2. Para 
estabelecer uma orientação para escolha da razão esforço: pausa, vamos 
inicialmente direcionar esta razão para o TI máximo, sendo esta sempre 
próxima de 1:1. 

Quanto menor a intensidade (ou seja, mais submáximo) mais a razão 
deve crescer no sentido do esforço, ou seja 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, etc. Por outro 
lado, nas sessões de TI supramáxima a razão deve crescer no sentido oposto, 
proporcionando mais tempo de recuperação do que o tempo de esforço 
(1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, etc.), quanto maior a intensidade das repetições. É 
importante ressaltar por último que a razão terá relação direta não somente 
com a intensidade da série, mas também com o volume da mesma. 

Ainda, pode-se atentar para a característica da recuperação, ou seja, 
recuperar de forma passiva ou ativa. Esta discussão pode ser simplifi ca-
da pela característica geral do treino. Quanto maior for a intensidade de 
exercício, e consequentemente o requerimento anaeróbio glicolítico, mais 
proveito da recuperação ativa o atleta terá, já que a remoção de lactato 
sanguíneo é infl uenciada pela realização de exercício de baixa intensidade. 
Por outro lado, quando as repetições são extremamente curtas e utilizam 
predominantemente energia proveniente dos fosfagênios (ou seja, fosfo-
creatina), a recuperação passiva pode ser preferível para acelerar a reposição 
intramuscular deste composto energético.  

Resumidamente, podemos então defi nir 4 variáveis principais para 
estruturação de uma sessão de TI, que são:

1) Estímulo (ou seja, a duração ou distância de cada repetição);
2) Número de repetições;
3) Intensidade da repetição;
4) Recuperação entre os estímulos.
Para fi ns de aplicação de sobrecarga, qualquer uma desta variáveis 

podem ser manipuladas a fi m de atender ao princípio da sobrecarga pro-
gressiva. Ao considerarmos a série intervalada da Figura 1 como exemplo, 
o aumento do número e/ou da duração das repetições, OU o aumento 
da intensidade OU a diminuição da recuperação irão impor sobrecarga 
ao atleta já adaptado aquela série. A escolha destas manipulações deve ser 
feita pelo treinador a depender do período de temporada, proximidade das 
competições importantes, dentre outros fatores.

Por fi m, podemos implementar outras variações às sessões interva-
ladas, como séries múltiplas, séries com intensidade progressiva, distância 
regressiva, variações na pausa dentro da série, entre outras. Estas variações 

2
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devem ser incorporadas na medida em que o treinador/atleta conheça bem 
as demandas e características de uma sessão padrão e experimentá-las na 
prática a fi m de diversifi car os estímulos. 

Conclusão 

O TI é um método de treinamento caracterizado pela realização de 
repetições de exercício em alta intensidade intercalados com períodos de 
recuperação que pode ser incorporado à rotina de atletas das diferentes 
modalidades. Certamente é um método que oportuniza inúmeras possibi-
lidades de variações favorecendo o lado motivacional de atletas engajados 
no esporte competitivo. Sabe-se que a monotonia do treinamento esportivo 
é algo que deve ser inibido a fi m de manter o atleta motivado e focado no 
dia a dia de treinamentos exaustivos. Desta forma, o treinador esportivo 
deve fugir, na medida do possível das receitas prontas que vêm sendo po-
pularizadas para o TI, e estimular seu lado criativo para utilizar este método 
em sua plenitude. 
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A revolução dos modelos de ensino-aprendizagem na década de 70-80

No início dos anos oitenta, uma publicação revolucionou a concep-
ção pedagógica do ensino das modalidades esportivas. Repensar os méto-
dos de ensino-aprendizagem se constituía no ‘leitmotiv’ (motivo condu-
tor) apresentado por Bunker e Th orpe (1982), denominado de Teaching 
Games for Understanding (TGfU) (traduzido livremente como ‘ensino do 
jogo pela compreensão’) que se consolida com o texto de Almond (1986). 
Concretamente, se propõe a passagem de um pensamento de ensino cen-
trado na tarefa (método analítico), para um centrado no aluno (HOPPER, 
2002), de uma progressão da tática para a técnica (BUNKER; THORPE, 
1982; GRIFFIN; MITCHELL; OSLIN, 1997; ALMOND, 1986), de uma 
ênfase (vital diferença) na compreensão tática TGfU, partir da compreensão 
(conhecimento tático declarativo), para a projeção de dois aspectos centrais, 
conforme destaca Almond (2015): os conceitos de ‘compreensão do jogo’ 
(por exemplo, como trabalhar em equipe e pela equipe), e de ‘compreensão 
no jogo’ (por exemplo, a necessidade de aprender a superar os adversários, 
entre outros). A ação do professor objetiva questionar, demandar do aluno 
via análise da situação de jogo a relação entre ‘o que fazer’, ‘por que’ e poste-
riormente ‘como fazer’. O TGfU evidencia-se como concepção mais ampla 
que simplesmente focar na tática, relaciona-se com a necessária percepção do 
educador relativa às difi culdades do aluno para, não somente compreender, 
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mas também realizar, e demostrar seu conhecimento, via desempenho no 
jogo. O TGfU assume função social, via interação no grupo e da compreen-
são do esporte como meio de aprender. No TGfU o aprendiz resulta cons-
trutor ativo da própria aprendizagem. O conceito original do ensino pela 
compreensão se espalhou pelo mundo, emergiram adaptações e modifi cações 
que, apoiadas na matriz inicial, apresentam diversas interpretações e harmo-
nizações a questões culturais, etc. Entre estas propostas se destacam: o Game 
Sense (DEN DUYN, 1997), o Tactical Games Model (METZLER, 2000), 
o Play Practice (LAUNDER, 2001; LAUNDER; PILTZ, 2013), o Tactical-
decision Learning Model (GRÉHAIGNE; WALLIAN; GODBOUT, 2005), 
o Invasion Games Competence Model (TALLIR et al., 2007), o Games Concept 
Approach (MCNEILL et al., 2004), o Modelo da Educação Desportiva 
(SIEDENTOP, 1987; 1994; 1998; HASTIE; SMITH, 2006), o Modelo 
Desenvolvimentista (RINK; FRENCH; TJEERDSMA, 1996), o Modelo 
da Competência nos Jogos de Invasão (MUSCH; MERTENS, 1991) e o 
Modelo Integrado (FRENCH et al., 1996). Em português, observam-se 
a proposta de ‘Abordagem Progressiva no Voleibol’ (MESQUITA et al., 
2013) e a ‘Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos’ (GONZALEZ; 
BRACHT, 2012). O TGfU e o Modelo da Educação Desportiva foram as 
propostas que (timidamente) se divulgaram no Brasil. Ambas enfatizam a 
importância da sequência dos conteúdos com objetivo de engajar o prati-
cante, sua adesão, para melhoria da sua cultura esportiva e das suas práxis 
(METZLER, 2000). Ambas propostas se norteiam acentuadamente para 
alunos a partir aproximadamente dos 12 anos de idade.

A segunda revolução na década de 90: a aprendizagem incidental jogar 
para aprender

No fi nal dos anos noventa, com base em premissas oriundas da psi-
cologia, relacionadas com as formas de aprendizagem incidental (REBER, 
1989), da relação cognição-cérebro- aprendizagem (MEMMERT, 2009; 
RAAB, 2001), das interações pessoa-tarefa-ambiente (NITSCH, 2009), 
somadas aos pressupostos do diálogo das funções executivas com a apren-
dizagem e das descobertas nas neurociências, se apresentam à comunidade 
acadêmica novos conceitos pedagógicos e metodológicos para o ensino dos 
esportes. Concretamente, as propostas denominadas de Escola da Bola (EB) 
(KRÖGER; ROTH, 2002), Escola da Bola Jogos de Raquete (ROTH; 
KRÖGER; MEMMERT, 2017), Escola da Bola Jogos de Arremesso 
(ROTH; MEMMERT; SCHUBERT, 2017), direcionam-se principalmente 
para crianças de 04-06 a 10 anos de idade, concomitante à obra intitulada 
Iniciação Esportiva Universal (IEU) (GRECO; BENDA, 1998; GRECO, 
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1998). Essas concepções evoluíram conceitualmente ao longo dos anos, 
contudo, seu foco permanece centrado no aluno, na aprendizagem inci-
dental, na descoberta, na integração dos processos de aprendizagem tática 
e motora, no jogar (tática) e exercitar jogando (coordenação e Famílias de 
Habilidades Esportivas), como alternativas metodológicas. As premissas 
conceituais: jogar para aprender e aprender jogando (GRECO et al., 2015) 
promovem a criatividade, amplitude e complexidade crescente da percep-
ção, produção e aumento da complexidade da busca de soluções. As idades 
sugeridas delineiam parâmetros para referenciar a práxis, variações para 
acima, ou para abaixo emergem por diferentes motivos, elas incentivam a 
ação do professor na busca das adequações necessárias. Um aspecto que as-
sume fundamental importância tanto no conceito do ensino dos jogos pela 
compreensão, quanto na proposta da aprendizagem incidental fomenta-se 
na escolha das atividades na tríade objetivos-conteúdos-método. Jogar por 
si só, pode não provocar aprendizagens. A função do professor se direciona 
conforme um ensino intencional (intencionalidade pedagógica), por meio 
da escolha de atividades que provocarão o aprendizado incidental dos alu-
nos. Aprendizado incidental depende da intencionalidade pedagógica do 
professor!  

A concepção pedagógica: jogar para aprender e aprender jogando, uma 
Iniciação Esportiva Universal (IEU)

A concepção pedagógica do modelo IEU (GRECO; BENDA, 1998; 
GRECO, 1998; GRECO; SILVA; SANTOS, 2009; GRECO et al., 2015) 
soma os postulados da Escola da Bola (EB) em interação com o desenvolvi-
mento temporal da tríade objetivos, conteúdos, métodos. Formula-se uma 
concepção de ensino-aprendizagem-treinamento, em que treinamento se 
defi ne, consonantemente com Grosser, Starischka e Zimmermann (1989), 
como um processo pedagógico, complexo, relacionado com a melhoria 
do rendimento (nas suas diferentes formas de manifestação), respeitando 
aspectos biológicos, psicológicos e pedagógicos que coadunam para con-
cretizar uma orientação psicomotora e sociocultural integrada na formação 
da personalidade.

A concepção pedagógica da IEU adota um marco poli teórico a partir 
da teoria da ação (NITSCH, 2009). Se relaciona à teoria do comportamento 
antecipativo (HOFFMAN, 1993), aos postulados da aprendizagem inci-
dental (BERRY; BROADBENT, 1984; HAYES; BROADBENT, 1988), a 
aquisição de expertise (ERICCSON, 2003), recorre-se à interação das teorias 
cognitivas (STERNBERG, 1999), com os sistemas dinâmicos (ARAÚJO, 
2005), a criatividade (GUILFORD, 1950; 1966; MEMMERT, 2007), e 
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fundamentalmente com a proposta da EB. Alicerça-se também em pesquisas 
de Memmert e König (2012), Raab (2003), Williams e Davis (1998), Roth 
et al. (1999), entre outros. A proposta se embasa na interação dos meca-
nismos cerebrais e a aprendizagem, ou seja, conservar-recuperar-associar 
é, portanto, aprender. Nosso cérebro é fonte de registro e integração do 
conhecimento, permite ao indivíduo atuar no mundo e adquirir consciência 
dele (MARINA, 1995). Todo sujeito se adapta conforme a dinâmica do 
processo de aprendizagem, isto é, o cérebro se modifi ca de forma constante, 
a fi m de garantir novas adaptações.   

O jogo do ABC-D na aprendizagem incidental

Na organização do processo de ensino-aprendizagem-treinamen-
to, na metáfora de uma alfabetização esportiva, de um ABC-D, a partir 
das respostas as perguntas ‘para que’, ‘por quê?’ (fi nalidade, intenciona-
lidade), se equaciona o ‘o que ensinar?’ (quais os conteúdos – estrutura 
substantiva- ‘A’), com os aspectos relacionados ao ‘quando ensinar?’ (quem 
é a pessoa, momento do seu desenvolvimento, estrutura temporal ‘B’), 
com ‘como ensinar’ (estrutura metodológica ‘C’). Essas três estruturas se 
estabelecem a partir das relações que emergem nas situações de ensino-
-aprendizagem-treinamento, metaforicamente, um jogo do ‘ABC-D’ da 
IEU. Por que Universal? Pois a proposta adota os elementos universais dos 
esportes (BAYER, 1986), se direciona ao universo dos diferentes tipos de 
esportes (invasão, rede, raquete/bastão), um axioma de respeito à cultura 
e experiência, de movimentos do iniciante. Se descarta uma sequência de 
exercícios ou de jogos previamente fabricados para que todos os realizem da 
mesma forma. Ao contrário, sugere-se que o professor adapte as atividades 
e jogos a realidade cultural e de movimentos da criança. Uma organização 
compartilhada entre professor-aluno, preconiza a variedade das atividades 
(mão-pé-raquete/bastão) em substituição a monótonas repetições, etc. O 
processo de ensino-aprendizagem centra-se no aluno, a aula se inicia com 
jogos (motivação), depois exercícios coordenativos, volta-se ao jogo. Se vei-
culam jogos reduzidos, em igualdade numérica, superioridade numérica e 
com recurso do curinga, para facilitar ao aluno a compreensão dos princí-
pios táticos comuns dos diferentes grupos ou famílias de esportes.

Postula-se uma diferenciação dos processos de jogar para apren-
der - aprendizagem incidental - e aprender jogando - metodologias ativas 
(MEMMERT; KÖNIG, 2012). O paradigma da IEU assenta-se no princí-
pio do aluno como arquiteto ativo da sua própria aprendizagem. Se fortalece 
a aquisição de experiências cooperativas, com a valorização do engajamento 
social via jogo, a experimentação de forma livre, com recurso ao resgate de 
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jogos da cultura popular (por exemplo, rouba bandeira), que se remode-
lam, apropriados ao nível de cada participante, com objetivo a facilitar a 
compreensão de futuros problemas específi cos do esporte. O ‘jogar para 
aprender’ demanda do professor a apresentação ao aluno de jogos em que 
o mesmo perceba sinais relevantes (por exemplo, defensor sai a marcar?), 
e que gradativamente melhore sua execução motora, complementado com 
a melhoria da coordenação e das famílias de habilidades esportivas, com 
crescente aumento da difi culdade. Se defende uma construção gradativa das 
interações entre o praticante e a bola, com o espaço, com o colega, com o 
adversário, com o contexto da situação (tomada de decisão tática). Se recorre 
aos parâmetros comuns (universais) dos jogos esportivos coletivos, a bola, 
o espaço, o objetivo do jogo (gol), os colegas, os adversários, o público, a 
arbitragem, as regras do jogo (BAYER, 1986). Nessa sequência agregou-se 
o parâmetro situacional, no intuito de caracterizar a ideia de que cada ação 
apresenta semelhanças com outras, porém ao mesmo tempo ela é única 
(GRECO, 1995).

No jogo do ABC-D da IEU, a concepção metodológica (C) se cons-
trói nas interações entre os processos de aprendizagem tática ao treinamento 
tático (A), da aprendizagem perceptivo-motora ao treinamento técnico (B) e 
do treinamento técnico-tático (C). Nas práxis estes processos se relacionam 
e estimulam via Jogos de Inteligência e Criatividade Tática (JICT) (D). A 
proposta se constrói didaticamente idealizada numa sequência de alfabe-
tização esportiva, um jogo do ABC-D. Se objetiva desenvolver a ‘leitura’ 
tática do jogo (via aprendizagem tático-técnica: ‘A’), aplica-lo no jogo, ou 
seja, ‘escrever’ (via aprendizagem perceptivo-motora: ‘B’), para que o aluno 
adquira uma rica e variada ‘gramática’ de soluções e movimentos (‘A’ + ‘B’), 
que permeiem as possibilidades de prática em outros níveis de rendimento 
(‘C’). 

As estruturas de uma proposta pedagógica para ensinar intencionalmente e 
aprender incidentalmente

A fi gura 1, a seguir, representa as interações dos processos de ensi-
no-aprendizagem-treinamento (‘ABC-D’) veiculados na IEU. Essas rela-
cionam-se entre sim no contexto conceitual de jogar para aprender. Os 
denominados Jogos de Inteligência e Criatividade Tática (JICT) (‘D’), estão 
presentes em cada um dos momentos do ‘ABC-D’. Os JICT são media-
dores, facilitadores das relações entre aprendizagem tática e motora, por 
meio deles se concretiza o princípio de jogar para aprender e de aprender 
jogando. Estes jogos solicitam os processos cognitivos de percepção, atenção, 
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memória/conhecimento, pensamento, entre outros. Suas exigências motoras 
se destacam na coordenação. Se favorece adquirir vivências de movimentos 
inigualáveis para o desenvolvimento perceptivo motor.

Figura1 – Estrutura metodológica do jogar para aprender e aprender jogando no 
conceito da Iniciação Esportiva Universal

Fonte: (GRECO et al., 2015).   

Os Jogos de Inteligência e Criatividade Tática (JICT)

Na proposta da IEU, a criatividade se desenvolve via aprendizagem 
incidental, se torna seu conteúdo imanente. Jogar para aprender depende 
da oferta de jogos, da qualidade dos mesmos e do ‘poder’ desses em relação 
a evolução cognitiva, tática, motora, de socialização, etc. que os mesmos 
detêm. Os JICT permitem a reedição dos jogos da cultura popular, que 
as crianças praticam sem pensar no esporte (na rua, na praia, nas praças) 
e apresentam-se como possibilidades de variação com mão, pé, raquete/
bastão. Jogos tradicionais como mãe da rua ou rouba-bandeira e outros 
que são jogados nos pátios das escolas, nos momentos de diversão, prin-
cipalmente sem a presença de adultos. Propiciam o desenvolvimento de 
processos cognitivos (percepção, atenção, tomada de decisão) e motores, o 
que os confi gura como vetores motivacionais. Se relacionam com as capa-
cidades técnico-táticas individuais, com as habilidades motoras, favorecem 
a motivação, demandam a coordenação individual, com o colega, com o 
material, adversário, favorecem o desenvolvimento da atenção (pelo amplo 
foco que apresentam), e do pensamento divergente (buscar soluções as si-
tuações de jogo), encorajam, a percepção livre, complexidade e diversidade 
da percepção.
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O ABC-D da aprendizagem tática ao treinamento tático: jogar é jogar para 
aprender (incidental)

No conceito da IEU, o processo da aprendizagem tática ao treina-
mento técnico-tático se confi gura com três conteúdos, construídos didatica-
mente no intuito de promover o aprendizado incidental: ‘A’ as Capacidades 
Táticas Básicas (modifi cadas de KRÖGER; ROTH, 1999), ‘B’ as Estruturas 
Funcionais Gerais, ‘C’ as Estruturas Funcionais Direcionadas. Nesse ABC, 
os jogos objetivam que o aluno compreenda a lógica do jogo, sua dinâmica, 
quer dizer, a ‘compreensão do jogo’ e ‘compreensão no jogo’ (ALMOND, 
1986).

As capacidades táticas básicas (‘A’) relacionam-se com a progressiva 
compreensão da lógica interna dos jogos. Conforme pesquisas de Kröger e 
Roth (1999), implica na apresentação de jogos que permitam ao praticante 
inferir a sequência inerente aos jogos esportivos coletivos conforme descritos 
no quadro 1.

Quadro 1  – Defi nição das Capacidades Táticas Básicas ‘A’

Fonte: (modifi cado de KRÖGER; ROTH, 1999).

Em relação ao item ‘B’, as denominadas Estruturas Funcionais (na 
literatura conceitualizados como pequenos jogos), incluem três tipos de jo-
gos (igualdade, superioridade numérica e curinga) e se apresentam os ciclos 
do jogo (ataque, retorno defensivo, defesa, contra-ataque). A fi nalidade de 
reduzir o número de participantes permite minimizar a complexidade do 
esporte formal. No jogo com pequenas sociedades se utilizam os elementos 
técnico-táticos comuns dos jogos esportivos coletivos. Esse conceito está de 
acordo com proposta de Côté, Baker e Abernethy (2003) de contrapor o 
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jogo deliberado à pratica deliberada nas aulas de educação física. As crianças 
jogam como na rua. Nas Estruturas Funcionais Gerais (e sequencialmen-
te nas direcionadas) trabalham-se os conceitos formulados por Garganta 
(1998), fundamentado nas relações interpessoais no jogo, assim didatica-
mente aumenta-se a complexidade e difi culdade por meio da construção de 
relações: eu-bola (inicialmente); eu-bola-colega-adversário, equipe-equipe 
adversária e sucessivamente

Para facilitar o processo de Ensino-Aprendizagem-Treinamento, nas 
Estruturas Funcionais se joga com constelações em situações de superiori-
dade numérica, igualdade numérica ou com curinga (jogador que apoia os 
atacantes, mas não faz gol, fi xo ou móbil, além de fazer o papel do ‘meio fi o’ 
em comparação ao jogo da rua), para variar as percepções/decisões em situa-
ções de ataque versus defesa. Reitera-se, o jogo se apresenta como as crianças 
o praticam na rua. São jogos situacionais, isto é, ancorados em situações 
reais do esporte competitivo, no entanto, com número reduzido de joga-
dores. Se joga com grande variedade de constelações (número de jogadores, 
por exemplo, 1x1+1; 1x1; 2x1; 2x2+1; 3x3, etc.). Sugere-se que o mesmo 
jogo se pratique com mão-pé-raquete/bastão, para modifi car os tempos de 
ação, a construção de regras de ação (GREGHAINE; GODBOUT, 1998). 

O quadro 2, a seguir, apresenta opções de variação a ser praticadas 
quando se joga e aplicam as Estruturas Funcionais (gerais e direcionadas) 
na aula.

Quadro 2  – Alternativas de variação da forma de organizar quando utilizado as 
estruturas funcionais

Parâmetro Tipo de alternativas, características

Espaço
Maior, menor, formatos não convencionais. Quadra toda, meia 

quadra. Alterar dimensões. Incorporar zonas de fi nalização, zonas 
proibidas, zonas obrigatórias, número de pessoas por espaço.

Tempo

Modifi car a duração do jogo. Limitar tempo de posse de bola, 
limitar tempo de realização de ações. Limitar velocidade do 

ataque, limitar o momento da defi nição, aumentar ou reduzir a 
velocidade do jogo. Solicitar trocas de velocidade.

Regras Mudar sistema de pontuação, limitar tipos de ações (por exemplo: 
duplo dribling no basquetebol, no handebol, andar, etc.).

Número de
Jogadores

Jogos em: Igualdade numérica, superioridade numérica no ataque, 
inferioridade numérica no ataque, com curinga(s)

Técnica
Limitar tipo de ações na realização do passe, dribling (sim/
não), limitar tipo de técnica (exemplo: só passe indireto, no 

basquetebol).
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Tática Uso de meios táticos de grupo (por exemplo: tabelas, 
cruzamentos, bloqueios).

Curinga(s)

Um para ambas as equipes, atua somente no ataque da equipe 
em posse de bola. Um para cada equipe, mais de um por equipe, 
por setores, curinga no ataque, na defesa, fi xo, com deslocamento 
dentro/fora do campo. Não pode fazer gol/defi nir. Só função de 

apoio

Goleiro
FIXO: no gol, só defende; MÓVEL: pode atacar, só joga no 

campo defensivo, campo todo, pode fazer gol (cria superioridade 
numérica).

Fonte: os autores.

Em relação ao conteúdo ‘C’, as Estruturas Funcionais Direcionadas, 
são formas de jogo com os mesmos critérios das anteriores, porém, as varia-
ções técnico-táticas se direcionam a desenvolver e aplicar os meios táticos de 
grupo de ataque e/ou defesa (tabelas, cruzamentos, bloqueios/troca de mar-
cação, contra bloqueios, entre outros), incorporados de forma incidental, via 
jogos. Se apresenta uma proximidade do jogo real, já que os participantes 
se posicionam no campo como na modalidade específi ca. Por exemplo, 
formam-se grupos de jogadores nas posições de ataque no handebol, ponta, 
armador e pivô, contra três defensores, etc. 

Da aprendizagem perceptivo-motora ao treinamento técnico-tático: 
aprendizagem esportivo motora incidental

O ABC que incentiva a organização do processo de aprendizagem 
do ‘como fazer’ constitui-se dos tópicos de desenvolvimento das Famílias 
de exigências na Coordenação (A), das Famílias de Habilidades Motoras 
(B), e das Famílias de Habilidades Esportivas (C). Nos processos de ensi-
no-aprendizagem (A+B) não se objetiva desenvolver a técnica, na acepção 
de um modelo ideal de movimento, e sim formas gestuais que se realizem 
de forma espontânea, experimentando, para permitir uma ampla bagagem 
de experiências motoras, de forma a se relacionar a ação adequadamente na 
tríade tempo-espaço-energia para resolver questões motoras. Andar de bici-
cleta, carrinho de rolimã, perna de pau, subir em árvores, pular corda, entre 
outros, eram práticas cotidianas nas ‘crianças de antigamente’. Importante 
destacar que o prazer de conseguir realizar uma tarefa representa um fa-
tor chave subjacente à motivação e participação na prática de esportes em 
seus diferentes níveis de rendimento, particularmente na aula de Educação 
Física (COX; ULLRICH-FRENCH, 2010). A sensação da própria compe-
tência física está conectada à realização adequada das habilidades motoras 



52

Pablo Juan Greco - Gibson Moreira Praça - Juan Carlos Pérez Morales - Layla Maria Campos Aburachid - 
Schelyne Ribas

(WALLHEAD; NTOUMANIS, 2004). Ambos os fatores confl uem para 
que o praticante se sinta valorizado e dessa forma se integre com prazer à 
prática (MARTENS, 1996). 

Em relação ao desenvolvimento das Famílias de Exigências na 
Coordenação (A), Starosta (1990) considera esse construto como a capa-
cidade do ser humano de realizar movimentos complexos de forma rápi-
da e exata, em diferentes condições ambientais e sob pressões contextuais 
adversas. Destaque para a menção de ser uma capacidade do ser humano 
em interação com aspectos de exatidão e rapidez, relacionada as condições 
(pressões, constraints e aff ordances) que o ambiente (contexto de jogo) im-
põe. Coordenar a realização de tarefas motoras ocorre na tríade tempo-es-
paço e energia, em movimentos com o próprio corpo, com objeto(s), com 
colegas. A coordenação é necessária não somente nos esportes, também na 
vida cotidiana, e na melhoria da aprendizagem. 

Nesta perspectiva, o construto ‘capacidades coordenativas’ não 
apresenta na literatura uma clara defi nição dos seus elementos constitutivos, 
particularmente o pressuposto epistêmico-nomológico das mesmas. Nesse 
contexto, academicamente se consideram as categorias de exigências na 
coordenação ao realizar tarefas motoras. Se estabeleceram, portanto, as 
relações entre os canais de recepção e elaboração de informação (os órgãos 
dos sentidos, visual, acústico, Cinestésico, tátil, vestibular/equilíbrio, a 
denominada via aferente) do ser humano e as pressões ambientais derivadas 
dos próprios objetivos do esporte. Neumaier e Mechling (1995), Kröger e 
Roth (1999), elaboraram o modelo das pressões que se colocam na realização 
de movimentos nos esportes conforme as solicitações do ambiente (pressão 
de tempo, precisão, complexidade/sequência, organização/simultaneidade, 
variabilidade, carga e manejo de bola, a denominada via eferente). No as-
pecto operacional, os ‘condimentos’ necessários para uma adequada receita 
de treinamento da coordenação indicam realizar o mesmo exercício com 
inclusão dos diferentes elementos de pressão, sucessivamente. Também que 
a mesma atividade se realize com mão, pé, raquete ou bastão, para variar 
os tempos de ação e as formas de controle do movimento e, se modifi que a 
percepção visual e o equilíbrio ao realizar a tarefa.  Nesse contexto, emerge a 
necessidade de recorrer à maior variedade possível de materiais (bola, bastão 
bambolê, corda, coletes, cones, banco sueco, plinto, sacolinhas, perna de 
pau, skate, carrinho de rolimã, trampolim, colchão). 

Em relação ao item ‘B’, desenvolver as Famílias de Habilidades 
Motoras, habilidades como correr, saltar, arremessar, se equilibrar estarão 
presentes nas atividades de desenvolvimento das famílias de Exigências na 
Coordenação. Objetivamente, a fórmula para trabalha-las no dia a dia con-
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fi gura-se na ideia de um equalizador, isto é, variar de forma alternada as 
exigências na recepção de informação (particularmente difi cultar a ação do 
receptor visual e do equilíbrio) com as pressões na motricidade (fi gura 2).

Figura 2 – Fórmula para o desenvolvimento das famílias de exigências na 
coordenação

Fonte: (modifi cado de KRÖGER; ROTH, 1999).

O item ‘C’ do processo inclui o desenvolvimento das denominadas 
Famílias de Habilidades Esportivas, conceito modifi cado em relação a pro-
posta original de Kröger e Roth (1999) denominado habilidades técnicas. A 
escolha na modifi cação do termo e pequenas variações nos conteúdos deriva 
da busca de uma adequada precisão conceitual. Desenvolver as Famílias de 
Habilidades Esportivas signifi ca preparar o caminho para a aprendizagem 
das técnicas por meio de atividades que promovam transferências e efei-
tos positivos na realização de tarefas motoras, particularmente com bola. 
Conforme Tani (2016), recorrendo a vários autores, habilidade se defi ne 
como expressão do grau de profi ciência na execução do movimento. Se con-
fi gura como uma ação complexa e intencional envolvendo toda uma cadeia 
de mecanismos sensórios, centrais e motores, a qual mediante o processo de 
aprendizagem, tornou-se organizada e coordenada para alcançar objetivos 
predeterminados com máxima certeza (WHITING, 1975), e também com 
o mínimo de dispêndio de energia (GUTHRIE, 1952). As sete Famílias 
de Habilidades Esportivas se consideram tarefas perceptivo-motoras que se 
relacionam com as difi culdades dos esportes (quadro 3).
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Quadro 3  – Famílias de Habilidades Esportivas

Fonte: (modifi cado de ROTH; KRÖGER, 2011). 

Conforme Tani (2016) a técnica é algo objetivo cujas especifi cações se 
expressam, por exemplo, por meio da fala ou da escrita, implica em se ter in-
formações de antemão sobre a forma ideal de realizar um movimento. Técnica 
implica em efi ciência e /ou efi cácia (MESQUITA; MARQUES; MAIA, 2001), 
seu desenvolvimento se inicia no momento ‘C’, descrito a seguir. 

O modelo pendular do treinamento técnico-tático: a passagem do 
incidental para o intencional

A função do treinamento tático e técnico se modifi ca de acordo com 
os níveis de rendimento que se deseja alcançar e consoante com a estrutura 
temporal do processo de ensino-aprendizagem-treinamento (iniciantes, alto 
nível de rendimento). Planifi car implica relacionar objetivo(s), conteúdo(s) 
e método com nível de rendimento, considerando a fase temporal (faixas 
etárias), o grupo de esportes (invasão, raquete, etc.), os materiais e insta-
lações disponíveis, a frequência de treinos por semana, o signifi cado da 
interação condição física/técnica/tática da modalidade, etc. No alto nível de 
rendimento esportivo o treinamento tático-técnico objetiva a melhoria da 
tomada de decisão e adequada solução motora para obter o resultado (nem 
sempre representada pelo movimento ideal). Nos jogos esportivos coletivos, 
realizar uma técnica implica relacionar a tomada de decisão, com o grau 
de difi culdade da tarefa (condições do atleta realiza-la), com a situação de 
jogo (parâmetro decisional). O processo de Tomada de Decisão se organiza 
durante as fases da ação (Interpretação-Antecipação-Realização), confor-
me propósitos subjetivos, é intencional, dirigido e regulado psiquicamente 
pelos sistemas social-cognitivo-emocional-automático (NITSCH, 2009). 
Particularmente nos esportes de invasão, de rede e de combate, o compor-
tamento decisional está impregnado de intencionalidade, ou seja, resulta 
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eminentemente tático, a técnica emerge para operacionalização da toma-
da de decisão. Nesse contexto, conforme as características pedagógicas da 
IEU, se formula uma proposta de integração do treinamento técnico-tático 
descrita num modelo pendular cujo eixo principal se centra nos processos 
de atenção. Esses estabelecem o diálogo da memória de trabalho com a de 
longo prazo, com o acoplamento da recepção/elaboração de informação via 
processos de botom-up e top-down. Os processos cognitivos constituem uma 
unidade concatenada com o processo decisório. A decisão intuitiva afl ora 
com base na experiência acumulada, acessada via atenção. A construção 
do modelo pendular do treinamento técnico-tático, se sustenta nas teorias 
cognitivas (NITSCH, 2009; STERNBERG, 2002), dos sistemas dinâmi-
cos/ecológicos (ARAUJO, 2005), e particularmente o modelo SMART 
(RAAB, 2007), o denominado ‘Situation Model of Anticipated Response-
consequences in Tactical Decision’, e recentemente sua versão Extended and 
Revised– estendido e revisado (RAAB, 2015) traduzido livremente como 
‘Modelo de Antecipação das Consequências das Respostas em Situação de 
Decisões Táticas’). Raab (2015) destaca a relação entre os processos ‘Top-
down e Botton-up’ na elaboração de informação e de formas de pensamento, 
ou seja, a Tomada de Decisão decorre de forma simultânea nas interações do 
tratamento da informação desses processos (RAAB, 2003). Neste sentido, 
o reconhecimento da situação de jogo ocorre de forma implícita (decisões 
intuitivas) ou explicita (decisões deliberativas), conforme a situação tem-
poral para tomar decisão. 

Os modelos SMART e SMART-ER formulam uma interação bidi-
recional entre a Tomada de Decisão e o complexo Percepção-Ação. Ambos 
se relacionam com as teorias de aprendizado do controle antecipativo do 
comportamento (HOFFMANN, 1993). Oliveira et al. (2009), consideram 
que ao longo do tempo o cérebro organiza as experiências para melhorar a 
Tomada de Decisão. O nível de rendimento do conhecimento tático-téc-
nico evidencia-se na tomada de decisão na situação de jogo (AFONSO; 
GARGANTA; MESQUITA, 2012; DAVIDS et al., 2013) o que implica 
que a cognição não pode ser dissociada da ação (MORIN; LE MOIGNE, 
2007). Muitas situações de jogo não permitem que a tomada de decisão 
seja planejada com antecedência, há contextos nos quais o jogador desen-
volve sua ação caracterizada por elevada pressão temporal (OUDEJANS; 
NIEUWENHUYS, 2009). Pesquisas mostraram que a memória de trabalho 
infl uencia diretamente a focalização da atenção e a busca visual (KREITZ 
et al., 2015) direcionando os estímulos para o que está armazenado na me-
mória de longo prazo (MORIYA; KOSTER; RAEDT, 2014) graças ao au-
mento da rapidez e precisão das tarefas atencionais (KREITZ et al., 2015). 
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Com base nesses pressupostos teóricos, se postula o modelo pendular 
do treinamento técnico-tático. Se considera que os processos de atenção 
constituem o eixo do pêndulo. Esse se ‘movimenta’ tanto no sentido vertical, 
quanto no eixo horizontal (do centro direciona-se aos lados, volta ao centro, 
entre outros). Quando o movimento pendular está no centro, se direciona/
aumenta o nível de atenção na atividade, por exemplo, no objetivo do trei-
namento técnico: estabilizar a técnica, realizá-la com fl uência e consistência, 
bem como corrigir desvios do movimento, enquanto no treinamento tático 
direciona-se a atenção para o aprendizado e assimilação dos sinais relevantes 
para a tomada de decisão. O movimento se afasta do centro, se dilui o foco 
atencional, se apresentam atividades que provoquem o desvio da atenção, 
tarefas duplas, que permitem avaliar quanto foi adquirido nas atividades de 
direcionamento da atenção.

No plano vertical o treinamento tático considera-se um desenvol-
vimento didático (A-B-C) em três momentos: inicial-posicional-deci-
sional (GRECO, 2013). No treinamento técnico (com base em FITTS; 
POSSNER, 1967) os passos decorrem da aprendizagem verbal-cognitivo, 
associativo, automatização, conforme descrito na quadro 4. 

Quadro 4 – O A-B-C do modelo pendular no treinamento técnico-tático no sentido 
vertical

Momento/ 
objetivo Tática Técnica

A
Inicial: direcionamento para 

aspectos da mecânica da 
movimentação na situação

Verbal-cognitivo: aproximação 
cognitiva, compreender como se 

realiza o gesto técnico

B Posicional: ênfase nos 
processos perceptivos

Associativo: melhorar a fl uidez do 
movimento, combinar e associar 

(tática) os movimentos, a situação 

C
Decisional: ênfase na 

melhoria da Tomada de 
decisão

Automatização: realizar o movimento 
sem pensar, regulação automatizada 

de forma fl exível (cerebelo).

Fonte: os autores.

No sentido horizontal, no treinamento tático se consideram os des-
vios da atenção por meio de tarefas tático-coordenativas e tático-técnicas, 
enquanto o desvio da atenção no treinamento técnico se materializa nas 
tarefas técnico-coordenativas e técnico-táticas. Na fi gura 3, observa-se um 
ABC na horizontal (fases e etapas) e outro na vertical (desvio e direciona-
mento da atenção).
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Figura 3 – Modelo pendular do treinamento técnico-tático nos esportes, particular-
mente para os jogos esportivos e de combate

Fonte: (modifi cado de GRECO et al., 2015). 

Como operacionalizar o desvio e/ou o direcionamento da atenção 
nas práxis:

• Direcionamento da atenção: exercícios que incentivem o atleta a 
descobrir os sinais relevantes (por exemplo, defensor sai a marcar 
(sim/não), posição do corpo- frontal/diagonal, etc.); no treinamen-
to técnico, estabilizar a técnica (corrigir desvios do modelo ideal, 
fi xar a atenção no decorrer do movimento, corrigir os erros com 
exercícios específi cos ás partes do movimento).  

• Desvio da atenção: retirar a atenção da situação/ou do movimento, 
colocando tarefas duplas por meio de atividades em que a tomada 
de decisão e/ou a motricidade estejam sobre pressão. No handebol, 
realizar lançamentos por cima de um obstáculo que difi culta a vi-
são, ou realizar o lançamento a determinado ângulo, sinalizado pelo 
goleiro (pressão tempo e precisão). Realizar passes entre jogadores 
com duas bolas, com defensor.  Realização de tarefas alheias ao 
movimento durante sua execução, como a realização de operações 
matemáticas (por exemplo, o treinador pergunta, 7x2? Durante o 
arremesso no basquetebol), ou colocar locais a se observar durante 
a realização motora.
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Considerações Finais

Os modelos de ensino-aprendizagem pela compreensão, particular-
mente o TGfU e o Modelo da Educação Desportiva, tímida e gradativa-
mente disseminam-se no Brasil. Nesse contexto, observa-se notoriedade 
para a obra de Gonzalez e Bracht (2012) intitulada ‘Metodologia do Ensino 
dos Esportes Coletivos’, que apresenta uma solida, terminante e axiomática 
adaptação cultural para o ensino dos esportes. Em relação a modelos centra-
dos no aluno que evidenciam a aprendizagem incidental, mais de vinte anos 
decorreram desde o início da proposta da Iniciação Esportiva Universal. A 
mesma passou por adaptações, correções, que resultaram de investigações 
relativas a seus efeitos, suas potencialidades e fragilidades. 

O cerne da proposta sustenta-se nos processos de aprendizagem in-
cidental (do aluno) e reclama por um ensino (do professor) intencional. Se 
apresenta como uma construção pedagógica, com princípios axiomáticos 
na relação à interação objetivos-conteúdos-métodos, com diversidade de 
campos de aplicação, do ensino-aprendizado ao treinamento, postula jogar 
para aprender e aprender jogando. Na concepção apresentada, merecem 
destaques a preocupação no desenvolvimento da coordenação e das habili-
dades, aspectos bastante negligenciados na maioria das propostas, bem como 
a possibilidade de o professor utilizar separadamente, ou combinando de 
formas diferentes os conteúdos apresentados. Um bom professor não cópia, 
procura, com base no seu conhecimento temático, organizar e adaptar o 
mesmo a realidade ambiental (social-cultural-material-instalações-objetivos, 
entre outros) em que trabalha.

Uma boa leitura e o desejo de muita inspiração para um adequado 
destino.
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Introdução

Reconhecido como um esporte coletivo, o goalball é praticado em 
uma quadra com dimensões de 18m x 9m. Trata-se de um paradespor-
to sem invasão territorial, com três jogadores por equipe, que desempe-
nham ações ofensivas e defensivas durante dois tempos de 12 minutos 
(MORATO; GOMES; ALMEIDA, 2012). Criado em 1946 na Alemanha, 
pelo alemão Hanz Lorenzer e o austríaco Sett Reindle, enfatizava a rea-
bilitação de soldados cegos e com baixa visão advindos da II Guerra 
Mundial (NASCIMENTO; CAMARGO, 2012). Ao longo dos seus 74 
anos de idade houve um aumento mundial do número de praticantes 
(VANLANDEWIJCK, 2006), valorizando sua prática com a inclusão no 
programa dos Jogos Paralímpicos em 1976 (COSTA; WINCKLER, 2012). 
Entretanto, como a pesquisa científi ca acompanhou o processo evolutivo 
da modalidade é algo ainda a ser explorado. Portanto, tendo por base uma 
revisão sistemática da literatura, neste capítulo objetivamos apresentar e 
discutir o conhecimento científi co produzido sobre o goalball. 

A busca por referências foi baseada nos procedimentos que contem-
plam uma revisão sistemática (LIBERATI et al., 2009). As bases de dados 
Web of Knowledge, Scopus, PubMed, e Google Scholar foram utilizadas na 
pesquisa. Para a identifi cação e seleção dos trabalhos usamos a palavra-chave 
‘goalball’, seguida pelo preenchimento de dois critérios de inclusão: (i) arti-
gos completos disponíveis e; (ii) trabalhos publicados na língua Portuguesa, 
Inglesa ou Espanhola. Foram excluídos trabalhos de conclusão de curso, dis-
sertações de mestrado, teses de doutorado, resumos publicados em anais de 
eventos científi cos e relatos de experiência. A coleta resultou, inicialmente, 
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em 102 artigos, sendo 30 oriundos da base de dados Web of Knowledge, 
46 do Scopus, 10 do PubMed e 16 do Google Scholar. Após a remoção dos 
artigos duplicados (30) e exclusão dos artigos que não preenchiam os cri-
térios de inclusão (17), 55 estudos foram incluídos na revisão e lidos na 
íntegra. Para a análise qualitativa, os estudos foram categorizados em três 
áreas temáticas (COSTA; WINCKLER, 2012): Esporte e saúde (prevenção, 
reabilitação e manutenção da saúde); Esporte educacional (centralização no 
processo de ensino-aprendizagem e interação promovido pelo meio educa-
tivo e inclusivo); e, Esporte e rendimento (enfoque no desempenho espor-
tivo). Por vezes, a classifi cação dos estudos foi difi cultada pelo seu enfoque 
em mais de uma área: o mesmo esporte que promove saúde ou reabilita 
també m se mostra educativo e inclusivo em alguns estudos; a busca pelo 
alto rendimento esportivo demonstrou infl uência, também, de aspectos 
relacionados à saúde, qualidade de vida e educação do atleta. Por isso, a 
inclusão dos estudos nas áreas não foi mutuamente excludente.

Panorama quantitativo

Dentre as 55 pesquisas sobre o goalball encontramos 187 autores de 
14 países (Figura 1). É importante destacar a conformidade entre produção 
científi ca e o desempenho competitivo das trê s naç õ es com mais publica-
ções. O goalball esteve incluído em 11 Jogos Paralímpicos desde 1976. 
Coincidentemente, nove competições têm, ao menos, um dos três países 
entre os medalhistas. Com destaque para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, 
que contou com Brasil e Estados Unidos no pódio masculino, e Turquia e 
Estados Unidos no pódio feminino1.

Figura 1 – Distribuição das publicações científi cas por país

1 Informações obtidas no site do IPC (International Paralympic Committe) no dia 01/02/2019. 
Link: https://www.paralympic.org/rio-016/results/goalball.
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Ao analisar a distribuição dos anos de publicação (Figura 2), observa-
mos a evolução do ano 2000 até os dias atuais. Tal trajetória demonstrou o 
aumento considerável no número das publicações em periódicos nacionais 
e internacionais, principalmente após 2010, com destaque para o ano de 
20182. Em ordem comparativa com os períodos de realização dos Jogos 
Paralímpicos, destacamos a infl uência e estímulo do evento sobre a pro-
dução do conhecimento científi co. O primeiro artigo com delineamento 
experimental publicado sobre o goalball retrata a utilização de técnicas de 
imaginação no processo de treinamento e competição da modalidade. O 
estudo não só envolveu jogadoras representantes da seleção Britânica nos 
Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, como também investigou processos 
utilizados para o rendimento esportivo (EDDY; MELLALIEU, 2003). 

Figura 2 – Distribuição das publicações científi cas por ano

A Figura 3 apresenta a classificação dos periódicos, conforme o 
WebQualis da área “Educação Física”. O Fator de Impacto de 63% das 
publicações variou entre 0.16 e 2.77. Os demais estudos não possuíam tal 
avaliação. 

Figura 3 – Classifi cação das publicações científi cas pelo WebQualis

2 Em 2019, incluímos os dados publicados até a data de 31 de janeiro.
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Em relação aos 187 autores e coautores dos estudos identifi cados 
nesta revisão, observamos uma distribuição global em blocos interativos 
(Figura 4), o que promove uma diversidade de produção do conhecimento 
sobre a modalidade, embora pouca interatividade entres os países e grupos 
de pesquisadores.

Figura 4 – Rede de interações entre os autores e coautores nos 55 estudos científi cos 
encontrados

Nota: Figura baseada na análise de redes realizada no software Gephi, versão 0.9.2.

Panorama qualitativo

O processo de análise qualitativa foi baseado na alocação dos estudos 
em três áreas temáticas não excludentes. Para os temas Esporte e saúde, 
Esporte educacional e Esporte e rendimento emergiram, respectivamente, 
18, 14 e 25 artigos. As principais informações de cada estudo foram ex-
traídas para refl etirmos quanto ao conhecimento gerado sobre o goalball.
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Esporte e saúde

O goalball originou-se com propósito de reabilitação e seu desenvol-
vimento foi consequência, não só do sucesso nesse processo, mas também 
de outros benefícios que transcendem a prática na modalidade. Associado 
à reabilitação, temos os efeitos profi láticos do esporte, assim como os pro-
cedimentos que auxiliam na manutenção da saúde do praticante. Nesse 
sentido, buscamos entender o enfoque dado a essa temática pelas pesquisas 
e como esse conhecimento pode ser transferido ao treinamento esportivo. 

Uma revisão sistemática acerca do ‘estado da arte’ das pesquisas em 
esportes coletivos para pessoas com defi ciência demonstrou que o goalball 
é o terceiro esporte Paralímpico mais investigado, apó s basquetebol e rugby 
em cadeira de rodas (SIMIM et al., 2018). Os autores identifi caram 26 
trabalhos com abordagens relacionadas à caracterização da modalidade (8), 
análise do desempenho (11), saúde e qualidade de vida (4), nutrição (3), 
psicologia (3), fi siologia (5), fi sioterapia (2), treinamento físico (1), testes 
e avaliações (1) e aspectos sociais (2). Como pode ser observado, o tema 
Esporte e saúde ainda é pouco explorado na literatura, tendo em vista os 
benefícios que a modalidade pode proporcionar aos praticantes. 

Fundamentados em menores níveis de aptidão física em pessoas com 
defi ciência visual, comparado a seus pares videntes, principalmente decor-
rentes de maiores níveis de inatividade física, os objetivos de muitas publi-
cações envolvem princípios profi láticos e de reabilitação advindos da prática 
da modalidade. Com análise longitudinal, estudos realizados na Turquia 
verifi caram que os níveis de aptidão física entre crianças e adolescentes com 
defi ciência visual aumentaram após intervenção com prática do goalball 
durante seis semanas (ÇOLAK et al., 2004) e 12 semanas (ATAN; AYCA, 
2016). A partir de testes físicos (i.e., força, resistência, mobilidade de 
membros superiores, fl exibilidade e equilíbrio) foi constatado que a prática 
regular da modalidade promoveu, não só o aprimoramento da aptidão 
física, como também menores níveis de massa corporal total (ÇOLAK et 
al., 2004), sendo tais achados corroborados por outros estudos (FURTADO 
et al., 2016; KARAKAYA; AKI; ERGUN, 2009).

As indagações acerca dos benefícios sobre equilíbrio e controle pos-
tural em praticantes de goalball nortearam outras pesquisas, com achados 
contraditórios. A partir de mensurações do equilíbrio, alguns estudos en-
contraram resultados favoráveis em jogadores de goalball, quando compa-
rados a pessoas com defi ciência visuais sedentárias (AYDOǦ et al., 2006), 
iniciantes com menos de 10 anos de experiência (BEDNARCZUK et al., 
2017), competidores de atletismo Paralímpico (NOGUEIRA; SHIBATA; 
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GAGLIARDI, 2009) e lutadores de judô (SANTOS et al., 2018). Já Rocha 
et al. (2006) não confi rmaram tais benefícios no equilíbrio, o que talvez 
possa ser explicado pela prática esportiva ser menos regular entre os partici-
pantes analisados no estudo. Averiguou-se ainda, que as infl uências no equi-
líbrio, causadas pela defi ciência visual, são as mesmas quando o indivíduo 
possui o sentido visual, mas exerce o teste de equilíbrio de olhos fechados 
(SILVA et al., 2018). E, são ainda maiores quando comparados a pessoas 
com defi ciência auditiva que demonstram resultados superiores em testes 
de equilíbrio (AKINOĞLU; KOCAHAN; AKINO, 2018). Sabendo que 
os benefícios trazidos pelo esporte são estímulo-dependentes, treinadores 
e profi ssionais especializados devem estar atentos à frequência e empenho 
de seus alunos e atletas, além de proporcionar um treino individualizado 
às particularidades e potencialidades de cada um.

Em relação à composição corporal e nutrição dos praticantes, há 
preocupação com os elevados níveis de sedentarismo encontrados na litera-
tura (ÇOLAK et al., 2004; GAWLIK; ZWIERZCHOWSKA; ROSOLEK, 
2015; SILVA et al., 2018). Jogadores de goalball apresentaram hábitos 
alimentares com elevado consumo de gorduras e baixa ingestão de car-
boidratos (RODRIGUES; BASTOS; PLUS, 2007), fato correlacionado 
com a elevada prevalência de sobrepeso e obesidade entre os praticantes 
(GAWLIK; ZWIERZCHOWSKA; ROSOLEK, 2015; VALDÉS; GODOY; 
HERRERA, 2014). Contudo, esses estudos analisaram equipes com pouca 
expressão no cenário competitivo, com participantes de 20 a 64 anos de ida-
de, e podem não ter refl etido o panorama mundial da população praticante 
de goalball. Sabendo que a prática do jogo contribui não só para a diminui-
ção da gordura corporal, como também para o aumento da aptidão física 
dos praticantes (AKINOĞLU; KOCAHAN; AKINO, 2018; CALISKAN 
et al., 2011; ÇOLAK et al., 2004; FURTADO et al., 2016; KARAKAYA; 
AKI; ERGUN, 2009; VALDÉS; GODOY; HERRERA, 2014), a carência 
de informações relacionadas à ingestão alimentar adequada para jogadores, 
assim como o acompanhamento nutricional apropriado em equipes, pare-
cem ser fatores que contribuem para a irregularidade do perfi l nutricional. 

Mais recentemente, a incorporação do goalball em programas de 
iniciação esportiva vem sendo investigada (TINDALL et al., 2017). Embora 
a modalidade tenha promovido ganhos (aumento no nível de atividade 
física nos praticantes), a necessidade de desempenhar habilidades motoras 
abertas em contextos de interação com oponentes, requer elevado grau 
de orientação espacial e conhecimento sobre os movimentos específi cos 
do jogo. Portanto, comparado a modalidades como atletismo, ginástica e 
judô, o goalball promoveu menores níveis de atividade física. Entretanto, 
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com a permanência no esporte, os possíveis benefícios avançam os limites 
da quadra e vão em direção à diversão, independência e autonomia do pra-
ticante (AMORIM et al., 2010). Nesse sentido, mais resultados sustentam 
as vantagens proporcionadas pela modalidade. Comparado a esportes como 
atletismo, judô e futsal, a prática do goalball proporciona menor sentimento 
de solidão entre os praticantes por conta do aumento da confi ança. Isto, não 
só infl uencia as relações interpessoais entre os praticantes, como também 
oportuniza o desenvolvimento socioafetivo dos envolvidos (KIZAR et al., 
2016).

Esporte educacional

Nesse quesito, o conhecimento já produzido e publicado sobre o 
goalball apoia-se em benefícios que extrapolam o caráter físico, abarcando 
o desenvolvimento pessoal e psicomotor (SILVA; SILVA; PEREIRA, 2000). 
Seja na escola, nos clubes, ou em instituições especializadas, o cenário prá-
tico do goalball acontece sob a luz do paradigma vigente: a potencialidade 
individual.

Estudos voltados aos aspectos sociais sugerem que o goalball pode ter 
caráter educativo e inclusivo, podendo promover a melhoria da autonomia, 
autoestima, independência e socialização em praticantes da modalidade 
(AMORIM et al., 2010; GOMES-DA-SILVA; ALMEIDA; ANTÉRIO, 
2015; OLIVEIRA et al., 2013; SCHERER; RODRIGUES; FERNANDES, 
2011; SILVA; SILVA; PEREIRA, 2000; SIMIM et al., 2018; VELASCO; 
SANTOS; SOUZA, 2017). Por isso, a aplicação desse esporte em programas 
de treinamento para grupos de pessoas com e sem defi ciência (e.g., inclusão 
reversa) propiciam a sensibilização e compreensão de questões voltadas à 
defi ciência, como por exemplo, os aspectos relacionados à aceitação da adap-
tação esportiva (regras, elementos estruturais, etc.) (PÉREZ-TORRALBA 
et al., 2018; TINDALL; FOLEY; LIEBERMAN, 2016; VAN RHEENEN, 
2016). Tendo em vista que há pessoas com características diferentes em um 
mesmo grupo, a necessidade de adaptação é inerente à prática. Proporcionar 
uma prática acessível faz parte do processo de desenvolvimento do prati-
cante e demais envolvidos, desde seus primeiros contatos com o esporte. 

Haegele, Zhu e Davis (2017) investigaram o signifi cado das aulas de 
educação física e de programas esportivos para atletas, que no momento da 
realização do estudo, alcançaram a elite do goalball. A partir de entrevistas, 
emergiram quatro temas relevantes quanto à signifi cação da educação física 
escolar para o alcance do alto nível. Como consenso, os atletas relataram a 
importância do professor de educação física no processo educativo e inclu-
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sivo. O destaque como atletas na escola também foi salientado como facili-
tador da interação com os demais alunos. Os treinamentos extracurriculares 
foram destacados como os maiores estímulos para o alcance do alto nível, 
devido ao aumento nas oportunidades de prática esportiva. Finalmente, 
a exclusão foi abordada como um aspecto negativo no processo. Para a 
maioria dos atletas, a exclusão era internalizada nas aulas de educação fí-
sica, sendo que eles mesmos se excluíam perante as próprias defi ciências. 
Para outros, esse aspecto negativo foi decorrente da exclusão por colegas de 
turma, o que remonta novamente à importância do professor para mediar 
o processo inclusivo.

O professor de educação física certamente necessita adaptar as ativi-
dades propostas em aula para torná-las acessíveis a todos. Como apontado 
por Nascimento e Camargo (2012a; 2012b), são necessários mais estudos 
envolvendo a decodifi cação da modalidade ou até metodologias alternativas 
que facilitem a aprendizagem do goalball, seja qual for o ambiente (SILVA; 
SILVA; PEREIRA, 2000). Destaque para o estudo de Haegele e Wiegel 
(2018), em que foi proposta a reestruturação do goalball. Os autores pro-
puseram um jogo reduzido (regras e elementos estruturais diferentes) para 
auxiliar o desenvolvimento das potencialidades, especialmente em alunos 
iniciantes.

O goalball “[...] fornece uma reaprendizagem existencial, na medi-
da em que parte do impedimento de ver cria um espaço lúdico que pos-
sibilita orientar-se por outros canais” (GOMES-DA-SILVA; ALMEIDA; 
ANTÉRIO, 2015, p. 36). Assim, fi ca evidente a sua utilização como meio 
para o desenvolvimento pessoal do praticante, seja relacionando-se aos as-
pectos físicos (e.g., força, resistência, orientação e mobilidade, equilíbrio) 
ou socioafetivos (e.g. humor, autonomia, relações interpessoais). 

Esporte e rendimento

No auge dos seus 74 anos de idade, com 48 anos de presença em 
eventos internacionais e centenas de eventos nacionais e regionais, a com-
petição esportiva é fator inerente ao goalball (AMORIM et al., 2010). 
Aqui, estamos nos referindo à capacidade que o jogo tem em revelar o 
desempenho de alto nível, em promover não só benefícios relacionados à 
temática Esporte e saúde ou Esporte educacional, mas também, em aprimo-
rar características que certamente diferenciem o praticante amador do atleta 
de alto rendimento. Por motivos didáticos, os estudos foram classifi cados 
nos subtópicos: estado nutricional e perfi l morfológico; avaliação física; 
desempenho em jogo; e outras vertentes.
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Estado nutricional e perfi l morfológico

O estado nutricional é um fator que, junto ao treinamento, pode 
favorecer ou impactar no aprimoramento do desempenho em atletas de 
alto nível. Tais fatores devem ser motivos de preocupação entre as equi-
pes e principalmente entre treinadores, visto que o estado nutricional 
pode infl uenciar diretamente o perfi l morfológico do atleta (GAWLIK; 
ZWIERZCHOWSKA; ROSOLEK, 2015; VALDÉS; GODOY; 
HERRERA, 2014;). Características antropométricas favoráveis (menor 
percentual de gordura e maior massa muscular) têm sido evidenciadas em 
atletas Paralímpicos e nos times mais bem colocados em competições da 
modalidade (ASLAN; KARAKOLLUÇU; ÜRGÜP, 2018; ROMANOV 
et al., 2017; SCHERER et al., 2012). Além disso, a medida de estatura 
corporal mostra-se como um indicador importante nas defi nições do perfi l 
morfológico em atletas de goalball (ROMANOV et al., 2017). Tais atri-
butos devem-se principalmente a constante exigência na fase defensiva do 
jogo. Um prolongamento corporal maior proporcionaria maior ocupação 
da área de defesa, facilitando a interceptação do arremesso adversário. 

Todavia, em complemento às especulações acerca da estatura cor-
poral, Molik et al. (2015) verifi caram que não há diferenças signifi cativas 
entre o comprimento do braço e do corpo de 44 competidores dos Jogos 
Paralímpicos Londres 2012. Com exceção da estatura, a infl uência da regu-
laridade dos treinamentos ao longo dos anos, do alto padrão de qualidade 
dos treinadores e do acompanhamento multidisciplinar viabilizam os efeitos 
positivos no estado nutricional dos atletas e, consequentemente, no perfi l 
morfológico, que juntos fornecem condições basilares para o desenvolvi-
mento de jogadores e equipes bem-sucedidas.

Avaliação física

A avaliação física contempla procedimentos que indicam a condição 
de aspectos de força, resistência cardiovascular, fl exibilidade, além de outros 
parâmetros de uma pessoa ou um grupo. Quando esse sistema é bem desen-
volvido, os resultados da avaliação contribuem para o processo de prescrição 
e monitoramento do treinamento, proporcionando análises do rendimento 
esportivo do atleta ou da equipe. Por isso, grupos de pesquisadores vêm 
expandindo o conhecimento relacionado ao perfi l físico de jogadores com 
testes laboratoriais ou de campo. Outros procuram avaliar e correlacionar 
o desempenho físico com o desempenho na partida, ou ainda, conduzem 
a avaliação física em contexto real de jogo. 
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No estudo de Goulart-Siqueira et al. (2019), foi verifi cada forte cor-
relação entre o teste de força de membro inferior (salto vertical com contra-
movimento) e a velocidade de arremesso da bola de goalball (simulação de 
cobrança de penalidade). Fato que salienta a importância do aprimoramento 
de tais conteúdos para o desempenho neste jogo em que a velocidade de 
arremesso é diretamente relacionada com a maior probabilidade de pon-
tuação (MORATO et al., 2018). 

Outro aspecto físico a se destacar no goalball é a potência aeróbia. 
Relacionada ao consumo, transporte e utilização máxima do oxigênio, essa 
variável vai ao encontro das exigências físicas do goalball. A característica 
intermitente do jogo, evidente pelo ciclo regular de ações ofensivas e defen-
sivas faz com que atletas mantenham uma frequência cardíaca média entre 
142 e 122 bpm, respectivamente (LAREDO; BIES; LLUCH, 2019). Isto 
exige de jogadores constante disponibilidade energética para a manutenção 
e recuperação de desejado alto-nível de desempenho (ALVES et al., 2018). 

Gulick e Malone (2011) foram as primeiras pesquisadoras a avaliarem 
e proporem um teste de campo específi co para a determinação da potência 
aeróbia no goalball. Em um protocolo com movimentos específi cos do 
jogo e incrementos de intensidade, determinou-se o consumo máximo de 
oxigênio de sete atletas paralímpicas (média = 34,7 ± 7,5 mL.Kg.min-1). 
Embora a proposta do teste específi co tenha sido pioneira na modalidade, 
as limitações metodológicas quanto à reprodutibilidade e preservação da 
validade ecológica apresentada, difi cultam a replicação do teste proposto 
em contexto prático.

Em complemento a avaliação do perfi l físico dos atletas, voltado aos 
aspectos fi siológicos, pesquisadores identifi caram que os níveis de potên-
cia aeróbia infl uenciam positivamente os estímulos intermitentes do jogo: 
atletas que obtiveram valores mais elevados de potência aeróbia, também 
apresentaram menor frequência cardíaca nas pausas recuperativas durante o 
jogo (ALVES et al., 2018). Além disso, no mesmo estudo foi demonstrada 
originalmente a relevância do metabolismo anaeróbio alático no jogo de 
goalball: jogadores que apresentaram maior densidade de ações por minuto 
jogado, também demonstraram maiores valores de contribuição alática.

Desempenho em jogo

Dada à complexidade dos esportes coletivos, o conhecimento acerca 
do desempenho em jogo tem se mostrado uma das vertentes mais investi-
gadas na literatura. Informações estão disponíveis para serem utilizadas por 
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treinadores da modalidade, principalmente no que se refere ao desempenho 
tático-técnico, que se apresenta como uma das temáticas que mais geram 
conhecimento no âmbito dos esportes coletivos (AQUINO et al., 2017).

Fundamentado na abordagem sistêmica, Morato, Gomes e Almeida 
(2012) são precursores na observação e descrição da auto-organização no 
goalball. A necessidade do cumprimento sucessivo de princípios de ataque 
(controle da bola, preparação do ataque e arremesso) e defesa (balanço de-
fensivo, leitura da trajetória da bola e interceptação) revela a lógica do jogo. 
Nesse segmento, um protocolo desenvolvido para análise do jogo propõe 
inúmeras combinações ofensivas (MORATO et al., 2017), que envolvem 
diferentes estratégias, tempos de duração, tipo, origem e destino dos ar-
remessos. A equipe defensora, por sua vez, fi ca à espera de um estímulo, 
geralmente advindo de sinais sonoros emitidos pelas equipes adversárias, 
funcionando como um ‘gatilho disparador’ para a reação defensiva. Dessa 
forma, o conhecimento dos elementos que compreendem o jogo de goal-
ball, agora de maneira estruturada, se estabeleceu como um alicerce para 
treinadores e pesquisadores que utilizam como sustentação teórica a auto-
-organização no jogo de goalball. 

Embora a auto-organização exija subsequentes esforços da equipe 
como um todo, a infl uência da acuidade visual do atleta pode ser relevante 
para a estruturação do treinamento. Sabe-se que a efi ciê ncia no sistema ofen-
sivo é  maior para atletas com baixa visã o (B2 e B3)3, geralmente situados na 
posição de ala. A maior distância total percorrida em maior velocidade por 
jogadores posicionados nas alas proporciona ataques mais rápidos, aumen-
tando as chances de se anotar um gol (MONEZI et al., 2018; MORATO 
et al., 2018). Por sua vez, atletas cegos (B1) têm melhor desempenho na 
fase defensiva e em posição de central (MOLIK et al., 2015; MORATO; 
GOMES; ALMEIDA, 2012). Os mecanismos compensatórios aprimorados 
com a superestimulação auditiva contribuem para um efi ciente desempenho 
defensivo, principalmente devido a necessidade de identifi cação do ‘gatilho 
disparador’ para reagir. 

Dentre os princípios ofensivos e defensivos, o primeiro mostra-se 
como alvo da maior parte das especulações na literatura, mesmo que o 
sucesso na partida de goalball seja predominantemente dependente de um 
sistema defensivo efi ciente (TOSIN et al., 2008). As escolhas do tipo de 

3 Classifi cação visual baseada na acuidade visual medidos em testes oftamológicos. Classe esportiva 
B1: acuidade visual é menor que o LogMAR 2,60; Classe esportiva B2: acuidade visual varia de 
1,50 a 2,60 LogMAR, e/ou campo visual restringido a um diâmetro de menos de 10 graus; Classe 
esportiva B3: acuidade visual varia de 1 a 1,40 LogMAR, e /ou campo visual limitado a um diâmetro 
de menos de 40 graus (International Blind Sports Association, 2018).
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arremesso (arremessos frontal, com giro ou entre pernas) e trajetória bola 
(paralela ou diagonais) não infl uenciam diretamente no desempenho da 
equipe (LINK; WEBER, 2018; MORATO et al., 2018). Todavia, arremes-
sos mais velozes (MONEZI et al., 2019), como é o caso dos arremessos 
com giro (BOWERMAN et al., 2011) direcionados a lacuna entre dois 
defensores (LINK; WEBER, 2018) diminuem o tempo de reação da defesa 
adversária (SILVA et al., 2010), aumentando a probabilidade de pontua-
ção. O mesmo ocorre com a utilização de arremessos com giro e com bola 
quicada em partidas do sexo feminino que, na maioria das vezes, não são 
adaptadas a esses tipos de arremessos durante o treinamento. O requeri-
mento de força de membros superiores, além de outros fatores estruturais 
(tamanho das mãos), são fatores limitantes no processo de ensino-apren-
dizagem (AMORIM et al., 2010; LINK; WEBER, 2018; MORATO et 
al., 2018). Por isso, os estímulos a estes tipos de arremessos, assim como 
o aprimoramento da força devem ser integralmente aplicados ao longo da 
periodização do treinamento.

Outras vertentes

Por meio de entrevistas, Eddy e Mellalieu (2003) demonstraram que 
as atletas de elite (classe B1) utilizam imagens mentais baseadas em estímu-
los táteis e auditivos para o processo motivacional e cognitivo no esporte. A 
questão da ansiedade também tem recebido atenção dos pesquisadores, seja 
pela demonstração de maiores níveis durante a competição (ARAÚJO et 
al., 2013) ou em relação ao clima de tensão entre os envolvidos no processo 
de classifi cação funcional (MARQUES; GUTIERREZ; ALMEIDA, 2012), 
o que demonstra a necessidade de acompanhamento psicológico, princi-
palmente em atletas de elite. Neste sentido, um programa de treinamento 
multidisciplinar envolvendo combinação de suporte psicológico e físico 
potencializou a preparação de uma equipe para a competição (LARSEN, 
2014). Além disso, a autoinstrução por palavras motivacionais e instru-
cionais demonstrou capacidade de conceder estímulos e informações refe-
rentes ao desenvolvimento da melhor técnica nas cobranças de penalidade 
(STAMOU et al., 2007). 

Quanto à lesão esportiva, análise em diferentes esportes para pessoas 
com defi ciência visual (atletismo, futebol de cinco, goalball, judô e natação) 
verifi cou que a classifi cação visual (classe B1 > classe B3), local das lesões 
(membros inferiores > membros superiores) e gênero (feminino > mascu-
lino) apresentaram diferenças quanto a frequência de lesões (SILVA et al., 
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2011). Em complemento, os autores apresentam que, considerando todos 
os esportes investigados, tendinopatias, contraturas e contusões foram as 
mais recorrentes. 

Considerações fi nais

Ao observar o conhecimento acima exposto é possível perceber que 
independente do intuito (reabilitativo, educativo ou competitivo), o goalball 
benefi cia a quem o pratica. Quando bem conduzidas, a trabalhosa jornada 
entre o praticante amador e o atleta de alto rendimento pode ser menos 
custosa, e a literatura aqui apresentada tem demonstrado possíveis caminhos 
para tal. No âmbito do Esporte e saúde, com o aspecto benéfi co da prática 
situado no centro das indagações, muitas são as vantagens advindas da prá-
tica regular, principalmente no que diz respeito ao nível de equilíbrio. Com 
o praticante posicionado no centro do processo, o conhecimento do goalball 
no Esporte educacional revela a capacidade que o esporte tem de proporcio-
nar condições para a evolução social, psicológica e física. Finalmente, com a 
competição e o desempenho em destaque, o cenário temático do Esporte e 
rendimento proporciona os mais diversifi cados meios pelos quais é possível 
alcançar a excelência esportiva.

Quase duas décadas de ciência no goalball revelam que ainda somos 
iniciantes na modalidade. O goalball carece da prática regular da ciência e 
da busca pelo alto nível das publicações. Na tentativa de recusar o óbvio em 
busca do rendimento científi co, a promoção de estudos inovadores deve ser 
cenário para a evolução da modalidade. Como pesquisadores, esperamos 
ter contribuído com o panorama quantitativo e qualitativo da modalidade 
e, seguimos na busca pela transposição de 74 anos de experiência empíri-
ca para a produção do conhecimento científi co disponível para todos os 
interessados da área. Como treinadores, esperamos ter potencializado o 
entendimento das perspectivas já conhecidas acerca da saúde, educação e 
rendimento com o goalball. Esperamos ter demonstrado, acima de tudo, 
que o goalball avança os limites da quadra, e que, por isso, o treinamento 
não envolve apenas aspectos táticos, técnicos e físicos. Por trás do jogo do 
silêncio, vozes de motivação, torcida, diversão e muita ciência fazem do 
goalball um fenômeno sociocultural contemporâneo.
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Sistema imunológico: aspectos gerais

O termo imunidade é derivado da palavra imunitas, que se refe-
re à proteção contra doenças e, mais especifi camente doenças infecciosas. 
As células e moléculas responsáveis pela imunidade constituem o Sistema 
Imunológico, e sua resposta coletiva e coordenada à entrada de substâncias 
estranhas é denominado resposta imune (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 
2015). 

O sistema imunológico (SI) é responsável por um sistema complexo 
de defesa do organismo contra quaisquer tipos de invasores e agressões, 
zelando assim pela manutenção da homeostase. O SI é composto por uma 
variedade de células e moléculas mediadoras/efetoras, as quais historicamen-
te são divididas como componentes da imunidade inata (“inespecífi ca”) ou 
imunidade adquirida/adaptativa (“específi ca”) (ABBAS, 2003). A imunida-
de inata possui ação inespecífi ca, compondo a primeira linha de combate a 
agentes agressores, além de estar diretamente envolvida no dano, reparo e 
remodelamento de estruturas danifi cadas (CRUVINEL et al., 2010). Seus 
principais componentes são células com propriedades fagócitas e citotóxicas; 
bem como barreiras físico-químicas, como a pele e fatores antimicrobianos 
e anti-infl amatórios produzidos ou secretados nas superfícies epiteliais.

O sistema imune adquirido possui duas principais características que 
os diferenciam do sistema imune inato: a) especifi cidade da resposta imune 
que combate um agressor específi co e previamente identifi cado; b) capacida-
de de “memória” que permite uma resposta defensiva de maior magnitude 
a cada nova exposição a um agressor conhecido (MESQUITA JÚNIOR et 
al., 2010; WALSH et al., 2011). A imunidade adquirida pode ser conside-
rada a ferramenta de defesa mais desenvolvida do nosso organismo, capaz 
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de destruir um micro-organismo agressor de modo extremamente efi caz, 
combatendo assim a colonização do organismo e o estabelecimento da in-
fecção (MESQUITA JÚNIOR et al., 2010). As principais células do sistema 
imune adquirido são os linfócitos T e B, que por sua vez caracterizam dois 
tipos de respostas imunes adquiridas, conhecidas por imunidade humoral 
e imunidade celular (ABBAS, 2003).

Sistema imunológico e exercício

As observações de interação entre sistema imune e exercício aumen-
taram a partir da década de 1970 (AHLBORG; AHLBORG, 1970), mas 
só a partir das décadas de 1980 e 1990 que os efeitos do exercício sobre o 
sistema imune consolidaram-se. Neste período foi demonstrando a maior 
incidência de sintomas de infecção, sobretudo no trato respiratório superior 
(ITRS) após exercícios extenuantes (NIEMAN, 1990; PETERS, 1993). 
Outros dados científi cos também demonstraram que a intensifi cação do 
treinamento físico reduzia a resistência de atletas à vírus e bactérias, além 
de piorar o desfecho e tempo de cura das infecções (BRENNER et al., 
1994). Em contrapartida, outros estudos demonstraram que o treinamento 
físico moderado reduzia a incidência de sintomas de ITRS, sugerindo uma 
melhora na capacidade defensiva do sistema imune (NIEMAN, 1990).

Nesse sentido, foi demonstrado a existência de uma relação entre 
carga do exercício e suscetibilidade a ITRS, a qual foi didaticamente des-
crita na forma de uma curva em J (NIEMAN, 1994). Este modelo suge-
re que, enquanto o exercício de carga moderada pode melhorar a função 
imunológica, atingindo níveis melhores que dos indivíduos sedentários ou 
daqueles que se exercitam em cargas baixas; quantidades excessivas de exer-
cício prolongado de alta intensidade podem induzir efeitos nocivos sobre 
o sistema imunológico, o que podem aumentar o número de sintomas de 
ITRS (NIEMAN, 1994).

Posteriormente, o modelo em J da relação entre carga de exercício e 
incidência de sintomas de ITRS foi atualizado de modo a formar um S. Este 
novo modelo em S sugere que, para atletas de elite, a incidência de sintomas 
de ITRS retornaria a níveis semelhantes à de indivíduos sedentários devido 
uma maior competência do sistema imune destes indivíduos, compatível 
ao máximo “estado da arte” da forma física, só observado em atletas de elite 
(MALM, 2006). 

Segundo COX (2008) apenas um terço dos sintomas de ITRS é 
resultado de infecções causadas por patógenos (vírus e bactérias) e que os 
dois terços restantes teriam outras causas como asma, alergias, resposta 
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autoimune, desordens nas cordas vocais e/ou trato respiratório em geral, 
infecção de outra origem, dano físico/mecânico, exposição ao ar extremante 
seco, desidratação, poluição, efeitos adversos do estresse psicológicos sobre 
as membranas e tecidos, a migração de citocinas pro-infl amatórias advindas 
do dano muscular ou de qualquer outra origem, ou ainda, a combinações 
destes fatores (COX, 2008; BERMON, 2007; BISHOP, 2006; PEAKE, 
2005). Desta forma, o debate sobre os reais causadores dos sintomas de 
ITRS se mantém entre cientistas e técnicos, chamando a atenção para a 
importância da investigação profunda das causas de ITRS, tratamentos e 
medidas preventivas individualizadas para cada atleta (WALSH, 2011a; 
COX 2008), especialmente em atletas master.

Imunossenescência e aspectos gerais do exercício físico

O processo natural de envelhecimento reflete principalmente as 
consequências biológicas do dano não reparado ao longo do tempo e está 
relacionado a mudanças progressivas em muitos sistemas fi siológicos im-
portantes, afetando as funções nos níveis molecular, celular e sistêmico 
(MULLER; PAWELEC, 2013). Como já bem descrito na literatura, o 
envelhecimento pode alterar as interações altamente coordenadas no nível 
sistêmico, levando à perda de homeostase e à diminuição da capacidade 
de responder a desafi os extrínsecos e intrínsecos, resultando em senescên-
cia e aumentando a suscetibilidade a muitas doenças crônicas importantes 
(PAWELEC, 2012).

Sabe-se que uma resposta defensiva apropriada do sistema imunoló-
gico requer baixos níveis de oxidação e infl amação, que são dois processos 
interligados com muitos ciclos de retroalimentação (VIDA et al., 2014). 
No entanto, danos celulares aparecem quando esses níveis estão aumentados 
(como no caso do envelhecimento), e células da imunidade inata, como os 
macrófagos, exibem uma produção sobreativada de compostos oxidativos e 
infl amatórios, que ocorre principalmente na ausência de estímulo antigênico 
e não pode ser neutralizada por defesas antioxidantes e anti-infl amatórias, 
levando assim a um estado crônico de estresse oxidativo e infl amatório 
(VIDA et al., 2014; HUNSCHE et al.; 2016). 

Sabe-se que o estresse oxidativo crônico é conhecido por afetar as 
células que constituem os sistemas reguladores centrais (como os sistemas 
nervoso, endócrino e imunológico) levando à comunicação perturbada entre 
eles e afetando as suas capacidades funcionais, o que consequentemente 
desregula a homeostase e infl uencia a longevidade (FUENTE et al., 2011). 
Particularmente, as mudanças no sistema imunológico que acompanham o 
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envelhecimento humano são muito complexas e geralmente são chamadas 
de imunossenescência (senescência do sistema imunológico). O envelhe-
cimento não leva necessariamente a deteriorações inevitáveis nas funções 
imunológicas, mas afeta sempre sua modulação. Embora muitos aspectos da 
função imune diminuam com o envelhecimento, alguns deles permanecem 
estáveis e alguns se tornam superativos (MULLER; PAWELEC, 2013).

Os fatores e mecanismos da senescência do sistema imunológico são 
múltiplos e incluem, entre outros, defeitos na medula óssea (refl etidos nas 
alterações das proporções de células linfoides e mieloides exportadas para 
a periferia), a involução (atrofi a) do timo (diminuindo a geração de no-
vas células T) e defeitos intrínsecos na formação, maturação, homeostase 
e migração de linfócitos periféricos (GRUVER et al., 2007; (MULLER; 
PAWELEC, 2013).

A imunossenescência inclui uma série de mudanças profundas que 
afetam tanto a imunidade inata como a adaptativa/adquirida do sistema 
imunológico. A imunidade inata apresenta alterações funcionais e fenotípi-
cas em neutrófi los, monócitos/macrófagos, células dendríticas e células NK 
decorrentes do processo de senescência do sistema imunológico, sendo essas 
relacionadas a defeitos funcionais em células apresentadoras de antígeno, 
aumento do número de Células Natural Killer (NK) e um aumento no 
perfi l infl amatório (GRUVER et al., 2007; PAWELEC, 2012; MULLER; 
PAWELEC, 2013). Por outro lado, o comprometimento da imunidade 
adaptativa decorrentes do processo de imunossenescência incluem altera-
ções em algumas populações celulares, diminuição na função dessas células, 
redução do comprimento dos telômeros e maior taxa de apoptose e redução 
na capacidade de produção de anticorpos específi cos (De ARAUJO et al., 
2013).

Adicionalmente, uma das principais características da imunossenes-
cência é a alteração na composição celular do compartimento de células T, 
refl etido por uma diminuição no número de células com fenótipo T-naive 
(que são vitais para a montagem de respostas imunes a novos patógenos) 
em associação com um aumento no número de células T-efetoras/memória 
(que têm um fenótipo de diferenciação tardio e especifi cidade antigênica li-
mitada) (SIMPSON et al, 2012; MULLER; PAWELEC, 2013; SIMPSON; 
BOSCH, 2014), prejudicando assim a capacidade do sistema imunológico 
para combater novos agentes patogênicos e aumentando a susceptibilidade 
a infecções (SIMPSON, 2011; DINH et al., 2017).  

Assim, a imunossenescência e o “perfi l de risco imunológico” associa-
do têm como características alterações sistêmicas no sistema imunológico 
como a acumulação de subconjuntos diferenciados tardiamente de linfócitos 
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T, proporções reduzidas de células T naive, telômeros de leucócitos encurta-
dos e soro-positividade para infecções por citomegalovírus latente (CMV) 
e vírus de Epstein-Barr (EBV) (PAWELEC, 2012), sendo essas alterações 
associadas à má efi cácia de vacinas, diminuição da vigilância imunológica 
e maior morbidade e mortalidade como resultado de doenças infecciosas 
em idosos (WIKBY et al., 1998).

Mudanças nos hábitos de vida e de conduta têm sido propostas no 
intuito de combater a imunossenescência. Dentre estas, tem-se observado 
que o engajamento e a regularidade em programas de treinamento físico po-
dem contribuir signifi cativamente na promoção e manutenção da saúde em 
idosos (HASKELL et al., 2007; NELSON et al., 2007). Diversas evidências 
tem demonstrado que o exercício físico regular em idosos pode prevenir 
ou retardar o declínio da resposta imune relacionado à idade (CHIN et al., 
2000), suprimir o perfi l infl amatório crônico de baixo-grau (PETERSEN 
& PEDERSEN, 2005), melhorar a resposta imunológica para combater 
novos agentes patogênicos (SMITH et al., 2004; GRANT et al., 2008) e 
vacinação (KOHUT et al., 2002; De ARAUJO et al, 2015), sem sofrer com 
os efeitos colaterais que os tratamentos imunoterapêuticos podem acarretar 
(CAPRI et al., 2006).

Em um estudo recente de revisão sistemática, Dinh et al. (2017) 
observaram que uma sessão aguda de exercício físico induz a mobilização 
de linfócitos T de memória, naive e senescentes do sangue periférico e pro-
move a apoptose dos linfócitos. Tais achados complementam e corroboram 
a hipótese de que o exercício físico pode aumentar a mobilização de células 
T dos tecidos periféricos para o local de execução, onde subsequentemente 
sofrem apoptose e geram um “espaço vago” para as células T naive recém-
-geradas ocuparem (SIMPSON, 2011; DINH et al., 2017), o que contribui 
na melhora da capacidade do sistema imunológico para combater novos 
agentes patogênicos (SIMPSON, 2011).

Em concordância a esses achados, Spielmann et al (2011) investi-
garam os efeitos da atividade física no acúmulo de células T de memória 
e a perda do repertório de células T-naive em 102 adultos saudáveis (18 a 
61 anos de idade). Os autores observaram que o VO2máx foi inversamente 
associado com a proporção de células T auxiliares (CD4+) e citotóxicas 
(CD8+) senescentes, no entanto, a idade não estava mais associada as células 
T senescentes ou naive quando ajustadas para o VO2max, enquanto as associa-
ções inversas entre os subgrupos de VO2max e de células T persistiram após o 
ajuste para a idade. Assim, os autores sugerem que os resultados encontrados 
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demonstraram que a aptidão aeróbica está associada a um menor acúmulo 
de células T senescentes, destacando os efeitos benéfi cos de um estilo de 
vida ativo sobre o envelhecimento do sistema imunológico.

Além de potencialmente induzir melhores respostas imunes adap-
tativas, o exercício físico parece ter um efeito positivo na imunidade inata 
(YAN et al., 2001; SIMPSON, 2011; De ARAUJO et al., 2013). Yan et al 
(2001) observaram que o número de células NK e a atividade fagocítica dos 
neutrófi los (que diminui com o envelhecimento) aumentou signifi cativa-
mente em idosos ativos que praticaram Exercício físico aeróbio duas vezes 
por semana, por 1 h ou mais, durante 3 anos, quando comparados a um 
grupo de idosos sedentários. Em outro estudo, Shimizu et al (2011) verifi -
caram que sessões de treinamento combinado (treinamento aeróbio + trei-
namento de força) realizadas por 3 meses (frequência de 2 dias na semana) 
levaram a um aumento no número de células CD28+CD8+ e CD80+CD14+ 
no sangue periférico, sugerindo assim que o exercício físico regular pode 
suprarregular os monócitos e as células dendríticas, possivelmente melho-
rando a apresentação de antígenos e consequente imunidade mediada por 
células T em idosos. 

Desta maneira, dados acumulados sugerem que o exercício físico 
regular pode ser uma abordagem segura e poderosa para melhorar o sistema 
imunológico. No entanto, poucos estudos foram realizados até o momento 
para investigar os efeitos do exercício sobre marcadores de imunossenes-
cência celular, principalmente em idosos. Consequentemente, mais estudos 
são necessários para verifi car se o exercício realmente pode reduzir a imu-
nossenescência.

Atletas master, imunossenescência e exercício físico

Atletas master são indivíduos que sistematicamente treinam e 
competem em formas organizadas de desporto, algumas delas especialmente 
elaboradas para adultos mais velhos. Cada organização desportiva, nacional 
ou internacional, determina a idade que defi ne um atleta master. Em geral, 
a idade que se inicia uma categoria master é determinada pela idade em 
que o recorde mundial para a elite do desporto atingiu o limite máximo. 
Enquanto atletas master tem geralmente 35 anos de idade ou mais, a com-
petição para atletas master na natação começa aos 25 anos de idade, no 
atletismo aos 35 anos e no golf aos 50 anos (HECHT, 2001; REABURN; 
DASCOMBE, 2008). 
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Os atletas master participam no desporto organizado e competitivo 
por um número alargado de razões. Principalmente os atletas master parti-
cipam por divertimento, benefícios para a saúde e aptidão física, socializa-
ção e competição (REABURN; DASCOMBE, 2008; SHAW; OSTROW; 
BECKSTEAD, 2005). A preparação e participação em competições de 
atletas master aparentemente foi associada com perspectivas favoráveis   em 
termos de qualidade de vida e a incidência de novos casos de doença is-
quêmica do coração, hipertensão e diabetes, pelo menos em 750 atletas 
entrevistados sobre um período de 7 anos (SHEPHARD et al., 1995). Os 
níveis de atividade adotadas pelos competidores foram substancialmente 
elevados, e os autores deste estudo realizado há mais de 20 anos, já levan-
taram a questão do quão longe a manutenção da saúde pode ser atribuída 
aos altos níveis de condicionamento físico. Sugeriu-se que os indivíduos 
mais velhos podem sustentar tais níveis de atividade sem uma infl uência 
negativa sobre a sua resistência à doenças infecciosas (SHEPHARD et al., 
1995) 44.4% response rate. 

A resistência de um organismo à doença e à infeção é comprometida 
com a idade devido ao aparecimento de declínios inevitáveis no funciona-
mento normal do sistema imune (SIMPSON et al., 2012). O sistema imu-
nológico é o mais importante sistema fi siológico de proteção do organismo. 
A maioria dos dados experimentais sobre alterações imunológicas com o 
envelhecimento mostra um declínio em muitos parâmetros imunológicos 
quando comparados com indivíduos saudáveis   jovens. A maior parte dessas 
mudanças é denominada imunossenescência. A imunossenescência tem sido 
considerada por algum tempo como prejudicial, porque muitas vezes leva 
ao acúmulo subclínico de fatores pró-infl amatórios e envelhecimento. No 
entanto, essas mudanças também podem ser vistas como adaptativas ou de 
remodelação, em vez de apenas prejudiciais. Considerando que é concebí-
vel que mudanças imunes globais possam levar a várias doenças, também 
é evidente que essas mudanças podem ser necessárias para a sobrevivência/
longevidade prolongada (FULOP et al., 2018; PAWELEC, 2017). 

Em conjunto, sugere-se que a imunossenescência e o “infl ammaging” 
estão na origem da maioria das doenças dos idosos, como infecções, cân-
cer, distúrbios autoimunes e doenças infl amatórias crônicas (ACCARDI; 
CARUSO, 2018; DE ARAÚJO et al., 2013; SPIELMANN et al., 2011). 

A defi ciência nas funções de macrófagos em idosos pode prolongar o 
processo de infeção, levando ao aumento da vida útil do agente patogénico 
e maior potencial de danos ao hospedeiro. Além disso, é possível que idosos 
que tenham predisposição para câncer ou doenças autoimunes / infl amató-
rias, apresentem níveis basais de infl amação mais elevados, os quais podem 
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difi cultar a resolução de respostas imunes a agentes infeciosos. O decrés-
cimo no número, na função das células B (a produção de anticorpos) e na 
proliferação poderia traduzir numa resposta imune adaptativa mais fraca 
ao agente patogénico, conduzindo ao aumento da gravidade e do tempo 
de infeção. Características de imunossenescência obtidas no pool de células 
T, incluem baixos números de células T naïve (em especial nas células T 
CD8+) e um elevado número de células T de memória (células T CD8+ 
especialmente no estágio fi nal de diferenciação) (APPAY; SAUCE, 2014; 
FÜLÖP; LARBI; PAWELEC, 2013; PAWELEC, 2012, 2014), respostas 
diminuídas à vacinação (MORO-GARCÍA et al., 2012; TURNER et al., 
2014) e uma razão CD4:CD8 menor que 1.0 (LUZ CORREA et al., 2014). 
Estas alterações são também potencializadas pela infecção por citomegaloví-
rus (WILLS et al., 2011). A depleção do pool de células T naïve associada ao 
envelhecimento pode resultar em menos células naïve capazes de responder 
a novos antígenos; na verdade, o pool alargado de células de memória pode 
realmente impedir que as populações de células naïve sejam capazes de 
proliferar e expandir em número sufi ciente (SENCHINA; KOHUT, 2007).

Foi sugerido que o exercício pode atrasar o início do envelhecimento 
imunológico ou mesmo melhorar a resposta do sistema imune em pessoas 
mais velhas (MÜLLER; PAWELEC, 2013; SIMPSON, 2011; SIMPSON 
et al., 2012; SIMPSON; GUY, 2010; TURNER, 2016)

O treinamento moderado ou intenso ao longo da vida leva a respostas 
imunes mais fortes e por um maior tempo, por exemplo, nos anticorpos 
de vacinas contra a gripe, resultando em indivíduos mais protegidos (DE 
ARAÚ JO et al., 2015) . Além disso, a imunovigilância exercida pelos linfó-
citos, onde estas células tem a capacidade de reconhecer antígenos associados 
a vírus, bactérias ou tumores e de desenvolver respostas específi cas a estes, 
pode ser facilitada pela linfocitose transitória e subsequente linfopenia in-
duzida por sessões de exercício (GLEESON; BISHOP, 2005; TURNER, 
2016). Além disso, alguns tipos de exercício são anti-infl amatórios, e se 
repetidos regularmente ao longo da vida, há uma menor morbidade e mor-
talidade por doenças com etiologia imunológica e infl amatória (GLEESON 
et al., 2011). Assim, muitos aspectos da função imune mudam com o en-
velhecimento, e algumas alterações podem ser restauradas transitoriamente 
pelo exercício. 

Neste contexto, atletas master com uma prática regular de treinamen-
to ao longo da vida são um grupo interessante que pode ser utilizado como 
um modelo para estudar o envelhecimento no contexto do comportamento 
otimizado em relação a um envelhecimento saudável e ativo (MIKKELSEN 
et al., 2013; TANAKA; SEALS, 2008). As consequências do treinamento 
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ao longo da vida sobre o envelhecimento não são claras, em grande par-
te devido à difi culdade de dissociar os efeitos do envelhecimento normal 
daqueles provocados por uma prática exercício físico regular ao longo da 
vida (DE GONZALO-CALVO et al., 2012; FAULKNER et al., 2008; 
MIKKELSEN et al., 2013; POLLOCK et al., 2015; SILVA et al., 2016).

Os atletas master mantém sua capacidade aeróbica e apresentam mar-
cadores anti-infl amatórios favoráveis, semelhante ao observado em adul-
tos-jovens saudáveis. Assim, o treinamento ao longo da vida parece não ter 
efeitos deletérios no equilíbrio das citocinas pró e anti-infl amatórias. Pelo 
contrário, é capaz de reverter parcialmente os efeitos pró-infl amatórios do 
envelhecimento. Portanto, a resposta das citocinas ao exercício regular pode 
ser um dos mecanismos anti-infl amatórios que podem ajudar os atletas a 
“neutralizar” o processo do envelhecimento (MINUZZI et al., 2019).

O exercício extenuante é usualmente associado com um aumento 
dos sintomas de infecções do trato respiratório superior (ITRS) em atletas 
(GLEESON et al., 2012; NIEMAN; JOHANSSEN; LEE, 1989) e o exercício 
de elevado volume pode ter um efeito imunossupressor (GLEESON, 2007). 
Sabe-se que os mecanismos imunológicos que fundamentam este aparente au-
mento da suscetibilidade a infecção em atletas são, provavelmente, multifatoriais 
e incluem perturbações do compartimento de células T (COSGROVE et al., 
2012; SIMPSON et al., 2015; TOSSIGE-GOMES et al., 2014). 

As células T reguladoras (Tregs) são cruciais na manutenção da tole-
rância imunológica e no controle negativo de respostas imunes patológicas 
(DE MOURA BRAZ et al., 2014; FEHÉRVARI; SAKAGUCHI, 2004). 
As Tregs tem a capacidade de suprimir a ativação, proliferação e as funções 
efetoras de uma vasta gama de células imunitárias, incluindo as células T 
CD4+ e CD8+, as células NK, as células B e células apresentadoras de antí-
genos (APCs) (LITTWITZ-SALOMON et al., 2015; SAKAGUCHI et al., 
2010). Estas células podem suprimir as células T efetoras por mecanismos 
que incluem a competição direta com moléculas coestimulatórias expres-
sas nas APCs ou através da redução dos níveis de fatores de crescimento 
essenciais, tais como a IL-2 (SCHMIDT; OBERLE; KRAMMER, 2012). 
Além disso, as Tregs secretam IL-10 e TGF-β como mecanismos adicionais 
para suprimir a atividade das células-alvo (CORTHAY, 2009; MINUZZI 
et al., 2017). Tregs possuem um papel central na homeostasia do sistema 
imune, por isso, qualquer perda da função das Tregs, em função da idade, 
contribuiria para uma atividade imune exacerbada e distúrbios autoimunes, 
já observados em seres humanos idosos com síndrome infl amatória crônica. 
Por outro lado, o aumento relacionado com a idade no número de Tregs 
poderia estar relacionado com o risco aumentado de infecções e doenças 
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malignas entre os idosos (FESSLER et al., 2013). É necessário dizer que, 
esta expansão da população de Tregs só pode ser considerada fi siologica-
mente relevante se a função supressora das Tregs permanecer intacta. Com 
efeito, a produção de IL-10 e a expressão de FoxP3 pelas Tregs mostrou-se 
preservada com o envelhecimento (JAGGER et al., 2014). Além disso, o 
treinamento tem profundo impacto sobre a manutenção de níveis elevados 
de IL-10 e consequentemente na manutenção do número das células T 
reguladoras (MINUZZI et al., 2017). Esses resultados apoiam os efeitos 
anti-infl amatórios do exercício no modelo proposto por Gleeson e colegas 
(GLEESON et al., 2011).

O exercício pode provocar efeitos preventivos e/ou reparadores na 
imunossenescência das cé lulas T (SIMPSON, 2011; SIMPSON; GUY, 
2010). Resumidamente, propõe-se que três processos resultem neste efeito. 
Em primeiro lugar, as células de um fenótipo diferenciado de fase fi nal são 
mobilizadas para o sangue periférico durante o exercício (CAMPBELL 
et al., 2009; MINUZZI et al., 2018; SIMPSON et al., 2007, 2010). Em 
segundo lugar, essas células extravasam a partir de sangue (homing) para os 
tecidos periféricos e / ou infl amados 1-2 h após o exercício (DHABHAR, 
2014; WALSH et al., 2011a, 2011b). Nestes locais as células seriam expostas 
a uma série de estímulos pró-apoptóticos (por exemplo, espécies reativas 
de oxigénio, glucocorticoides, citocinas) podendo causar a apoptose destas 
células (KRÜGER et al., 2009). A terceira fase e hipótese fi nal, propõe que 
o repertório de células T naïve é capaz de expandir em resposta ao “espaço 
imune” que foi criado, iniciado por um loop de feedback negativo hipotético 
que governa o número de células T naïve e de memória (HAUGEN et al., 
2010; SIMPSON, 2011). A hipótese do aumento da frequência das células 
T terminalmente diferenciadas no sangue após o exercício agudo sugere que 
a mobilização seletiva e morte destas células pelo exercício agudo e regular 
poderia eventualmente permitir que as células T naïve ocupassem o espaço 
imune vago e aumentassem o repertório de células T (MINUZZI et al., 
2018; SIMPSON et al., 2010).

Este assunto assume grande relevância quando se considera o acú-
mulo de células T senescentes com o envelhecimento e o possível papel do 
exercício na remoção destas células altamente citotóxicas. O treinamento 
a longo-prazo (49  8 anos) foi associado com baixos níveis de contagem 
de células sanguíneas brancas, contagem de neutrófi los, IL-6, IL-10, IL-
1ra e TNFR1, associados a melhora do perfi l de saúde em idosos (DE 
GONZALO-CALVO et al., 2012). O exercício de resistência realizado ao 
longo da vida (28  2 anos) foi relacionado com abrandamento da redução 
do volume muscular e diminuição de alguns marcadores infl amatórios (CRP 
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e IL-6), características que geralmente estão aumentadas com o envelhe-
cimento. Isto sugere que o exercício físico regular pode ser importante na 
redução da infl amação sistémica e manutenção da massa muscular com a 
idade (MIKKELSEN et al., 2013). 

Atletas master (65-85 anos) que tinham hábitos regulares de trei-
namento intenso e moderado apresentaram menor proporção decé lulas T 
CD4+ e CD8+ terminalmente diferenciadas (CD45RA+CCR7-) e compri-
mento maior dos telômeros treinados em comparação ao grupo controle. 
Esta pesquisa mostrou também que o grupo envolvido em treinamento 
intenso apresentou redução na apoptose de células T, avaliada pela expressão 
de Bcl-2 e caspase-3 (SILVA et al., 2016). Isto sugere e, em conformidade 
com outros estudos (SIMPSON et al., 2007; SPIELMANN et al., 2011), 
que intensidades mais altas de treinamento são necessárias para que as res-
postas imunes sejam mais pronunciadas. Ainda, atletas master com mais de 
20 anos de treinamento ao longo da vida tinham valores mais baixos para 
as porcentagens de linfó citos T senescentes (CD4+ e CD4+ naï ve e memó - 
ria-efetoras; CD8+, CD8+ naï ve, memó ria-central e memó ria-efetoras) do 
que os controles sedentários (MINUZZI et al., 2018).  

Em geral os resultados destes estudos sugerem que a manutenção de 
altos níveis de aptidão aeróbica durante o curso natural do envelhecimento 
pode ajudar a prevenir o acúmulo de células T senescentes e, ao mesmo 
tempo, manter um número sufi ciente de células T naïve capazes de reco-
nhecer e responder a novos antígenos.
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O esporte Orientação

Nos primórdios da existência humana, a orientação e a localização es-
pacial eram habilidades necessárias para a sobrevivência, principalmente nos 
deslocamentos terrestres para a busca de refúgios e de alimentos. Ao longo 
dos séculos, com o conhecimento dos astros, com a invenção da bússola e 
com o uso dos mapas, a localização e a orientação se tornaram mais precisas, 
permitindo nortear o deslocamento de exploradores e navegadores de terras 
e mares em qualquer momento e condições ambientais (SILVA, 2013).

O esporte de Orientação, regido pela Federação Internacional de 
Orientação (IOF), é a arte de navegar em terrenos desconhecidos, propor-
cionando a prática da atividade física e o contato com a natureza através 
do uso de uma bússola e de um mapa. Sendo uma atividade que promove 
o deslocamento de pessoas para a prática do lazer e do esporte, de maneira 
recreacional e competitiva, a Orientação envolve aspectos cognitivos e ris-
cos controlados, exigindo do praticante a uso de técnicas e equipamentos 
específi cos objetivando a segurança pessoal e a preservação do patrimônio 
ambiental e sociocultural (KIRCHHOF, 2018). Atualmente, a Orientação 
é muito praticada no âmbito universitário e tornou-se uma importante 
ferramenta de inclusão social devido à capacidade de auxiliar no desenvol-
vimento motor-cognitivo (SILVA, 2013).

De acordo com relatos históricos, a Orientação como modalidade 
desportiva teve início na Suécia no início da década de 20. Registros da-
tados apontam que sua origem está vinculada a um corredor matemático, 
especialista em provas de fundo, que considerava o tempo destinado para 
a prática da modalidade como improdutivo (cognitivamente), passando 
a resolver problemas matemáticos durante o exercício. Atualmente, refe-
rencia-se a origem da Orientação ao sueco Major Killander, na época um 
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ex-jovem escoteiro, que em 1918 percebeu e a diminuição do número de 
participantes em corridas de longa-distâncias (rústicas e cross-country) e 
decidiu usar a natureza como variável motivadora para alcançar maior ade-
são (PALMER, 1997).

Conforme Carmona et al. (2013), a Orientação é uma atividade 
esportiva na qual o participante desloca-se em um terreno, normalmen-
te desconhecido, passando por “pontos de controle” (PC) marcados em 
uma carta. A competição tem início no momento em que o competidor 
recebe o mapa de Orientação e o tempo de prova começa a ser registrado. 
Nele encontra-se marcado o percurso, que deve ser realizado no menor 
tempo possível, podendo o competidor fazer uso (ou não) de uma bússola 
(NUNES et al. 2012).

Os mapas de Orientação são muito mais detalhados que os mapas 
convencionais. Apesar de parecerem mais complexos, são de fácil interpre-
tação e de rápida leitura. O praticante rapidamente familiariza-se com os 
símbolos básicos e melhora seu desempenho. O mapa de Orientação con-
tém informações a respeito dos objetos e particularidades do terreno, sendo 
um instrumento de localização dos lugares geográfi cos - estes enfocados com 
o máximo de precisão e fi delidade (ver Figura 1).

Figura 1 – exemplo de um mapa de Orientação

Prismas nas cores (laranja e branco) são utilizados para materializar 
os PCs, com picotadores (ou bases eletrônicas) para perfurar o cartão de 
controle (ver Figura 2).
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Figura 2 – Modelos de prismas manual e eletrônico

A escolha do percurso e a capacidade de se orientar através do ter-
reno são a essência da Orientação. A navegação realizada pelo praticante é 
baseada na experiência pessoal e nas informações fornecidas pelos mapas 
de Orientação sendo estes validados pelas federações estaduais, vinculadas 
a Confederação Brasileira de Orientação (CBO) - fi liada ao International 
Orienteering Federation (IOF). A CBO foi fundada em 11 de janeiro 
de 1999 nas dependências da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO), na cidade de Guarapuava/PR, em assembleia presidi-
da por César Valmor Cordeiro, então presidente da Federação Gaúcha de 
Orientação, sendo eleito como primeiro presidente José Otavio Franco 
Dornelles. Até o ano de 2010, a CBO já tinha mais de 10.000 atletas fi lia-
dos, desde a sua fundação em 1999.

Aspectos Históricos da Orientação

O esporte nasceu nos países nórdicos por volta do ano 1850. Os mili-
tares trouxeram o esporte para o Brasil na década de 70 e em janeiro de 1999 
foi fundada a CBO. O primeiro campeonato organizado no Brasil ocorreu 
no estado da Paraíba, em 2007, denominado Circuito de Orientação da 
Paraíba (COPA). O campeonato foi composto por seis etapas, uma prova 
do “Pernalonga” para atletas mais experientes e um Radical Trekking para 
equipes (DA SILVA, 2011).

Na região da Escandinávia surgiram os primeiros indícios da ativida-
de que posteriormente viria a ser denominada de Orientação. Uma brinca-
deira realizada entre militares que tinha como objetivo escolher um ponto 
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aleatório no mapa e desafi ar o colega a chegar naquele local o mais rápido 
possível. A Escandinávia é uma região geográfi ca e histórica da Europa 
Setentrional que abrange Dinamarca, Suécia e Noruega. No ano de 1850, 
a Orientação nasceu como desporto nas forças armadas escandinavas, que 
a utilizava como meio de entretenimento para suas tropas. Após alguns 
decênios, a Orientação passou a ser praticada em clubes desportivos, dando 
origem às competições (KIRCHHOF, 2018).

Em 1888 a expressão “orientação” foi usada pela primeira vez na 
Academia Militar Sueca (em Karlberg, próximo de Estocolmo) e na Escola 
de Cadetes em Kristiania/Oslo, Noruega. Na época, esta expressão foi as-
sociada à prática da localização precisa de pontos específi cos pertencentes 
a um determinado terreno, sendo utilizados mapas e bússolas, sem o inte-
resse competitivo. Em 1893, em Estocolmo, foram realizadas as primeiras 
competições de Orientação sem a utilização de bússolas, passando estas a 
serem adotadas no âmbito competitivo a partir de 1895 em competições 
específi cas organizadas por Gösta Drake, que em 1903 viria a ser um dos 
fundadores da Federação de Esporte Sueca. Ofi cialmente, a primeira com-
petição regional desportiva de Orientação foi realizada em 1897, em Bergen 
– Noruega. Os países nórdicos possuem o maior número de praticantes 
neste desporto até os dias de hoje. Na Escandinávia a Orientação está entre 
os cinco desportos mais praticados. Atualmente, a maior competição do 
mundo realiza-se anualmente na Suécia, “5 dias da Suécia”, com um número 
record de aproximadamente 25 000 participantes.

Em Estocolmo (Suécia), a primeira competição ofi cial de Orientação 
foi realizada em 1901, com exigência extrema da capacidade cardiorrespi-
ratória. Porém, foi em 1912 que o desporto Orientação obteve um gran-
de avanço. Preocupado com a baixa adesão em corridas de longa-distân-
cia, o Major e Escotista Ernst Killander, considerado por muitos o pai 
da Orientação, vinculou o referido desporto junto a Federação Sueca de 
Atletismo. Consequentemente, o número de praticantes cresceu rapida-
mente. No dia 25 de março de 1919, o Major Ernst Killander foi diretor 
de uma prova que ocorreu nas proximidades de Estocolmo, com 12 Km 
de distância e apenas 3 PCs, reunindo 217 atletas inscritos em 3 categorias, 
sendo 155 iniciantes, marcando o início dos campeonatos mundiais de 
Orientação, tradicionalmente realizados até o presente momento. A partir 
desse momento, muitas competições foram competições realizadas. Em 
1930, na Finlândia, o campeão sueco Bjorn Kjellstrom e o inventor Gunnar 
Tillander conceberam um excelente instrumento para indicação de direção 
chamado de “Sistema Silva”, originando a atual expressão dada a bússola 
“Silva”. Por volta de 1935 houve um grande aprimoramento nas cartas de 
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orientação, o que melhorou consideravelmente as competições. Com isso, 
os corredores de longas-distância, que sempre venciam as competições de 
Orientação, cederam lugares de destaque a atletas com maior capacidade 
de orientação – correspondente a capacidade de se orientar corretamente 
(leitura da carta, utilização da bússola, escolha da rota, etc.) incentivando, 
inclusive, a prática do desporto no âmbito escolar, primeiramente na Suécia, 
a partir de 1942 (DA SILVA, 2011).

Com o surgimento da 2a grande Guerra Mundial, a Orientação con-
quistou seu grande ápice em termos de importância, devido à realização 
da mesma para com as estratégias militares. Terminada a 2a grande Guerra 
Mundial, em 1945, muitos países, tais como EUA, Canadá, Grã-Bretanha, 
Bélgica, Austrália, Espanha e França, começaram a praticar a Orientação 
no âmbito esportivo junto a seus militares e, posteriormente, escoteiros e 
civis. Na Finlândia, surgiu a primeira revista de Orientação, denominada 
“Suunnistaja”.

Com o aumento signifi cativo do número de adeptos da prática da 
Orientação em todo o mundo, surgiu a necessidade de se elaborar um re-
gulamento geral da modalidade. Em 1946 é criado um organismo nórdico 
com o objetivo de elaborar um regulamento, normalização e desenvolvimen-
to da modalidade. O primeiro mapa de Orientação colorido, com trabalho 
de campo e desenho feito especifi camente para a prática da Orientação, foi 
publicado na Noruega em 1950.

Em 1961 é fundada a Federação Internacional de Orientação du-
rante um encontro em Copenhague, sendo este ano o mais importante 
para o desenvolvimento da Orientação, a nível mundial. Em Copenhague 
(Dinamarca), países como Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Hungria, 
Noruega, Suécia e Suíça, originam a IOF (ver logomarca - Figura 3, 
INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION, 2016).

Figura 3 – Logomarca da IOF

No ano seguinte, 1962, aconteceu o primeiro Campeonato da 
Europa disputado na Loten (Noruega). Este campeonato teve apenas uma 
outra edição em 1964. Porém, o regulamento da IOF apenas é publica-
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do em 1963 de maneira provisória. Na sequência, em 1965, aconteceu 
a primeira prova moderna de Orientação, na França, e a introdução da 
Orientação no International Military Sports Council. O francês Jan Martin 
Larsen foi o grande pioneiro no desenvolvimento de mapas específi cos de 
Orientação, presidindo a primeira Comissão de Mapas de IOF (MC) em 
1965 (GRESGA, 1999).

No Brasil, a Orientação surgiu em 1970, com o interesse de alguns 
militares brasileiros em presenciarem as competições de Orientação or-
ganizadas pelo Conselho internacional de Desporto Militar. As primeiras 
competições militares no Brasil foram organizadas a partir de 1971 pelo 
Coronel Tolentino Paz. Em 1974, o desporto Orientação foi incluído no 
currículo da Escola de Educação Física do Exército, EsEFEx, tornando-
-se uma disciplina obrigatória, sendo a sua inclusão ocorrida por meio do 
Ministério de Educação e Cultura (MEC). Nesta Escola, neste mesmo ano, 
é editada a primeira publicação técnica brasileira sobre o esporte orientação. 
A partir de 1983 alguns mapeadores nórdicos auxiliaram na elaboração de 
mapas de Orientação. Destaca-se o apoio de Peo Bengtsson (sueco) por 
meio da World Wide Orienteering Promotion (WWOP) (DA SILVA, 2011). 

O XVII Campeonato Mundial Militar de Orientação, sob a orga-
nização da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), é realiza-
do em Curitiba-PR, em 1983, tendo como Diretor Técnico o Major da 
Aeronáutica Euro Brasílico Vieira Magalhães, com o apoio do Major fi n-
landês Ilpo Laiho, o que contribuiu para o desenvolvimento do desporto 
entre os militares e civis brasileiros, tendo em vista a realização de diversas 
ofi cinas introdutórias. No estado do Paraná, a 1° prova de Orientação foi 
realizada em Ponta Grossa/PR em 1977. Porém, para efeito de “marco zero” 
da Orientação paranaense, considera-se a prova realizada em 15 de agosto 
de 1978, na 1° OLIMBLIND (GRESGA, 1999).

Com intuito de divulgar mais a Orientação para as outras organiza-
ções civis e militares a Diretoria de Serviço Geográfi co do Exército Brasileiro 
promove, a partir de 1984, diversas competições.

Cumprindo a determinação da Diretoria de Serviço Geográfi co, a 1ª 
Divisão de Levantamento realizou, no dia 22 de agosto de 1984, no Parque 
Saint-Hilaire, Viamão/RS, uma competição de Orientação integrada aos 
eventos comemorativos da Semana do Exército na Guarnição de Porto 
Alegre. A competição contou com a participação de 14 entidades Civis e 
Militares, com a presença de 99 competidores, sendo 22 civis, 4 da Brigada 
Militar, 8 da Aeronáutica e 65 do Exército. Também em 1984 foi realiza-
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do em Curitiba/PR o XVII Campeonato Mundial Militar de Orientação, 
contribuindo para o desenvolvimento do desporto entre os militares e civis 
brasileiros (SILVA, 2013).

O primeiro campeonato metropolitano de Orientação foi realizado 
em 06 de julho de 1986 no Parque Barigui, em Curitiba/PR, com a partici-
pação de 115 atletas. A competição repetiu-se em 1987 e 1988, organizada 
pelo Departamento de Esporte e Recreação da Prefeitura Municipal daquela 
cidade, com apoio das unidades militares (GRESGA, 1999).

Em 1991, o Brasil participa em Boräs (Suécia) do 24º Campeonato 
Mundial Militar de Orientação. Alguns integrantes da equipe brasileira vi-
sitaram clubes e participaram das competições. Ao retornarem, organizaram 
competições abertas ao público civil, além de fundarem alguns clubes, por 
exemplo, o Clube de Orientação de Santa Maria/RS (COSM), iniciando 
um trabalho de desenvolvimento do desporto na cidade de Santa Maria/
RS, iniciando-se uma expansão por todo o Estado do Rio Grande do Sul 
(DA SILVA, 2011). 

Paralelamente, no ano de 1991, especifi camente no mês de setembro, 
o 26º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), localizado na cidade de 
Guarapuava/PR cria o Torneio Intercolegial de Orientação (TIO), com o 
apoio do então 3º Sgt. Carlos Alberto Xavier, destinado a estudantes do 
ensino fundamental e médio (ver Figura 4). O evento foi realizado até o ano 
de 2004. A partir de 2005, passa a integrar os Jogos Estudantis da Semana 
da Pátria (JESP) (GRESGA, 1999).

Figura 4 – Ilustrações do Torneio Intercolegial de Orientação (TIO), realizado em 
1991, no 26º Grupo de Artilharia de Campanha
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Em 21 de dezembro de 1995 na cidade de Guarapuava/PR é funda-
do o Clube de Orientação Lobo Bravo (COLB), tendo como integrantes 
da diretoria: Presidente: Carlos Alberto Xavier; Vice-Presidente: Erasmo 
José Machado; 1º Secretário: Locimar Alves Rosario; 2º Secretário: Odilon 
Penteado Junior; 1º Tesoureiro: Divair José Fachi; 2º Tesoureiro: Hilário 
Leopoldo Junges; Presidente de hora: Cel Helio Chagas de Macedo Junior 
Sócios; Fundadores: Ilzon Pereira Rehbein, Carlos Alberto Xavier, Erasmo 
José Machado, Hilário Leopoldo Junges, Divair José Fachi, Locimar 
Alves Rosario, Odilon Penteado Junior, Darci Rosa, Adir Correa, Osmar 
Wandscheer, Marcos Arlindo Cogo e Marcelo França. Na época, os primei-
ros clubes paranaenses fundados: Clube de Orientação de Curitiba (1995), 
Clube de Orientação de Ponta Grossa (1995), Clube de Orientação Lobo 
Bravo (1995), Clube de Orientação Rio-Mafrense (1996), Cobra Clube 
de Orientação (1996) e Clube de Orientação de Apucarana (1996), todos 
posteriormente vinculados a Federação Paranaense de Orientação (funda-
da em 31 de maio de 1998), organizadora responsável do atual Circuito 
Paranaense de Orientação (CIPO) (GRESGA, 1999). 

O primeiro Troféu Brasil, que se torno o percursor dos “5 Dias de 
Orientação do Brasil, foi realizado em São José dos Campos/SP na data 
de 15 de dezembro de 1996. Esta competição possibilitou a realização de 
uma reunião com a presença de inúmeras personalidades do esporte, onde 
foram defi nidos os primeiros passos para a criação da CBO. No mesmo 
ano, estando já organizado o esporte no Rio Grande do Sul, é fundada a 
Federação Gaúcha de Orientação (FGO) na cidade de Caxias do Sul/RS, 
elegendo-se José Otávio Franco Dornelles como Presidente e César Valmor 
Cordeiro como Vice-presidente (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
ORIENTAÇÃO, 2008). 

Por fim, em 11 de janeiro de 1999 nas dependências da 
UNICENTRO, em Guarapuava/PR, com a presença de Higino Esteves, 
membro do conselho da IOF, foi fundada a CBO, em assembleia Geral pre-
sidida por César Valmor Cordeiro, então presidente da FGO, sendo eleito 
como primeiro presidente José Otavio Franco Dornelles, a qual passou a 
administrar o desporto Orientação no Brasil. Em seguida, em 24 de abril 
de l999 o Clube de Orientação Lobo Bravo, localizado em Guarapuava/
PR, organizou a primeira etapa Ofi cial da CBO - I Etapa do Campeonato 
Brasileiro de Orientação. A partir de agosto de 1999, a CBO passa a ter 
representação plena junto a IOF, tornando o desporto Orientação cada vez 
mais popular no Brasil (ver quadro abaixo).
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Federações existentes

N° SIGLA NOME Cidade/Estado Data 
Fundação

1 FGO Federação Gaúcha de 
Orientação São Borja - RS 13 Janeiro 

1996

2 FORJ
Federação de Orientação 

do Estado do Rio de 
Janeiro

Rio de Janeiro - RJ 10 Março 
1998

3 FPO Federação Paranaense de 
Orientação Curitiba - PR 31 Maio 

1998

4 FODF Federação de Orientação 
do Distrito Federal Brasília - DF

25 
Novembro 

1998

5 FMO Federação Mineira de 
Orientação Varginha - MG

22 
Fevereiro 

2001

6 FECORI Federação Cearense de 
Orientação Fortaleza - CE 2004

7 FEOPE Federação de Orientação 
de Pernambuco Recife - PE

09 
Fevereiro 

2007

8 FOSP Federação de Orientação 
de São Paulo

Presidente 
Prudente - SP

25 
Novembro 

2000

9 FOG Federação de Orientação 
de Goiás

Caldas Novas - 
GO

19 Março 
2011

10 FBO Federação Baiana de 
Orientação

Feira de Santana 
- BA

04 
Outubro 

2014

11 ORIESC Federação Catarinense de 
Orientação Florianópolis - SC

12 FOMS
Federação de Orientação 

do Estado de Mato Grosso 
do Sul

Campo Grande 
- MS

13 FOP Federação de Orientação 
da Paraíba João Pessoal - PB

14 FORN Federação de Orientação 
do Rio Grande do Norte Natal - RN
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Aspectos fi siológicos da Orientação

A Orientação diferencia-se dos demais esportes no que se refere ao 
alto componente físico somado ao componente cognitivo caracterizado 
pela leitura de mapa. A exigência física necessária aos orientistas ao longo 
da prova advém da alternância de intensidade, da corrida em terrenos irre-
gulares, dos saltos e da agilidade para desviar de buracos, arbustos, árvores 
e outros obstáculos pelo caminho além de subidas íngremes (BIRD et al. 
2001). Pode-se considerar então que a Orientação contribui para a aptidão 
em três diferentes aspectos: distância percorrida, subidas e corrida interva-
lada (FERGUSON ETURBYFILL, 2013).

Os principais fatores que determinam a intensidade de uma prova 
são o terreno, a vegetação aberta ou densa e aspectos técnicos que defi nem 
a complexidade da navegação, caso seja difícil, fatalmente uma velocidade 
menor será necessária, impactando diretamente na distância percorrida.  

De todo modo, a Orientação é uma forma contínua de exercício 
que pode durar menos de 30 minutos a mais de 2 horas e, portanto, ser 
considerada uma prova de resistência. Contudo, a grande modulação de 
esforço durante vários momentos (deslocamentos, sprints, orientação difícil, 
subidas e descidas) demonstram a importância do componente anaeróbico 
para com o desempenho da Orientação.

Embora a literatura acerca dos atributos fi siológicos da orientação seja 
reduzida, os estudos apontam que o atributo fundamental da Orientação 
para o desempenho bem-sucedido é a capacidade cardiorrespiratória.

Componente Aeróbico

Orientistas apresentam níveis similares ou mais elevados de VO2máx 
que outros atletas de endurance (ciclistas, corredores de longa distância) e 
a intensidade média da prova se mantém próxima ao limiar anaeróbico, 
porém,  isso não é observado durante o todo, tendo em vista que a intensi-
dade relativa da prova depende da capacidade de navegação do participante 
(ROLF et al. 1997).

A Orientação exige do atleta um sistema cardiovascular forte sufi cien-
te para fornecer oxigênio e nutrientes ao músculo durante 2 horas ou mais 
(BOGA, 1997). Estudos recentes tem mostrado que orientistas de elite têm 
sistemas de transporte e utilização de O2 altamente desenvolvidos e atuam 
em alta porcentagem de seu VO2máx por períodos prolongados (SMEKAL 
et al. 2003; FERNANDEZ E RUIZ, 2013). 
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O custo de O2 de uma prova realizada na fl oresta, ou seja, com ter-
reno acidentado é aproximadamente 26% maior do que corrida na estrada 
e a frequência cardíaca média varia de 167 a 172 bpm que representam 
quase 90% da frequência cardíaca máxima, apesar das grandes fl utuações 
(CREAGH E REILLY, 1997).

Em estudo anterior, Jensen et al. (1999) verifi caram que a aptidão 
necessária para a prova de Orientação era diferente da necessária para corrida 
em estrada ou pista. Os autores demonstraram que os orientistas de elite 
apresentam melhor economia de corrida em provas de Orientação do que 
corredores de pista.

Rolf et al. (1997) foram os únicos que investigaram parâmetros 
musculares dos músculos das pernas de orientistas através de biópsia e ve-
rifi caram predomínio de fi bras do tipo I em todos os músculos testados. 
Anteriormente, Th orstensson et al. (1977) já haviam verifi cado o predo-
mínio das fi bras de contração lenta em orientistas e outros atletas de en-
durance.

Tendo em vista que a orientação exige de aspectos cognitivos, uma 
alta concentração de amônia no sangue liberada do músculo em função do 
exercício pode estar associada à fadiga mental. Dessa forma, o orientista é 
desafi ado a exercer uma intensidade mais alta possível sem comprometer 
a velocidade de corrida e a precisão das tomadas de decisões cognitivas 
(CREAGH; REILLY, 1997). De forma geral, a orientação é uma modali-
dade que exige demandas signifi cativas ao sistema cardiovascular.

Componente anaeróbico

Ante as considerações anteriores, nota-se que a capacidade aeróbia 
apresenta maior predomínio durante a prova de orientação, todavia, o me-
tabolismo anaeróbio também deve ser considerado (ROLF et al. 1997). 

A contribuição anaeróbica para o esforço das corridas de orientação 
tem sido comprovada através dos níveis elevados de ácido láctico durante 
provas, especialmente durante subidas e orientação em terreno acidentado.

Desse modo, os fatores ambientas infl uenciam fatores biomecânicos, 
uma vez que a mecânica da corrida muda em função do tipo de terreno. 
Portanto, para que consiga correr em alta intensidade, o orientista necessita 
de maior força muscular de membros inferiores e maior angulação de fl exão 
do joelho que outros corredores de longa distância. Exigência necessária 
para que ocorra uma adaptação biomecânica da corrida em várias superfícies 
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(ÇINAR-MEDENI et al. 2016). Embora exista uma relação entre força 
muscular e desempenho na orientação, mais estudos são necessários para 
elucidar essa relação.

Ocorre que durante a prova, os músculos geram contrações excêntri-
cas que resultam em maior dano tecidual, e concêntricas devido a alternân-
cia de terreno (COLAKOGLU et al. 2016). Além disso, a capacidade de 
correr rapidamente em várias superfícies é fator determinante na orientação 
(HÉBERT-LOSIER et al. 2014), visto que, uma vez identifi cado um ponto 
de controle o orientista geralmente realiza um sprint, de maneira a chegar 
rapidamente até o objetivo. De fato, a Orientação quando comparada a 
outros esportes de endurance tende a se diferenciar devido a modulação 
dos componentes anaeróbicos que ocorrem em várias etapas do percurso 
(RANNUCI et al. 1986). 

Em um interessante trabalho, Larsson et al. (2002) verifi caram re-
lação entre um alto limiar anaeróbico e poucos erros de orientação, bom 
tempo de prova e alta velocidade de corrida, concluindo portanto estas 
variáveis como melhores preditores de desempenho.

Moser et al. (1995) conduziram um estudo com orientistas noruegue-
ses a fi m de investigar as contribuições relativas dos processos aeróbicos e 
anaeróbicos, observaram então que a orientação ocorre no limiar anaeróbico 
ou ligeiramente acima. Gjerset et al. (1997), em estudo similar verifi caram 
que a orientação ocorre no limiar anaeróbio com enormes demandas aeróbi-
cas e acima do limiar, corroborando com os achados de Moser et al. (1995).

Outra explanação importante que mostra alta exigência do com-
ponente anaeróbico foi verifi cada por Johansson et al. (1990). O estudo 
apontou que o aumento do cortisol e a magnitude do consumo de glicogê-
nio durante o percurso refl etem as altas demandas de produção muscular. 
Recentemente, Hébert-Losier et al. (2014) investigaram a potência muscular 
de saltos e encontraram fortes correlações com a velocidade de sprint e força 
pico, além de moderadas correlações com a economia de corrida e VO2pico 
em orientistas de elite.

Como visto anteriormente, os terrenos irregulares exigem dos atletas 
rápidas mudanças de direção e saltos sobre os obstáculos. Sendo assim, a 
capacidade do orientista em armazenar e liberar energia elástica de forma 
efi caz e aumentar os níveis de força e potência muscular contribui signifi -
cativamente para o desempenho bem-sucedido.
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Em suma, sugere-se que orientistas de elite não devem ser atletas 
de resistência puros. É (toquei vírgula por ponto) necessário considerar as 
contribuições advindas do metabolismo anaeróbio e por isso o treinamen-
to físico também deve contemplar intensidades abaixo e acima do limiar 
anaeróbio. 

O componente físico é o elemento chave no desempenho de um 
atleta de orientação, assim como a capacidade de navegação. A proporção 
com que estas capacidades se apresentam no decorrer da prova devem ser 
levadas em consideração no momento de defi nir as estratégias de treina-
mento, de modo que uma não prejudique a outra e contribua fortemente 
para o sucesso no desempenho da Orientação.

Conclusão

Considerado um Esporte moderno e transdisciplinar, a Orientação 
tem possibilitado ao praticante o desenvolvimento intelectual e a prática 
saudável da atividade física junto a natureza. Originalmente desenvolvida 
e restrita ao âmbito militar, a mesma vem expandindo-se também no meio 
civil, principalmente, no ambiente escolar, tornando-se importante para 
com a inclusão social. Pelos seus aspectos de possibilidades transversais e 
interdisciplinares, a Orientação tem se apresentado com uma ferramenta 
pedagógica efi caz para a efetivação da práxis e da aproximação da realidade 
através de uma atividade lúdica, podendo ainda ser competitiva e que traba-
lha o físico e a mente com a pretensão de auxiliar na superação justamente 
da fragmentação do conhecimento.

Este capítulo é dedicado aos 40 anos do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CBCE) e aos 20 anos da Confederação Brasileira 
de Orientação referenciando-se aspectos históricos e fi siológicos relevantes 
desta modalidade, de suma importância para o desenvolvimento social.
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C A P Í T U L O

Estresse e ansiedade pré-competitiva

Iransé Oliveira-Silva

Introdução

Comecei a escrever este texto sobre “estresse e ansiedade pré-com-
petitiva” pensando em uma imagem que fala por si só. Um atleta de Judô, 
vestido com seu judogui azul, dirigindo-se para o shiai-jô onde acontecerá 
a luta da semifi nal. Esta cena hipotética serve para você refl etir e se colocar 
neste lugar, naqueles minutos que antecedem uma grande disputa, e que o 
resultado implica em possibilidades adicionais...

Penso que a maioria dos leitores tenha passado por situações simila-
res, independentemente do nível da disputa que participou, e conseguem 
perceber/relembrar o turbilhão de coisas que pode passar na cabeça do atleta 
neste intervalo de tempo que antecede uma disputa, fatores estes que podem 
prejudicar ou potencializar o desempenho competitivo (CLAUDINO et 
al., 2018). 

O objetivo deste capítulo é discutir os fatores que advém do estressee 
a ansiedade pré-competitiva e entender como mensurar e minimizar esta 
situação.

Precisamos ter em mente que o fenômeno estresse é entendido como 
uma resposta do organismo a algo que aconteceu ou que está por acontecer 
(perceptível), gerando perda do estado de equilíbrio (SELYE, 1956), e con-
sideráveis alterações autonômicas (McEWEN 1998; KIM et al., 2017) que 
representa a capacidade do coração em responder a estímulos fi siológicos e/
ou ambientais (RAJENDRA et al., 2006). 

Está bem estabelecido na literatura que em geral, níveis elevados 
de estresse, aumentam a tensão muscular e criam déficits de atenção 
(STEFANELLO, 2007). Contudo é importante esclarecer que nem sempre 
as disputas esportivas por si só são uma fonte de estresse (STEFANELLO, 
2007). Segundo Samulski (2002) esta manifestação ocorre quando existe 
um desequilíbrio entre a exigência da situação e a condição pessoal.

7
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 A forma como o atleta responde a esta situação de estresse tem 
vínculo direto com o estado psicológico, pois trata-se de uma resposta a 
um estado emocional que Samulski (2002) afi rmou ser a ansiedade, uma 
condição caracterizada pelo nervosismo, preocupação exagerada, apreensão, 
agitação do corpo, dentre outros (WEINBERG & GOULD, 2001), vale 
destacar que a ansiedade é uma das emoções mais comum no contexto 
esportivo (McCARTHY et al., 2013).

É sabido que as respostas às situações de estresse parecem ter relação 
com a qualidade de recursos físicos, técnicos, táticos e/ou psicológicos que 
o atleta tem (STENANELLO, 2007), e neste sentido o técnico, os compa-
nheiros de equipe e a família exercem papel primordial. Está evidenciado 
que a experiência prévia é um fator minimizador destes transtornos no meio 
esportivo (OLIVEIRA-SILVA et al., 2018), similar ao que ocorre em outras 
atividades (OLIVEIRA-SILVA & BOULLOSA, 2015; BOULLOSA et al., 
2010), daí a importância da iniciação esportiva e competitiva dos atletas ser 
desenvolvida de maneira leve, gradativa e confortável (FOLLE et al., 2015), 
situação que será detalhada adiante. 

Quanto ao estresse, Gomes (2014) destaca a importância de estudar 
as adaptações ao estresse como um processo, onde não importa apenas 
compreender os geradores do estresse, mas também os fatores facilitadores 
ou deliberadores de uma adaptação efi caz. O modelo esquemático proposto 
por Jones (1995) facilitará o entendimento (fi gura 1).

Figura 1 – Controle do estresse depende da individualidade

(Adaptação do modelo de Jones 1995). 
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A representação caracteriza a existência de diferenças individuais que 
fazem com que haja maior ou menor controle do estresse, o que pode fa-
cilitar ou difi cultar a performance respectivamente. Daí a necessidade de 
monitorar o estado psicológico do atleta (SOUZA et al., 2019) que pode 
ocorrer por meio de marcadores fi siológicos tradicionais como o cortisol 
(PIACENTINE et al., 2105) e/ou a variabilidade da frequência cardíaca 
(VFC) (OLIVEIRA-SILVA et al., 2018).

Para facilitar a compreensão e atingirmos nosso objetivo de discutir 
os fatores que advém do Estresse e a ansiedade pré-competitiva e entender 
como mensurar e minimizar esta situação vamos dividir este capítulo em 
partes: 1. Como mensurar o nível do estresse; 2. Como mensurar o nível de 
ansiedade; 3. Estratégias para minimizar o estresse e ansiedade.

Como mensurar o nível do estresse

O estresse é uma das variáveis que infl uenciam o rendimento des-
portivo (PIEROZAN et al., 2017) pois o atleta precisa superar limites e 
manter seu desempenho que envolve exigências físicas, técnicas, táticas e 
psicológicas (STEFANELLO, 2007).

Encontra-se na literatura duas categorias de instrumentos utilizados 
para mensurar o estresse em atletas: 

1. Os indiretos, formado por questionários e entrevistas (e.g. 
Recovery Stress Questionnaire for Athletes [RESTQ-76 Sport], 
Perceived Stress Scale [PSS]) (PIEROZAN et al., 2017), conside-
rados subjetivos; 

2. Os diretos, constituídos por análises de indicadores fi siológicos 
(e.g. cortisol sanguíneo, cortisol salivar [sC] e variabilidade da fre-
quência cardíaca [VFC]) (PIEROZAN et al., 2017; OLIVEIRA-
SILVA et al., 2018), considerados objetivos. 

Vale a pena esclarecer que existem outros instrumentos e/ou métodos 
indiretos e diretos, entretanto, devido a necessidade de objetividade, optei 
por apresentar estes devido a maior familiarização.

A maioria dos estudos (+80%) envolvendo avaliação de estresse em 
atletas utiliza modelos subjetivos, especialmente pela praticidade e facilidade 
de obter o resultado (PIEROZAN et al., 2017), mas, apesar da confi abili-
dade de alguns instrumentos (PAIS RIBEIRO & MARQUES, 2009), este 
modelo recebe críticas constantes devido a carência de questionários que 
sejam referenciados por medidas fi siológicas, as quais são mais fi dedignas, 
o que garantiria maior precisão na informação (PIEROZAN et al., 2017). 
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É importante destacar que estes instrumentos apresentam versões validadas 
em português (COSTA & SAMULSKI, 2005; LUFT et al., 2007), o que 
facilita a utilização.

Quanto a entrevista, este instrumento é aplicado por profi ssionais da 
área da psicologia e permite obter mais informações do que os instrumentos 
consolidados (i.e., questionários), possibilitando análise mais ampla e efetiva 
(De SOUZA MINAYO, 2011).

Em relação às avaliações diretas, a mesma utiliza variáveis biológicas, 
incluindo frequência cardíaca (FC), alterações hormonais sanguíneas ou 
salivares (PIACENTINE et al., 2105). O cortisol salivar (sC) e a alfa-amilase 
(sAA) têm sido utilizados como marcadores objetivos do eixo hipotalâ-
mico, hipofi sário, adrenocortical e adrenomedulares do sistema simpático 
(CAPRANICA et al., 2012; SALVADOR et al., 2003). 

De fato, o aumento do cortisol na fase pré-competição parece ser 
importante na preparação das demandas físicas e mentais, que podem afe-
tar o desempenho e indiretamente infl uenciar nas respostas hormonais ao 
exercício, afetando positivamente as emoções (KIVLIGHAN et al., 2005), 
contudo apresenta elevado custo. 

Uma maneira não invasiva para mensurar o estresse é avaliando o 
controle autonômico através das mudanças que ocorrem entre os batimentos 
cardíacos, conhecidos como variabilidade da frequência cardíaca (VFC), 
considerada uma variável sensível para detectar mudanças da atividade do 
sistema nervoso autônomo associado ao estresse (KIM et al., 2017). A VFC 
é uma técnica que tem sido usada no ambiente clínico e esportivo e é atraen-
te devido à fácil aplicabilidade e baixo custo (VANDERLEI et al., 2009).

A análise da VFC refl ete o equilíbrio do controle autonômico entre 
os sistemas nervoso simpático e parassimpático (TASK FORCE, 1996; 
VANDERLEI et al., 2009), e é indicativa da capacidade adaptativa, uma 
vez que a VFC aumenta (i.e condição desejável) (HYNYNEN et al., 2011) 
quando o estresse é baixo. A VFC tende a diminuir com a idade (ZHAO 
et al., 2015), quando há processos patogênicos, na vigência do uso de 
drogas (JANDACKOVA et al., 2016), durante o estresse pré-competitivo 
(BOULLOSA et al., 2012; OLIVEIRA-SILVA et al., 2016; OLIVEIRA-
SILVA et al., 2018), e durante o overtraining (BUCHHEIT et al., 2009).

Como mensurar o nível de ansiedade

O interesse por entender como ocorre a ansiedade e suas implicações 
fez com que vários pesquisadores dedicassem seu tempo para descrever este 
fenômeno e resultou em uma vasta produção científi ca (TEIXEIRA et al., 
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2016), dentre elas o entendimento que a ansiedade é algo multidimensional 
(SILVA et al., 2017), as formas de mensuração da ansiedade, bem como o 
entendimento que a característica do esporte, idade e ou sexo, são fatores 
que podem alterar o nível da ansiedade (De ROSE, VASCONCELLOS, 
1997).

Quanto aos instrumentos de mensuração do nível de ansiedade apre-
sentam caráter psicométrico e possibilitam de forma subjetiva caracterizar o 
estado em que o atleta se encontra (PASQUALI, 2010). De maneira geral 
os instrumentos mais utilizados avaliam o estado e o traço de ansiedade, 
que são termos que descrevem situações distintas. Baseadas na proposta de 
Spielberger (1977). A ansiedade traço é algo inato, e apresentam tendências 
de reação a determinadas situações ameaçadoras. Já a ansiedade estado, 
dividida em somática, cognitiva e autoconfi ança, trata-se de um estado 
emocional transitório ou condições caracterizadas por sensações desagra-
dáveis de tensão e apreensão (GÓMEZ et al., 2016), condições que podem 
ser mais facilmente manipuladas. Atualmente, encontram-se disponíveis 
instrumentos aplicados no meio esportivo que avaliam estes dois tipos de 
ansiedade (i.e., traço e estado).

Os instrumentos mais utilizados no meio esportivo são: Sport 
Competition Anxiety Test (SCAT) que visa avaliar a ansiedade traço; e o 
Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) que visa avaliar a ansiedade 
estado. Contudo, vários outros instrumentos estão disponíveis, e atendem 
os mesmos objetivos (e.g. Inventário de Ansiedade Traço-Estado, Inventário 
de Ansiedade de Beck).

O SCAT, Escala de Ansiedade-traço competitiva, foi desenvolvida 
por Martens (1977) e validado para o português brasileiro por De Rose Jr. 
(1985). Trata-se de um instrumento que apresenta alto grau de confi abilida-
de e boa validade (MARTENS et al., 1990). É composto por 15 indicadores 
de ansiedade traço competitiva. Esses itens são respondidos numa escala de 
tipo Likert de 3 pontos, onde A(1) = difi cilmente; B(2) = às vezes e C(3) = 
sempre, na qual o sujeito deve expressar o grau de concordância com relação 
a cada frase. A análise das respostas é realizada mediante a avaliação de 10 
afi rmativas (i.e. 2, 3, 5, 6*, 8, 9, 11*, 12, 14 e 15), as outras 5 perguntas 
são falsas declarações adicionadas para reduzir o viés de resposta e não 
são pontuadas. Obtendo-se uma escala de variação de 10 a 30 pontos. O 
resultado desta somatória é aplicado em uma tabela pré-estabelecidas que 
indica: Ansiedade Baixa <17; Ansiedade Moderada 17-24; Ansiedade Alta 
>24 pontos (MARTENS et al., 1990). (*) Este símbolo caracteriza que os 
referidos itens apresentam classifi cação invertida em relação aos demais.
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O CSAI-2 está disponível em uma versão Brasileira, e vem sendo 
reconhecido como um instrumento efi caz para avaliar ansiedade no espor-
te (FERNANDES; VASCONCELOS-RAPOSO; FERNANDES, 2012). 
Trata-se de um questionário composto por 27 questões, e em cada uma delas 
o atleta utiliza uma escala Likert de 4 pontos, atribuindo um conceito de 1 
(nada) a 4 (muito), e quantifi car as três dimensões da ansiedade: cognitiva 
(questões 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 e 25); somática (questões 2, 5, 8, 11, 
14 (questão negativa), 17, 20, 23 e 26); e autoconfi ança (questões 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21, 24 e 27). Para a análise é feita uma somatória em cada uma 
das dimensões. Pontuações mais baixas caracterizam menor ansiedade.

Estratégias para minimizar o estresse e ansiedade pré-competitiva

Indicar estratégias para minimizar o estresse e ansiedade pré-compe-
titiva não é uma tarefa fácil. Além do mais, a emoção é uma combinação 
complexa de inter-relações que envolve aspecto psicológico (i.e., processos 
cognitivos), fi siológico (i.e. nível de ativação, controle autonômico) e o 
social (i.e. relações sociais) (HACKFORT, 1993). Por este motivo optou-se 
por apresentar evidências científi cas, bem como estratégias que vêm sendo 
adotadas pelos diversos profi ssionais que militam nesta área multifacetada.

Conforme apresentado no início deste capítulo, as respostas às si-
tuações de estresse parecem ter relação com a qualidade de recursos físicos, 
técnicos, táticos e/ou psicológicos que o atleta tem (STENANELLO, 2007), 
e neste sentido a experiência prévia é um fator minimizador destes transtor-
nos no meio esportivo (OLIVEIRA-SILVA et al., 2018), daí a importância 
da iniciação esportiva e competitiva dos atletas ser desenvolvida de maneira 
leve, gradativa e confortável (FOLLE et al., 2015), desta forma o atleta vai 
gradativamente evoluindo e se empoderando de recursos físicos, técnicos, 
táticos e psicológicos.

Os técnicos e familiares precisam ter ciências que as cobranças exer-
cem infl uência no desenvolvimento da criança, podendo trazer consequên-
cias negativas (WEIS et al., 2011). Vale destacar que apesar de não existir 
uma idade mínima para o início da exposição do jovem nas disputas espor-
tivas ofi ciais, acredita-se de maneira genérica, que as mesmas não devessem 
ocorrer antes dos 12 anos (ROBERTS, 1980; MALINA, 1988) quando o 
foco central for o desempenho. 

Entretanto, é nesta tenra idade que a criança pode adquirir o gosto 
pelo esporte (GARCIA, 2000), e neste sentido a motivação exercida pelo 
profi ssional mediador é fundamental, e certamente quando bem orientado 
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terá prazer em aprender novas habilidades, e consequentemente vivenciará 
uma sensação de competência e autonomia que tende a refl etir na futura 
vida esportiva (KORSAKAS, 2002).

Durante o período de preparação do atleta para a vida esportiva, é 
importante proporcionar experiências variadas e gradativamente elevar o 
nível das disputas (NOGUEIRA, 2013). Esta é uma dica de ouro para os 
treinadores e familiares, pois estudos apontam que boa parte dos atletas 
tendem a desistir da carreira desportiva, antes mesmo de começar efetiva-
mente, em função do esgotamento físico e psicológico advindos das co-
branças dos adultos, sejam eles técnicos e/ou familiares (WEIS et al., 2011; 
CHIMINAZZO & MONTAGNER, 2004; RÉ et al., 2004).

Ademais a preparação física e técnica, encontra-se na literatura di-
versos estudos que demonstram que a respiração exerce um papel chave 
que pode atuar minimizando a ansiedade e o estresse (MIKOSCH et al., 
2010). Isso se dá porque o sistema autonômico é responsável por regular 
as funções vitais, em detrimento do nosso ciclo circadiano, bem como das 
mais diferentes situações (PAUL & GARG, 2012), e esta busca automática 
por regulação atribuímos o nome de homeostase.

Para podermos situar no tempo e entender a quanto tempo isso nos 
intriga, o termo “homeostase” foi defi nido por Walter Cannon, pesquisador 
americano que atuava na Universidade de Harvard, e a exatos noventa anos 
nos informou que a manutenção da estabilidade do meio interno é defi -
nida como homeostase (CANNON, 1929). De lá para cá muitos avanços 
vieram e hoje temos algumas evidências que podem auxiliar a minimizar 
o problema.

Existe uma inter-relação entre os sistemas orgânicos (PAUL; GARG, 
2012), um exemplo clássico se dá com a frequência cardíaca, a qual varia 
de acordo com a frequência da respiração e vice-versa (HAOUZI & BELL, 
2009). Este controle autonômico característico neste exemplo, apresenta 
regularmente uma predominância parassimpática sobre o coração, e con-
sequentemente a frequência cardíaca e a respiração (vice-versa). Quando 
é necessária maior circulação, é desencadeia uma reação, denominada de 
ativação simpática, que por sua vez provoca aumento da frequência cardíaca 
e respiratória (SILVERTHORN, 2017). A ansiedade está associada a uma 
maior atividade simpática (FU et al., 2018).

Com base nestas informações, podemos concluir que para minimizar 
a atividade simpática, teoricamente teremos que minimizar a frequência 
cardíaca e respiratória, e consequentemente minimizar a ansiedade. Para 
desenvolver esta tarefa, encontra-se na literatura técnicas respiratórias que 
auxiliam neste procedimento. De maneira prática é necessário dobrar o 
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tempo da ação expiratória (i.e. 6-10 seg) em relação a inspiratória (i.e. 3-5 
seg). A reatividade deste procedimento pode ter implicações importantes 
sobre o estresse e ansiedade (TONHAJZEROVA et al., 2016).

Técnicas respiratórias do Yoga também podem ser bastante úteis para 
os desportistas (SATHYANARAYANAN et al., 2019), e necessitam ser estu-
dadas com mais afi nco para que possa ser extraído os benefícios necessários 
para minimizar o estresse e a ansiedade dos atletas.
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Introdução 

A realização de qualquer atividade física em alta intensidade seja em 
tarefas do cotidiano ou no ambiente esportivo (treino ou competição) pode 
causar redução do desempenho motor, a qual pode perdurar por alguns mi-
nutos ou mesmo até por vários dias após a prática da atividade (BARNETT, 
2006). Essa redução do desempenho tem sido associada ao dano muscular 
induzido pelo exercício (DMIE), que pode ser considerado consequência 
comum do exercício não-habitual, realizado em alta intensidade e/ou de 
longa duração. 

Estão suscetíveis ao DMIE tanto iniciantes na prática esportiva 
quanto atletas de elite. Os sinais e sintomas incluem dor, rigidez, edema 
muscular, diminuição da amplitude de movimento e da força muscular. 
Adicionalmente, o DMIE pode ser caracterizada pelo aumento da concen-
tração sanguínea de enzimas intramusculares, especialmente da creatina 
quinase (CK) e de citocinas infl amatórias (TEE et al., 2007). 

A otimização dos processos de recuperação pós-exercício é fundamen-
tal para maximizar a resposta do treino e do desempenho em competições. 
A recuperação neuromuscular pode ser defi nida como os processos envol-
vidos na restauração fi siológica e psicológica, que permitirão o retorno do 
desempenho físico aos níveis anteriores ao exercício (VERSEY et al., 2013). 

Atualmente existe uma grande quantidade de intervenções que ob-
jetivam acelerar a recuperação do desempenho neuromuscular (TEE et al., 
2007; VIEIRA et al., 2015). Dentre essas intervenções podemos destacar 
a crioterapia (KNIGHT, 1995; VERSEY et al., 2013). Crioterapia é o 

8



128

João Batista Ferreira-Junior - Amilton Vieira - Martim Bottaro

uso do frio como recurso terapêutico, assim qualquer substância que retire 
calor do corpo com fi nalidade terapêutica pode ser caracterizada como 
uma modalidade de crioterapia (KNIGHT, 1995). O uso da crioterapia 
vem sendo reportado desde da era antiga quando gregos e romanos faziam 
uso da neve no tratamento de desordens físicas. Atualmente, as modalida-
des de crioterapia são as mais variadas possíveis, e vão desde o uso de um 
balde com água gelada até o uso de ar resfriado a temperaturas inferiores 
a -100°C (KNIGHT, 1995; FONDA & SARABON, 2013; VIEIRA et 
al., 2015). Popularmente, atletas e treinadores realizam a crioterapia com 
o intuito de diminuir o tempo de recuperação entre jogos ou sessões de 
treino (VERSEY et al., 2013). Profi ssionais da saúde utilizam a crioterapia 
no tratamento das mais diversas afecções do aparelho neuromuscular, sen-
do rotineiramente utilizada no tratamento da dor e do edema. Também é 
comumente utilizada na clínica médica como medida paliativa aos efeitos 
adversos de tratamentos quimioterápicos e em procedimentos cirúrgicos 
(KNIGHT, 1995). Considerando as diversas modalidades de crioterapia e 
os mais diversos objetivos para a sua utilização concentraremos o foco deste 
capítulo nos efeitos da crioterapia no desempenho neuromuscular. Devido 
à popularidade e destaque dado pela comunidade científi ca focaremos nas 
modalidades de imersão em água gelada (IAG) e na crioterapia de corpo 
inteiro (CCI). Dessa forma, o objetivo deste capítulo será descrever essas 
duas modalidades identifi cando os possíveis mecanismos de ação e revisando 
os principais achados da literatura que reforçam ou refutam a sua utilização 
na melhora do desempenho esportivo e na recuperação muscular após o 
exercício.

Perspectiva histórica e métodos de aplicação

A crioterapia tem uma longa tradição de uso como método de tra-
tamento para uma grande variedade de desordens físicas. Registros apon-
tam que há cerca de 4500 anos atrás, os Egípcios foram os primeiros a 
utilizar as baixas temperaturas como um potencial meio de cura. Avicenna 
e Hipócrates também fi zeram uso do frio com propósitos terapêuticos 
(KNIGHT, 1995; RYMASZEWSKA et al., 2003; TIPTON et al. 2017). 
Atualmente, a criomedicina é dividida em três vertentes, sendo: criopro-
teção: associada a transplantologia e a farmacologia; criodestruição: uti-
lização dermatológica do frio para a destruição de tecidos indesejados, 
além de alguns procedimentos cirúrgicos; crioterapia: o uso terapêutico 
do frio para o tratamento das mais diversas afecções osteomioarticulares 
(RYMASZEWSKA et al., 2003). No entanto, seu uso pela medicina es-
portiva somente iniciou em meados da década de 50, quando a crioterapia 



129

Capítulo 8 – Crioterapia: efeito no desempenho e na recuperação muscular

 

começou a ser utilizada no tratamento de lesões esportivas. A partir de 
1970 o uso da crioterapia tornou-se um tratamento quase que universal 
para os cuidados imediatos de lesões esportivas (KNIGHT, 1995). Desde 
então a comunidade científi ca tem investigado a crioterapia no sentido de 
expandir a fundamentação teórica para o seu uso. Neste período o foco foi 
em conhecer os mecanismos de ação, além de claramente defi nir como e 
quando ela deveria ser utilizada.

Inicialmente a fundamentação para a utilização da crioterapia foi 
baseada em evidências que haviam demonstrado diminuição do fl uxo san-
guíneo, e por conseguinte menor formação de edema (KNIGHT, 1976). 
Neste período também foi proposto que o resfriamento do tecido acome-
tido poderia aumentar a sobrevida das células adjacentes ao dano, devido 
a diminuição do metabolismo celular e das necessidades de oxigênio, de-
nominado de dano secundário (KNIGHT, 1976). Posteriormente, estudos 
foram conduzidos a fi m de determinar a magnitude ideal do resfriamento 
tecidual e quais seriam os melhores meios de resfriamento (MERRICK et 
al., 2003; VIEIRA et al., 2013). 

Existem várias modalidades de crioterapia, sendo as mais comuns o 
pacote com gelo ou gel (aplicado com ou sem compressão), imersão em água 
gelada, massagem com gelo, sprays refrigerantes e ar refrigerado (KNIGHT, 
1995). Dentre estas, a imersão em água gelada vem sendo considerada uma 
das modalidades mais efetivas em sua ação terapêutica pela maior efi ciên-
cia de resfriamento durante a aplicação e na manutenção do resfriamento 
após sua remoção (KENNET et al., 2007). Recentemente, também vem 
recebendo destaque na mídia esportiva e por parte da comunidade cien-
tífi ca a chamada crioterapia de corpo inteiro (CCI) (BANFI et al., 2010; 
FERREIRA-JUNIOR et al., 2014a). Esta modalidade consiste na exposição 
de todo corpo ao ar extremamente frio, abaixo de -100°C (FERREIRA-
JUNIOR et al., 2014a), porém temperatura ainda mais fria (-195°C) foi 
reportada (FONDA & SARABON, 2013). Detalhes a respeito das duas 
modalidades serão discutidas no decorrer deste capítulo.

Mecanismos envolvidos na crioterapia

Antes de mencionar os mecanismos pelos quais a crioterapia acele-
raria a recuperação muscular, é necessário compreender o processo fi sioló-
gico que ocorre na célula muscular após a realização de um exercício físico 
intenso que leva a deterioração prolongada do desempenho físico. Morgan 
(1990) propõe que durante as ações musculares excêntricas, as miofi brilas 
são alongadas e os sarcômeros mais fracos e de menor comprimento absor-
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vem a maior parte da tensão. A repetição das ações excêntricas causa uma 
progressiva ruptura desses sarcômeros, resultando em dano de parte da 
membrana celular e do retículo sarcoplasmático. Isso ocasionaria uma libe-
ração descontrolada de cálcio, afetando o processo de excitação-contração. 

Após a ruptura dos sarcômeros, os leucócitos (neutrófi los, linfócitos 
e monócitos) são rapidamente mobilizados para o tecido danifi cado via 
moléculas de adesão do tipo 1 (Figura 1). Em seguida, citocinas pró-infl a-
matórias e espécies reativas de oxigênios são produzidas na célula muscu-
lar pelos neutrófi los, linfócitos e monócitos (FERREIRA-JUNIOR et al., 
2014a). Em adição, macrófagos produzidos por monócitos e neutrófi los 
fagocitam as miofi bras danifi cadas e os demais detritos celulares. Juntos, 
leucócitos, citocinas pró-infl amatórias e espécies reativas de oxigênio causam 
degradação muscular, a qual amplifi ca o dano inicial (dano secundário) 
(FERREIRA-JUNIOR et al., 2014a). Isto pode ser observado no aumento 
das proteínas musculares na corrente sanguínea algumas horas após o exer-
cício. A magnitude do dano secundário, o qual é gerado por tal processo 
infl amatório, dependerá do balanço entre a produção das citocinas pró e 
anti-infl amatórias (SMITH et al., 2000).

Figura 1 – Processo infl amatório agudo causado pelo dano muscular induzido pelo 
exercício

Fonte: Adaptado de Ferreira-Junior et al. (2014a). CK, creatina quinase; LDH, lactato desi-
drogenase.
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Um modelo lógico considerando as razões fi siológicas para o uso da 
crioterapia foi proposto por Ferreira-Junior et al. (2014a). A crioterapia 
causa uma vasoconstrição associada com a diminuição das temperaturas 
interna e muscular. Esta vasoconstrição causaria uma redução no aporte 
sanguíneo e consequentemente de células imunes direcionadas ao tecido 
danifi cado. As respostas termorregulatórias à crioterapia acelerariam a re-
cuperação muscular por reduzir os níveis de moléculas de adesão do tipo 1. 
Consequentemente, menos leucócitos migrariam para o interior da célula 
muscular, resultando na diminuição da resposta pró-infl amatória. Esta re-
dução na resposta infl amatória aguda atenuaria o dano secundário, assim 
diminuindo edema e dor muscular de início tardio (DMIT) e acelerando 
a recuperação da função muscular.

Crioterapia de imersão em água gelada (IAG)

A IAG é a modalidade de crioterapia mais utilizada, especialmente 
no meio esportivo (POPPENDIECK et al., 2013). Este método consiste na 
combinação de gelo e água em um recipiente, no qual os sujeitos imergem 
o corpo todo ou apenas algum dos membros (Figura 2) (WILCOCK et 
al., 2006).

Geralmente a duração da aplicação é de 10 a 20 min (POPPENDIECK 
et al., 2013; WILCOCK et al., 2006), embora períodos de 30 s a 5 min 
também sejam frequentemente encontrados na literatura (POPPENDIECK 
et al., 2013, WILCOCK et al., 2006; STEPHENS et al. 2017). Evidências 
sugerem que os efeitos terapêuticos desta intervenção iniciam em tem-
peraturas iguais ou inferiores a 15°C (BLEAKLEY & DAVISON, 2010; 
WILCOCK et al., 2006) chegando até 5°C (BLEAKLEY & DAVISON, 
2010). No entanto, poucas evidências têm fundamentado a determinação 
destas importantes variáveis, e até o momento, tem sido considerado me-
ramente a tolerância ou a preferência dos sujeitos submetidos a intervenção 
(BLEAKLEY & DAVISON, 2010).
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Figura 2 – Indivíduo realizando o procedimento de IAG envolvendo apenas os mes-
mos inferiores (água até a altura das cristas ilíacas)

Efeito agudo da imersão em água gelada no desempenho neuromuscular

Durante a prática esportiva é comum atletas com pequenas lesões 
utilizarem da crioterapia para reduzir a dor e então retornarem à com-
petição (PRITCHARD & SALIBA, 2014). O efeito agudo da IAG foi 
investigado por Schniepp et al. (2002). Esses autores examinaram o efeito 
de 15 min de imersão dos membros inferiores em água resfriada a 12°C 
sobre o sprint máximo de ciclistas. O resfriamento resultou numa redução 
de 13,7% e 9,5% nas potências máxima e média, respectivamente. A 
justifi cativa para esta redução do desempenho é fornecida por estudos que 
demonstraram menor velocidade de condução nervosa, por conseguinte 
menor atividade neuromuscular (EMG) e menor taxa de produção de força 
(DRINKWATER, 2008) após o resfriamento do tecido muscular.  

Por outro lado, pode se esperar um efeito positivo da IAG quando 
o exercício subsequente for realizado no calor (35°C). Peiff er et al. (2010) 
utilizaram 5 min de IAG com água a 14 °C. Os participantes do estudo 
realizaram 25 min de ciclismo em intensidade constante seguido por 4 km 
de ciclismo contrarrelógio.  O intervalo de tempo entre a saída dos parti-
cipantes da IAG e o início do exercício foi de 5 min. A possível explicação 
para este resultado positivo foi a redução na temperatura central induzida 
pela IAG, proporcionando menor estresse térmico induzido pelo exercício. 
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Embora possa haver uma aparente controversa entre os resultados 
desses estudos, é bem estabelecido que o resfriamento muscular provoca 
uma diminuição da função neuromuscular (PRITCHARD & SALIBA, 
2014). Assim, atividades dependentes de força máxima ou rápida poderão 
ser prejudicadas se não houver um intervalo para o reaquecimento da mus-
culatura após a IAG. Contudo, atletas de modalidades de longa duração 
(endurance) poderão se benefi ciar dos efeitos da IAG em reduzir o estresse 
térmico do exercício e possivelmente aumentar o desempenho neste tipo 
de atividade.

Efeito da imersão em água gelada na recuperação muscular 

Frequentemente entusiastas da prática esportiva e atletas de alto de-
sempenho utilizam a IAG com o propósito de acelerar a recuperação do 
desempenho muscular. Recuperação muscular, é um termo amplo habi-
tualmente relacionado a restauração fi siológica e psicológica do organismo 
que permitirá o retorno do desempenho físico aos níveis antes do exercício 
(VERSEY et al., 2013). As alterações no desempenho físico induzidas pelo 
exercício potencialmente danoso são com frequência acompanhas pelo fenô-
meno da DMIT, a qual é associada a diminuição do desempenho muscular 
nos dias subsequentes ao exercício. Neste contexto, a IAG aparece como 
uma das intervenções mais populares em prevenir ou minimizar os impac-
tos da DMIT sobre o desempenho e, por conseguinte, permitindo melhor 
recuperação. Essa popularidade também é fundamentada por revisões siste-
máticas que encontraram resultados superiores da IAG em relação a diversas 
outras estratégias de recuperação (BLEAKLEY et al. 2012a; LEEDER et 
al., 2012). Bleakley et al. (2012a) realizaram uma revisão sistemática da 
literatura sobre o efeito da IAG na DMIT analisando 17 estudos, que 
envolveram 366 participantes. Estes pesquisadores observaram que a IAG 
apresentou efeito positivo na maioria dos estudos nas 96 h seguintes ao 
exercício, especialmente quando o protocolo de exercício envolveu corrida. 
No entanto, a pequena magnitude do efeito (0,55 a 0,95 em uma escala 
de 0 a 10) talvez seja clinicamente irrelevante. Além do fato que o possível 
benefício da IAG no alívio da DMIT talvez possa ser atribuído ao efeito 
placebo da intervenção (BROATCH et al., 2014). 

É importante destacar que não há consenso na literatura quanto o 
efeito da IAG na recuperação do desempenho muscular. Ainda, existem 
diversas formas de mensurar o desempenho muscular. Tradicionalmente, 
atividades como o salto vertical, sprints e testes de mudança de direção/
velocidade e agilidade são considerados os mais adequados. Contudo, tam-
bém é comum observar o desempenho muscular sendo avaliado durante 
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ações musculares isoladas (p.ex. contração isométrica voluntária máxima). 
Entre os estudos que mediram a recuperação do desempenho após o exer-
cício exaustivo ou potencialmente danoso a maior parte demonstrou efeito 
positivo dessa intervenção (MONTEGOMERY et al., 2008; VAILE et 
al., 2008; HEYMAN et al., 2009; KING; DUFFIELD, 2009; BROPHY-
WILLIAMS et al., 2011). Porém, alguns estudos não observaram efeito 
algum (CRYSTAL et al., 2013) ou mesmo houveram aqueles que de-
monstraram efeito deletério da IAG na recuperação (PEIFFER et al. 2009; 
HIGGINS et al. 2011).

Uma potencial explicação para os resultados aparentemente contra-
ditórios pode estar relacionada a ausência de um protocolo padronizado e 
de um melhor controle de variáveis importantes, como a temperatura da 
água, a duração da aplicação e a profundidade da imersão. É possível en-
contrar estudos que utilizaram água resfriada de 5°C a 20°C, durações de 
aplicação de 1 min a 30 min e imersões abrangendo apenas um membro 
ou envolvendo o corpo todo. Os protocolos ainda diferem na quantidade 
de aplicações, podendo ser encontrados estudos que realizaram uma única 
aplicação e outros que realizaram repetidas aplicações ao longo de vários dias 
após o exercício. O efeito dessa aparente controversa foi, pelo menos quanto 
a temperatura da água, esclarecido no estudo de Vieira et al. (2016). Neste 
estudo, foram comparados os efeitos da temperatura da água (5 ºC versus 
15 ºC) na recuperação do exercício potencialmente danoso (5 × 20 saltos 
em profundidade). Observou-se que a IAG a 15 ºC proporcionou uma re-
cuperação mais rápida do desempenho do salto vertical. Interessantemente, 
nenhuma das temperaturas exerceu efeito na recuperação da força isométrica 
de extensão do joelho. Esses resultados demonstram que as controversas 
observadas na literatura podem estar relacionadas a escolha da temperatura 
da água e a medida do desempenho muscular realizada. Sendo as atividades 
dependente do ciclo alongamento-encurtamento (CAE) mais positivamente 
afetadas pelo resfriamento.  

Outros aspectos que merecem atenção é a população investigada 
(STEPHENS et al. 2017). Indivíduos com diferentes características físicas, 
como estatura, massa corporal e composição corporal podem apresentar 
diferentes respostas a um mesmo protocolo. Indivíduos com uma menor 
área de superfície corporal por massa corporal (ASC/m) tendem a ter uma 
menor taxa de perda de calor em comparação aqueles com maior ASC/m. 
Isso implica em menor efeito do IAG em reduzir a temperatura tecidual. 
Similarmente, indivíduos com uma maior quantidade de tecido adiposo 
subcutâneo têm uma maior quantidade de tecido isolante e requerem maior 
dose de resfriamento para obterem efeito similar da IAG. Coletivamente 
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essas questões têm possivelmente contribuído para os resultados contradi-
tórios observados na literatura e indicam que o controle dessas variáveis 
seja fundamental para o melhor entendimento dos efeitos da IAG sobre a 
recuperação do desempenho muscular.

Recomendações para aplicação da imersão em água gelada

Esta seção fornece recomendações práticas para o uso da IAG, espe-
cialmente envolvendo atletas. Dessa forma, outros sujeitos podem requerer 
alguma alteração no protocolo. Por exemplo, sujeitos obesos podem necessi-
tar de um maior tempo de exposição a IAG para que tenham um adequado 
resfriamento dos tecidos mais profundos (STEPHENS et al. 2017). Além 
disso, vale ressaltar que não há um protocolo plenamente estabelecido e 
alguns parâmetros são baseadas em fundamentações teóricas (VERSEY et 
al., 2013).

Para que sejam obtidos os maiores benefícios da IAG é sugerido 
que a sua aplicação seja realizada o mais breve possível após o término do 
exercício. Grande parte dos estudos que reportam resultado positivo rea-
lizaram o procedimento em até 30 min após o exercício. Adicionalmente, 
considerando os possíveis benefícios sistêmicos parece razoável que uma 
maior área seja imersa, assim espera-se maiores benefícios com a imersão 
do corpo inteiro quando comparado a imersões de apenas algum membro. 
A temperatura da água deve ser mantida entre 10°C e 15°C durante um 
período de 10 a 20 min (VERSEY et al., 2013; STEPHENS et al. 2017). 
Por fi m, embora os mecanismos não tenham sido plenamente estabelecidos, 
evidências apontam que atividades de longa duração e dependentes do CAE 
sejam mais responsivas ao tratamento com IAG.

Crioterapia de corpo inteiro (abaixo de -100° C)

Uma outra forma de terapia com o frio é a crioterapia de corpo 
inteiro (CCI). A CCI consiste em breves exposições do corpo ao ar frio 
por meio de criocâmaras ou criocabines (Figura 3), nas quais o ar é man-
tido em temperaturas abaixo de -100 ºC por um período de 2 a 3 min 
(FERREIRA-JUNIOR et al., 2014b; FONDA & SARABON, 2013). Os 
indivíduos realizam as sessões de CCI vestindo apenas trajes de banho, 
meias, luvas e pantufas. Esta forma de crioterapia foi utilizada pela pri-
meira vez no fi nal da década de 1970 no tratamento da artrite reumatoide 
(RYMASZEWSKA et al., 2003). Em seguida, foi mostrado sua efi cácia 
em diminuir a dor, o edema, e o processo infl amatório. Também foi de-
monstrando efeito da CCI em proporcionar relaxamento da musculatura 
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esquelética, em aumentar a amplitude de movimento em pacientes com 
doenças reumáticas (KSIEZOPOLSKA-PIETRZAK, 2000), e em reduzir 
sintomas de ansiedade e depressão (RYMASZEWSKA et al., 2003). Mais 
recentemente, a CCI tem se mostrado efi caz em reduzir os espasmos pro-
vocados por doenças neurológicas, assim como o estresse oxidativo causado 
pela esclerose múltipla (MILLER et al., 2010). Devido ao sucesso da CCI 
no tratamento de desordens caracterizadas por elevada resposta infl amatória, 
tem crescido o uso desta técnica com o objetivo de aumentar o desempenho 
físico e acelerar a recuperação muscular.

Figura 3 – Indivíduo durante a exposição de Crioterapia de corpo inteiro (CCI) a 
-110 °C

Efeito da crioterapia de corpo inteiro no desempenho muscular

Estudos tem avaliado a infl uência da CCI no desempenho neuro-
muscular. É comum atletas realizarem crioterapia para alívio da dor antes 
de uma sessão de treino ou competição. Contudo, é bem estabelecido que 
o resfriamento tecidual usando as modalidades convencionais (IAG, paco-
te com gelo ou gel), reduz a capacidade contrátil do músculo esquelético 
(DRINKWATER, 2008). Interessantemente, Westerlund et al. (2009) não 
observam alteração na força máxima isométrica de preensão palmar após 2 
min de CCI a -110 ºC. Klimek et al. (2011) também não observaram efeito 
da CCI (3 min a -130 ºC) na potência anaeróbia máxima durante o teste de 
Wingate 15, 30, 45, 60, 75 e 90 min. Ainda nesse estudo, surpreendente-
mente, a CCI reduziu o tempo até a potência máxima, demonstrando que 
a CCI poderá aumentar o desempenho.

Recentemente, Ferreira-Júnior et al. (2014c) também não observa-
ram redução no desempenho isocinético após a CCI (3 min a -110 ºC). A 
explicação para este resultado é que a CCI parece não causar uma elevada 
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redução na temperatura muscular (WESTERLUND et al., 2009). O in-
tervalo entre a aplicação da CCI e a realização do exercício também parece 
ser um aspecto importante. No estudo de Ferreira-Junior et al. (2014c) 
houve um intervalo de 10 min entre a aplicação da CCI e o exercício. De 
fato, Costello et al. (2012a) demonstraram que a temperatura muscular 
começa a diminuir apenas 20 min após a exposição da CCI, com a maior 
diminuição sendo observada 60 min após a CCI (1,6 °C) (COSTELLO 
et al., 2012a). Portanto, parece que a CCI pode ser realizada antes de uma 
sessão de treino sem que o desempenho neuromuscular seja prejudicado. 

Em adição, Fricke et al. (1999) observaram que o pico de torque dos 
músculos fl exores e extensores do joelho aumentaram após uma sessão de 
CCI em sujeitos saudáveis. Além disso, a CCI pode ser uma técnica interes-
sante para ser aplicada em sujeitos que apresentam dor que limita a realiza-
ção do exercício, já que a CCI poderia diminuir a dor (KSIEZOPOLSKA-
PIETRZAK, 2000), e aparentemente não compromete a produção de força 
muscular.

Efeito da crioterapia de corpo inteiro na recuperação muscular

Outra aplicação da CCI é em acelerar a recuperação muscular. A CCI 
aplicada entre duas competições simuladas de nado sincronizado separadas 
por 70 min melhorou a remoção de lactato após a primeira sessão de nado 
sincronizado e aumentou o consumo de oxigênio na segunda competi-
ção simulada (SCHAAL et al., 2013). Segundo os autores, esse aumento 
no consumo de oxigênio estaria relacionado a maior trabalho realizado e 
maior desempenho na segunda competição, embora essas duas variáveis 
não tenham sido medidas. A crioterapia de imersão e a recuperação passiva 
não apresentaram efeito na remoção de lactato e no consumo de oxigênio.

Ferreira-Junior et al. (2014d) avaliaram o efeito de uma sessão de 
CCI na recuperação da força muscular entre sessões de treino. Os sujei-
tos realizaram duas sessões de treino de extensão de joelho: 1) antes da 
situação controle e CCI, e 2) 40 min após a situação controle e CCI. O 
treinamento consistiu de seis séries de 10 repetições de extensão de joelho 
numa velocidade de 60°.s-1 na fase concêntrica e 180°.s-1 na fase excêntrica. 
O pico de torque e o trabalho total concêntrico caíram na segunda sessão 
de treino, tanto na CCI (9,4 e 6,5%, respectivamente) quanto na situação 
controle (7,5 e 5,2%, respectivamente), sem diferença entre as situações. 
O pico de torque e o trabalho total excêntrico caíram na segunda sessão 
de treino na situação CCI (5,6 e 2,0%, respectivamente), assim como no 
controle (16,0 e 11,6%, respectivamente). Entretanto, a queda no pico de 

8
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torque e no trabalho total excêntrico foram menores após a CCI quando 
comparado ao controle. Um recente estudo com delineamento similar ao 
anterior mostrou que a CCI realizada logo após a sessão de treino de força 
no isocinético não acelerou a recuperação do desempenho do salto vertical, 
o qual foi medido 30 min após a sessão de treino (VIEIRA et al., 2015). 
Segundo os autores de ambos estudos, o possível efeito positivo da CCI na 
recuperação muscular concêntrica e no salto vertical teria sido mascarado 
pelos efeitos deletérios do resfriamento corporal, uma vez a exposição ao frio 
pode diminuir a velocidade condução nervosa e a atividade enzimática du-
rante a contração muscular (BLEAKLEY et al., 2012b). Por outro lado, de 
acordo com Ferreira-Junior et al. (2014d), o aumento da rigidez muscular 
associada a exposição ao frio pode ter sido responsável pela menor queda do 
desempenho muscular excêntrico na situação de CCI. Portanto, de forma 
aguda, parece que a CCI pode ser usada após o exercício para acelerar a 
recuperação do desempenho muscular excêntrico entre as sessões de treino. 

Estudo recente avaliou o efeito da CCI (3 min a -110 °C) na recupe-
ração aguda da resistência aeróbia após 25 min de exercício intermitente de 
alta intensidade (5 × 5 min) em corredores (KRÖGER et al. 2015). Houve 
menor queda no desempenho no teste de rampa após a CCI (36,5 s) com-
parado a situação controle (66,7 s). Segundo os autores, as melhorias podem 
ser devidas ao aumento observado na oxigenação dos músculos ativos, bem 
como pela redução do estresse cardiovascular e pelo aumento da economia 
de corrida. Por fi m, uma sessão de CCI (30 s a -60 °C, 2 min a -135 °C) 
realizada após 15 sprints de 30 m em jogadores de futebol da Premier League 
aumentou as concentrações de testosterona por 24 h, mas não afetou o 
desempenho no salto vertical, concentrações de cortisol, creatina quinase, 
e percepção de dor e de recuperação (RUSSELL et al. 2017). Considerando 
que uma temporada de futebol pode ocasionar elevado nível de estresse 
fi siológico, a qual é observada pelo diminuição nos níveis de testosterona 
(COELHO et al. 2015), a CCI pode ser indicada para jogadores de futebol 
profi ssionais durante períodos com um grande número de jogos.

Em relação a recuperação de longo prazo, comumente associada ao 
DMIE, diversos estudos têm demonstrado efeito benéfi co da CCI em ace-
lerar a recuperação do DMIE. Banfi  et al. (2009) mostraram que cinco 
sessões de CCI (30 s a -60 °C acrescidos de 2 min a -110 °C) em jogadores 
de Rugby foram efi cazes em melhorar a recuperação do DMIE, já que houve 
diminuição de marcadores pró-infl amatórios (IL-8, moléculas de adesão 
do tipo 1 e prostaglandina E2). Em adição, houve aumento da IL-10, a 
qual é anti-infl amatória. Além disso, foi observada diminuição das enzimas 
musculares relacionadas ao dano muscular (CK e a lactato desidrogenase). 
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Pournot et al. (2011) verifi caram que três sessões de CCI (3 min a -110 
°C) realizadas imediatamente, 24, 48 e 72 h após uma corrida de 45 min 
diminuíram a resposta infl amatória causada pelo dano muscular. Houve 
diminuição tanto da IL-1β quanto da proteína C-reativa (pró-infl amató-
rias) e aumento do receptor antagonista de IL-1 (anti-infl amatória). Em 
outro estudo houve melhora na recuperação da força muscular, diminuição 
nas sensações de cansaço e DMIT após três sessões de CCI (3 min a -110 
°C) realizadas imediatamente, 24, 48 e 72 h após uma corrida de 45 min 
(HAUSSWIRTH et al., 2011). Além disso, tem sido reportado que múl-
tiplas sessões de CCI (3 min a -140 – -190 °C) melhoraram a recuperação 
do pico de torque e a potência do salto após um protocolo de exercício 
(FONDA & SARABON, 2013). Por fi m, Ferreira-Junior et al. (2014b) 
observaram que o grupo que realizou uma sessão de CCI (3 min a -110 °C) 
10 min após 100 saltos verticais diminuiu a sensação de DMIT e recuperou 
a força 72 e 96 h após o exercício, respectivamente. Além disso, a exposição 
a CCI minimizou o inchaço muscular. 

Apenas um estudo não mostrou efeito benéfi co de uma sessão de CCI 
(3 min a -110 °C). Costello et al. (2012b) verifi caram que a CCI aplicada 24 
h após a realização do protocolo de indução do dano muscular não acelerou 
a recuperação da força muscular e também não diminuiu a sensação de dor. 
Aparentemente a CCI aplicada 24 h após o DMIE não é capaz de evitar o 
dano secundário causado pelo processo infl amatório agudo. 

Este efeito positivo da CCI em acelerar a recuperação muscular foi 
comprovado a longo prazo em atletas. Schaal et al. (2014) avaliaram se 
sessões diárias de CCI durante duas semanas de treinamento intenso em 
atletas de nado sincronizado evitaria overtraining. Sem o uso da CCI, hou-
ve redução do desempenho na prova de 400 m, no tempo e na qualidade 
do sono. Houve também aumento da sensação de fadiga. Por outro lado, 
com as exposições a CCI não houve alteração destas variáveis. Resultados 
semelhantes foram observados em outros dois estudos. A exposição por um 
período de cinco dias à CCI duas vezes ao dia melhorou o status infl ama-
tório e a efetividade das jogadas no treino técnico de tenistas profi ssionais 
durante o período pós competição (ZIEMANN et al. 2012). Dez sessões 
de CCI ao longo de duas semanas de treino de voleibol ocasionaram um 
menor declínio do desempenho esportivo. Estes resultados sugerem que 
CCI pode ser utilizada durante períodos de treinamento intenso para evitar 
a síndrome de overtraining (JAWORSKA et al., 2018).
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Recomendações para aplicação da crioterapia de corpo inteiro

As terapias de CCI podem ser realizadas em criocâmaras ou crio-
cabines. Estudos tem utilizado temperatura entre -100 e -195ºC por um 
período de 2 a 3 min (FERREIRA-JUNIOR et al., 2014b; FONDA & 
SARABON, 2013). Entretanto, ainda não se sabe o tratamento ideal em 
termos de duração e temperatura. Para exposições a CCI em criocabine 
com temperatura entre -130 e -170 °C, foi sugerido que a duração ideal 
da sessão deve ser de 2 min e 30 s, já que 3 min de CCI resultou apenas 
em maior sensação de desconforto (FONDA & SARABON, 2013). Por 
outro lado, baseado no resfriamento da pele, 2 min de CCI a -135 °C em 
criocâmaras pode ser considerado o tempo ótimo de exposição (SELFE et 
al., 2014). Além disso, a resposta termorregulatória à CCI parece depender 
do sexo e da adiposidade corporal (HAMMOND et al., 2014). Sabe-se que 
quanto maior a AST/m, maior a perda de calor (STOCKS et al., 2004). 
Considerando que geralmente as mulheres possuem maior AST/m que os 
homens, maior será a perda de calor nas mulheres. Sendo assim, recomenda-
-se menor tempo de exposição à crioterapia em mulheres (HAMMOND et 
al., 2014). Indivíduos com elevado nível de percentual de gordura tendem 
a apresentar maior redução na temperatura da pele porque o tecido adiposo 
funciona como uma camada isolante, permitindo que a temperatura da pele 
seja reduzida sem que ocorra perda de calor do tecidos profundos (STOCKS 
et al., 2004). Portanto, indivíduos com maior quantidade de tecido adiposo 
necessitam de maior tempo de exposição a CCI.  

Considerações fi nais 

A crioterapia tem longa tradição de uso como método de tratamento. 
Contudo, questões relacionadas ao protocolo de aplicação ainda carecem de 
maiores estudos. A maior parte dos dados disponível na literatura apontam 
para o potencial efeito positivo da crioterapia na recuperação muscular. Mas, 
o objetivo da aplicação da crioterapia deverá ser claramente estabelecido, 
pois determinará a escolha da modalidade e o momento adequado de sua 
utilização. Cabe destacar que a IAG reduz transitoriamente o desempenho, 
enquanto a CCI parece não exercer efeito ou pode até mesmo aumentar 
o desempenho muscular. Aqueles que realizam atividades em ambientes 
quentes e úmidos também podem obter benefícios da crioterapia por redu-
zir o estresse térmico durante o exercício. Futuros estudos deverão melhor 
esclarecer os protocolos de aplicação de ambas as modalidades (i.e., IAG e 
CCI), contudo é evidente que o protocolo deverá considerar as caracterís-
ticas físicas dos indivíduos. 
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Capacidade anaeróbia:                         
métodos de avaliação e aplicações no esporte

Alessandro Moura Zagatto

A capacidade anaeróbia pode ser defi nida como a capacidade máxima 
de ressíntese de energia (ou seja, adenosina trifosfato; ATP) por meio das 
vias metabólicas de fosfagênio (também conhecida como via ATP-CP) e 
glicolítica, durante um esforço máximo e para um grupamento muscular 
específi co (GREEN; DAWSON, 1993; GRENN, 1993; ZAGATTO et al., 
2017). Durante esforços de alta intensidade, as participações dos sistemas 
energéticos não mitocondriais possuem signifi cativa atividade e desse modo, 
existe uma alta relação com a capacidade anaeróbia. Desse modo, esse ca-
pítulo irá apresentar os métodos utilizados para a estimativa da capacidade 
anaeróbia e as aplicações no contexto esportivo.

Capacidade anaeróbia

Desde os relatos da importância do consumo de oxigênio (O2)para o 
exercício envolvendo a produção de energia aeróbia (por vias mitocondriais) 
e melhor compreensão da cinética do O2 durante e após o exercício, notou-
-se que a ocorrência de um défi cit de oxigênio nas fases iniciais do exercício 
era resultante de utilização das vias metabólicas não mitocondriais (HILL; 
LONG; LUPTON, 1924; MARGARIA; EDWARDS; DILL, 1933) . 
Posteriormente, na década de 50, surgiu o entendimento que as reservas 
anaeróbias, principalmente caracterizada pelo armazenamento de glicogê-
nio e creatina fosfato no músculo eram fi nitas, possibilitando a estimativa 
futura dessa capacidade física (DI PRAMPERO, 1981; DI PRAMPERO; 
FERRETI, 1999). A partir desse momento, vários procedimentos de ava-
liação foram desenvolvidos na tentativa de estimar a contribuição energética 
dos sistemas metabólicos não mitocondriais, utilizando incialmente saltos 
(meados de 1960) e posteriormente por meio do teste de Wingate, em que 
acreditava-se que a potência média representaria a capacidade do sistema 
de fosfagênio enquanto a potência média produzida no teste Wingate cor-
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responderia a atividade do sistema glicolítico e da capacidade anaeróbia 
como um todo (GREEN; DAWSON, 1993). No entanto, apesar de pro-
cedimentos de avaliação que apresentam associações com desempenho de 
alta intensidade ou mesmo com a capacidade anaeróbia, em procedimentos 
como saltos ou mesmo o teste de Wingate são mensurados parâmetros 
mecânico, como altura de salto, nível de descaimento e potência gerada, ao 
invés de parâmetros metabólicos. Além disso, a mensuração de parâmetros 
mecânicos envolve a participação do metabolismo aeróbio (oxidativo), não 
isolando a capacidade anaeróbia. Como um exemplo, o teste de 30-s de 
Wingate no ciclo ergômetro apresenta aproximadamente 28% de contribui-
ção aeróbia na geração da potência, o que induz a um erro na estimativa da 
capacidade anaeróbia (BENEKE et al., 2002). Ainda, alguns estudos mais 
recentes têm reportado que os parâmetros do teste de Wingate ou similares 
(como o teste de RAST na corrida) não possuem associação com o teste 
de Défi cit Máximo de oxigênio acumulado (MAOD; assumido como o 
teste mais aceito para avaliação dessa capacidade física) e que potência não 
corresponde capacidade (ANDRADE et al. 2015; MINAHAN; CHIA; 
INBAR, 2007)

A complexidade da avaliação da capacidade anaeróbia é explicada pela 
difi culdade de acesso aos marcadores que melhores representam a contribui-
ção energética do metabolismo anaeróbio (BERTUZZI et al., 2008), que 
estão presente no músculo e apenas procedimento como biópsia muscular 
poderiam resultar em uma mensuração real. Assim, é possivel afi rmar que 
inexiste um procedimento considerado como “padrão ouro” para a estima-
tiva da capacidade anaeróbia, pois mesmo a biopsia muscular possibilitaria 
uma análise apenas antes e ao término do exercício, mas não possibilita 
uma análise contínua da produção de energia pelas vias não mitocondriais 
durante o exercício. 

Ao fi nal da década de 80, Medbø e colaboradores (1988) aplicando o 
conhecimento do défi cit de oxigênio em exercício submáximo para exercício 
supramáximo, introduziram o teste mais aceito na literatura para estimativa 
da capacidade anaeróbia, denominado máximo défi cit acumulado de oxigê-
nio (MAOD).  O conceito de défi cit de oxigênio foi introduzido a partir das 
investigações do comportamento do consumo de oxigênio (O2)na transição 
do repouso ao exercício (KROGH; LINDHARD, 1920), de modo que cor-
responde à signifi cativa contribuição do metabolismo anaeróbio (quebra dos 
fosfatos de alta energia e formação de lactato) na produção de energia nos 
instantes iniciais do esforço e redução no volume dos estoques de oxigênio 
(DI PRAMPERO; FERRETTI, 1999). Nesse sentido, Medbø e colabora-
dores (1988) partiram da premissa de que: 1) A demanda de oxigênio (ou 
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seja, a necessidade de oxigênio), independente da intensidade de esforço em 
exercício de carga retangular é constante e; 2) que essa demanda pode ser 
extrapolada por meio de uma relação linear entre intensidade de exercício 
e O2. Assim, esses autores sugeriram o MAOD como um método para 
determinar a capacidade anaeróbia. Ainda, como trata-se de uma medida 
de défi cit de oxigênio, ou seja, o quanto de oxigênio “faltou” para aquela 
atividade e foi fornecido pelas vias não mitocondriais, é possível estimar o 
trabalho anaeróbio realizado assumindo um equivalente energético de 20,9 
kJ de energia para litro de oxigênio (DI PRAMPERO; FERRETTI, 1999).    

Desse modo, a partir desse ponto iremos interpretar a capacidade 
anaeróbia como uma unidade de oxigênio, representado pela quantidade 
de oxigênio que “faltou” (défi cit) para a realização da atividade (ou sejam 
um défi cit) para a realização do esforço e desse modo foi suprido pelas vias 
não mitocondriais. 

Aspectos metodológicos de determinação da capacidade anaeróbia

Atualmente na literatura atual podemos reportar 2 procedimentos 
válidos para estimava da capacidade anaeróbia, o máximo défi cit acumulado 
de oxigênio (MAOD) e a determinação pela somatória das estimativas das 
contribuições glicolíticas e fosfagênio por meio da resposta do EPOC e do 
lactato sanguíneo (CAPcr+[La]), que serão as únicas reportados abaixo.

Máximo défi cit acumulado de oxigênio

Sempre em um exercício de carga constante (sem alteração da inten-
sidade) é assumido que a demanda energética é constante, podendo essa 
ser assumida como a demanda de O2. Desse modo, a demanda total de um 
exercício (área da demanda) pode ser estimada pela produto entre a duração 
do esforço e demanda de O2.Como a demanda de O2parece ser linear a 
intensidade de exercício, na realização de esforço acima da intensidade que 
o consumo máximo de oxigênio (O2max) é observado, o consumo de oxigê-
nio limita-se ao teto fi siológico que é o O2máx, e a diferença entre a área da 
demanda e a área de O2corresponde a energia proveniente do metabolismo 
anaeróbio. Esse é o pressuposto de determinação do MAOD. Como um 
exemplo, se uma pessoa com O2máx de 58 mL/kg/min, O2máx de 15 km/h 
(menor intensidade em que o O2máx é observado) e realizar exercício a 18 
km/h (ou seja, 20% acima da O2máx) por 3 minutos, correspondendo a uma 
demanda energética de 75 mL/kg/min, a demanda total seria constante e 
correspondente ao produto de 75 mL/kg/min x 3 min, resultando em uma 
área total equivalente a 225 mL/kg. 

9
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Assim, o MAOD corresponde à diferença entre a área da demanda 
de O2 teórica (no caso do exemplo acima 225 mL/kg) e a área do O2 real 
de um exercício supramáximo.

No entanto, para estimar a demanda de O2 em intensidades supra-
máximas é necessário a construção de uma regressão linear por meio da 
relação entre a  O2e intensidade de exercício, e então extrapolada relação 
para a intensidade supramáxima.  

Assim, para uma análise prática, para a determinação do MAOD 
são necessários a utilização de um analisador metabólico para mensuração 
do O2, a aplicação entre 5 a 10 exercícios de intensidade submáxima (va-
riando entre 30 a 80% da iO2max) com duração entre 5-10 min de duração 
e a aplicação de um esforço supramáximo até a exaustão em intensidades 
variando de 110 a 120% da O2max (MEDBØ et al. 1988; NOORDHOF; 
DE KONING; FOSTER, 2010).

Os esforços submáximos são utilizados para estimativa da relação 
entre O2 e intensidade. Para isso, a demanda é assumida como a média de 
O2 dos últimos 60-120s de exercício e, após a aplicações das intensidades 
submáximas, é possível realizar a construção da regressão linear entre O2 e 
intensidade e extrapolação para estimar a demanda teórica supramáxima, 
como exemplifi cado na Figura 1.

Figura 1 – Determinação da relação linear entre demanda do O2 e intensidade de 
esforço, para a estimada da demanda teórica supramáxima, nesse caso a 110% da 

intensidade do consumo máximo de oxigênio (iO2max)
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Finalmente, com a realização do exercício supramáximo e a men-
suração do consumo de oxigênio, a diferença entre a demanda teórica e 
o consumo real corresponde a capacidade anaeróbia pelo MAOD, como 
exemplifi cado na Figura 2.

Figura 2 – Determinação da área da demanda teórica do O2 e a área do consumo 
real de oxigênio, sem do a diferença correspondente ao défi cit de oxigênio ou 

MAOD

A validade do MAOD proposto por Medbø et al. (1988) para 
avaliação da capacidade anaeróbia baseou-se na verifi cação de valores de 
MAOD similares obtidos em situação de hipóxia (simulando uma altitude 
de aproximadamente 3500 metros) e normóxia, além de apresentar sensi-
bilidade ao treinamento intervalado de alta intensidade (TABATA et al., 
1996; WEBER; SCHNEIDER, 2002), capacidade de discriminar sujeitos 
com diferentes estados de treinamento (SCOTT et al., 1991; GASTIN; 
LAWSON, 1994) e sensibilidade às substâncias ergogênicas (JACOBS; 
BLEUE; GOODMAN, 1997; BELL; JACOBS; ELLERINGTON, 2001; 
BRISOLA et al., 2015).

Um dos fatores negativos na aplicação no MAOD na rotina de 
treinamento é em relação a necessidade de aplicação de diversos esforços 
submáximos e um esforço supramáximo, que difi culta a sua aplicação na 
rotina esportiva. No estudo de Medbø et al. (1988) foi sugerido que pelo 
menos dez exercícios em intensidades submáximas são necessárias para cons-
truir uma reta de regressão linear confi ável correspondente a relação entre 
intensidade de exercício e O2. Entretanto, alguns estudos têm utilizado 
oito esforços (CRAIG; MORGAN, 1998), seis (WEBER; SCHNEIDER, 
2001), cinco (ZAGATTO et al., 2011) e até mesmo quatro (ZAGATTO; 
GOBATTO, 2012) esforços para estimativa da demanda energética do 
esforço supramáximo.
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No entanto, o MAOD tem demonstrado ser dependente da massa 
muscular ativa, sendo que quanto maior a massa muscular envolvida, maior 
o potencial de transferência de energia pelo metabolismo anaeróbio durante 
o esforço. Desse modo, os procedimentos aplicados em esteira devem con-
siderar o fator da inclinação, já que esforços realizados em plano inclinado 
exigem uma demanda energética diferente comparada ao plano horizontal 
(NOORDHOF; DE KONING; FOSTER, 2010), enquanto que quando 
realizado em ciclo ergômetro deve ser considerado os possíveis efeitos da 
cadência escolhida (RUSSELL et al., 2002).

Embora seja um método considerado válido na estimativa da capaci-
dade anaeróbia, o MAOD possui algumas limitações metodológicas. Devido 
à necessidade de diversas sessões de exercícios submáximos em diferentes 
dias, o MAOD muitas vezes se torna inviável pelo comprometimento da 
rotina de treinamento do atleta, o que também afeta a análise da reprodu-
tibilidade desse procedimento. Desse modo, tem-se buscado alternativas 
com menor dispêndio de tempo para estimativa do MAOD (BICKHAM 
et al., 2002; BERTUZZI et al., 2010; ZAGATTO; GOBATTO, 2012).

Determinação da capacidade anaeróbia por meio da resposta do EPOC e 
do acúmulo líquido de lactato sanguíneo (ACPcr+[La])

Apesar de serem métodos antigos, recentemente foi proposto a possi-
bilidade de estimava das contribuições dos sistemas energéticos de fosfagê-
nio e glicolítico pela análise do componente rápido do consumo excessivo de 
oxigênio após o exercício (EPOC) e da concentração de lactato acumulado 
no sangue, respectivamente, sendo a soma desses correspondente a capaci-
dade anaeróbia (BERTUZZI et al. 2010, ZAGATTO et al 2016, MIYAGI 
et al 2017). Nesse tópico iremos abordar essa perspectiva de análise. 

No início do exercício, no momento da transição do repouso ao 
exercício, ocorre uma resposta exponencial do O2(BURNLEY; JONES, 
2007). Entretanto, após o término do exercício, a cinética do O2 apresenta 
um comportamento similar ao início do exercício, de modo que os valores 
de O2 não retornam imediatamente aos valores de repouso. Acredita-se que 
a fase rápida do EPOC se deve, em grande parte, à ressíntese da creatina 
fosfato (MARGARIA; EDWARDS; DILL, 1933; BENEKE et al., 2002; 
BENEKE et al., 2004).

Os autores que formularam uma das principais hipóteses sobre essa 
premissa foram Margaria, Edwards e Dill (1933), que sugeriram que o 
EPOC estaria divido em dois componentes distintos: uma fase com decai-
mento rápido (débito de oxigênio alático), que foi associado a restauração 
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dos fosfagênios; e uma fase lenta (débito de oxigênio lático), que estaria 
associada a gliconeogênese envolvendo a oxidação do ácido lático. Diversos 
estudos têm utilizado o componente rápido do EPOC para estimar a contri-
buição do sistema de fosfagênio em diversas tarefas (BENEKE et al., 2002; 
BENEKE et al., 2004; BERTUZZI et al., 2007; BERTUZZI et al., 2010; 
ZAGATTO et al., 2011; ZAGATTO; GOBATTO, 2012).

A estimativa da contribuição do metabolismo de fosfagênio por meio 
do componente rápido do EPOC depende da identifi cação dos componen-
tes rápido e lento da cinética do O2, que deve ser mensurada durante no 
mínimo 7 minutos ou até que o valor O2 esteja próximo aos níveis basais. 
Entretanto, especifi camente para a estimativa da contribuição do metabo-
lismo dos fosfagênio, tem sido utilizado um ajuste matemático exponencial 
ou biexponencial para auxiliar a determinação e análise dos componentes 
rápido e lento do EPOC (BENEKE et al., 2002; BERTUZZI et al., 2010), 
sendo a estimativa do sistema de fosfagênio correspondente ao produto 
entre a amplitude do O2 e a constante de tempo 1 (BENEKE et al., 2002; 
BERTUZZI et al., 2010). Esses ajustes matemáticos permitem identifi car 
o tempo de duração da fase rápida do EPOC e embora muitas vezes seja 
necessária a utilização de softwares específi cos para a modelagem matemática 
do EPOC, Bertuzzi et al. (2010) não verifi caram diferenças signifi cativas 
na fase rápida do EPOC determinado por meio de ajustes matemáticos e 
pelo método visual, sugerindo a possibilidade de se estimar a contribuição 
do metabolismo de fosfagênio com relativa facilidade. 

De mesmo modo, o lactato é um subproduto do metabolismo do 
sistema glicolítico e é formado no citosol celular a partir da quebra da 
molécula de glicose/glicogênio (ROBERGS; GHIASVAND; PARKER, 
2004; JUEL; HALESTRAP, 1999). Esse metabólito tem sido considerado o 
principal marcador da contribuição da via glicolítica em diversas atividades 
(BENEKE et al., 2002; BENEKE et al., 2004; BERTUZZI et al., 2007; 
MELLO et al., 2009; BERTUZZI et al., 2010; ZAGATTO et al., 2011; 
ZAGATTO; GOBATTO, 2012), de modo que seu comportamento em 
resposta às intensidades de exercício tem sido utilizado nos protocolos mais 
confi áveis de avaliação da capacidade aeróbia.

Nesse sentido, tem sido sugerida a utilização da concentração de 
lactato sanguíneo acumulada (líquida) durante o exercício (subtraindo o 
valor de repouso) para estimar a contribuição do metabolismo glicolíti-
co (DI PRAMPERO; FERRETTI, 1999). No estudo de Di Prampero e 
Ferretti (1999) foi elucidada a possibilidade de se estimar um equivalente 
energético (em unidades de oxigênio) para o acúmulo de lactato corres-
pondente a cada 3 mL O2/kg para cada 1 mmol·L-1 de lactato acumulado. 
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Esses autores partiram do pressuposto de que o pico da concentração de 
lactato sanguíneo (valor observado entre o 5° e 8° minutos após o esforço) é 
equivalente em todos os fl uídos corporais e que a fração de água do sangue 
e de todo o corpo corresponde a 0,8 e 0,6, respectivamente. A partir dessas 
afi rmações, foi possível calcular uma taxa de aumento linear da quantidade 
equivalente ao acúmulo de lactato por quilogramas de massa corporal (em 
g·kg-1·min-1) em relação à potência metabólica correspondente (em kcal·k-
g-1·min-1). Assim, os estudos têm calculado valores equivalentes de O2 para 
as concentrações de lactato sanguíneo, permitindo também a transformação 
desses valores em unidades de trabalho (BENEKE et al., 2002; BENEKE et 
al., 2004; BERTUZZI et al., 2007; ZAGATTO et al., 2011; ZAGATTO; 
GOBATTO, 2012).

Em 2002, Beneke e colaboradores utilizaram uma metodologia de 
estimativa da contribuição do metabolismo de fosfagênio pela fase rápida 
do EPOC e a contribuição do metabolismo glicolítico sugerida por Di 
Prampero e Ferreti (1999) para investigar a contribuição dos metabolismos 
energéticos durante o teste de Wingate em ciclo ergômetro (BENEKE et 
al., 2002). Do mesmo modo, outros estudos foram publicados seguindo a 
mesma lógica metodológica para investigar a participação dos metabolismos 
oxidativo, glicolítico e de fosfagênio em esforços de diferentes modalidades 
esportivas como o karatê (BENEKE et al., 2004; DORIA et al., 2009; 
BUSSWEILER; HARTMANN, 2012), escalada indoor (BERTUZZI et al., 
2007), remo (MELLO et al., 2009), tae-kwon-do (CAMPOS et al., 2012) e 
tênis de mesa (ZAGATTO; GOBATTO, 2012; ZAGATTO et al., 2016b).

Assim, utilizando as metodologias reportas acima, Bertuzzi et al. 
(2010) sugeriram a utilização desses métodos de quantifi cação da contri-
buição energética de cada metabolismo em ciclo ergômetro, assumindo 
que a soma dos metabolismos de fosfagênio e glicolítico corresponderiam 
a capacidade anaeróbia (ACPcr+[La]). Esses autores (BERTUZZI et al., 2010) 
comparam a determinação da ACPcr+[La] pelo componente rápido do EPOC 
e delta de lactato com o MAOD e não verifi cam diferenças signifi cati-
vas, além de observarem signifi cante correlação entre os métodos (r=0,78). 
Posteriormente, esses mesmos achados de Bertuzzi et al (2010) foram con-
fi rmados por Zagatto et al (2016a) em corrida e Miyagi et al (2017) em 
ciclo ergômetro, só que esses autores avançaram mostrando a reprodutibi-
lidade do método e que a intensidade correspondente a 115% da iO2máx 
parece ser a intensidade que apresenta a melhor correlação com o MAOD, 
independente do ergômetro, mesmo que as intensidades entre 105 a 120% 
também possam ser utilizadas. 
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  Outros estudos têm indicado a possibilidade deste método em esti-
mar a capacidade anaeróbia. Por exemplo, no estudo de Zagatto e Gobatto 
(2012) não foram observadas diferenças entre o MAOD e a capacidade 
anaeróbia pela soma dos equivalentes de O2 dos metabolismos glicolítico e 
de fosfagênio em teste específi co no tênis de mesa, expressos em litros de O2 
ou mesmo em unidades de trabalho. Urso e colaboradores (2013) compara-
ram a contribuição do metabolismo glicolítico, subtraindo o equivalente de 
oxigênio do EPOC dos valores de MAOD isolando a contribuição glicolí-
tica estimada pelo MAOD, com o equivalente de oxigênio calculado pelo 
método da expressão de oxigênio correspondente ao acúmulo de lactato e 
não verifi caram diferenças signifi cativas. Assim, a soma do metabolismo 
de fosfagênio e do metabolismo glicolítico de um exercício supramáximo 
em intensidade constante parece ser válido para estimativa da capacidade 
anaeróbia.

Brisola et al. (2015) investigaram o efeito da suplementação de bi-
carbonato de sódio (3 g·kg-1) sobre aACPcr+[La]e observaram que aACPcr+[La] 
e o equivalente energético do metabolismo glicólico foram maiores com a 
suplementação de bicarbonato de sódio em comparação com o placebo. 
Assim, ACPcr+[La] parece ser sensível em identifi car as alterações causadas nos 
metabolismos glicolítico e de fosfagênio, tais como adaptações ao treina-
mento ou a utilização de recursos ergogênicas.

Em comparação com o MAOD, o teste ACPCr+[La] apresenta a vanta-
gem de possibilitar a estimativa individual dos metabolismos anaeróbios, o 
que não é possível no teste de MAOD. Ainda, a principal vantagem é em 
relação a facilidade de aplicação, pois é necessário apenas 1 procedimento 
supramáxima para sua execução. No entanto, para uma estimativa precisa 
é necessário conhecer a iO2max.

A Figura 3 apresenta de modo didático a determinação ACPCr+[La], 
com a resposta do O2 durante e após o exercício para mensuração do EPOC, 
o ajuste exponencial para determinação da amplitude e constante de tempo 
(tau) e consequentemente componente rápido do EPOC (produto da am-
plitude e tau) e fi nalmente a mensuração da concentração de lactato líquido 
pelo subtração do valor pico pelo valor de repouso, assumindo um equi-
valente energético de 3 mLO2/kg para cada 1 mM de lactato acumulado.
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Figura 3 – Comportamento do consumo de oxigênio durante o teste supramáximo, 
com análise do componente rápido com EPOC e mensuração de lactato antes e após 

o exercício, que juntos representam a capacidade anaeróbia

Relação da capacidade anaeróbia com o desempenho

Como abordado na primeira parte desse capítulo, existe uma relação 
direta entre capacidade anaeróbia e eventos de alta intensidade, principal-
mente pela contribuição energética que os sistemas de fosfagênio e glicolítico 
possuem nessas atividades. Na tabela 1 são sintetizados alguns exemplos de 
eventos esportivos e o percentual de atividade de cada sistema metabólico, 
e evidentemente, quanto menor a duração maior é a participação do siste-
ma de fosfagênio, enquanto que em atividades com duração entre 30 e 60 
segundos existe uma maior atividade do sistema glicolítico, e em atividades 
com duração superiores uma maior contribuição oxidativa, mas com parti-
cipação anaeróbia importante. Como um exemplo, a atividade do kata no 
karate, apresenta 50% de participação anaeróbia (Doria et al 2009), assim 
como uma prova de 400m no atletismo possui uma participação anaeróbia 
por volta de 62% (HILL, 1999). Essas informações são importantes pois 
nos auxiliam no entendimento de qual é a grandeza de ação dos sistemas 
não mitocondriais. Ainda, assim como os procedimentos de avaliação da 
capacidade anaeróbia não são bem consolidados cientifi camente quanto os 
aeróbios, o mesmo entende-se para valores de referência para a capacidade 
anaeróbia. Na Tabela 2 apresentamos alguns valores de capacidade anaeróbia 
expressos em défi cit oxigênio em diferentes populações, tanto apresentados 
em valores relativos a massa corporal (mL/kg) quanto valores absolutos (L).
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Tabela 1 – Participação de cada sistema energético, apresentados em percentual de 
participação, em alguns eventos esportivos

Evento Recorde 
mundial Contribuições energéticas (%)

Fosfagênio Glicolítico Oxidativo

Sprint 200m 
ciclismo 

(Jeukendrup et al. 
2000)

0:09.865 40 55 5

1000m contra 
relógio ciclismo 

masculino 
(Jeukendrup et al. 

2000)

1:00.148 10 40 50

500m contra 
relógio ciclismo 

masculino 
(Jeukendrup et al. 

2000)

0:34.010 20 45 35

Judo (Francini et 
al 2011) 42 30 28

Kata no karate 
(Doria et al 2009) 14 36 50

Taekwondo 
(Campos et al. 

2012)
30 4 66

Boxe amador 
(Davis et al 2014) 19 4 77

Corrida de 400m 
(Hill 1999) 62 38

Corrida de 800m 
(Hill 1999) 33 67

Corrida de 1500m 
(Hill 1999) 17 83
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Tabela 2 – Valores de capacidade anaeróbio de indivíduos com diferentes níveis de 
aptidão física, expressos em unidades absoluta (L) e relativa massa corporal (mL/kg)

Capacidade Anaeróbia 
(ml/kg)

Capacidade Anaeróbia 
(L)

Indivíduos não treinados 
(Gastin e Lawson (1994) 50±2 3,52±0,12 (Erro padrão 

da medida)
treinados em endurance 

(Gastin e Lawson (1994) 52±3 3,82±0,30 (Erro padrão 
da medida)

Velocistas (Gastin e 
Lawson (1994) 60±3 4,82±0,22 (Erro padrão 

da medida)
Nado livre de 50m 

(Campos et al 2017) ~ 3,4

Nado livre de 100m 
(Campos et al 2017) ~ 4,5

Nado livre de 200m 
(Campos et al 2017) ~ 4,75

Nado livre de 400m 
(Campos et al 2017) ~ 4,8

Nado livre de 800m 
(Campos et al 2017) ~ 3,8

Mesatenistas recreacionais 
(Zagatto et al. 2011) ~4,0

Jogadores de 
Rugby sevens                  

(Zagatto et al., 2017)
~65 ~ 5,9

Nadadores              
(Kalva-Filho et al., 2017) 62.50 ± 17.58 3.09 ± 1.10

Tabela 3 – Descrição dos sistemas bioenergéticos, substratos energéticos utilizados, e 
a descrição da potência e capacidade de cada sistema em produzir energia

Sistema de 
geração de 

energia
Substrato

Potência (mmol/
kg/s de musculo 

molhado)

Capacidade 
(mmol/kg 

de músculo 
molhado)

Fosfagênio ATP, PCr → ADP, Cr 3 – 6 20 – 25

Glicolítico Glicogênio → lactato 1,5 – 3 50

Oxidativo
Glicogênio → CO2

Ácido graxo → CO2

0,5 – 0,75
0,24 – 0,4

Limitado por 
substrato

Fonte: Adaptado de Greenhaff  et al. (1993) e Heck et al. (2003).
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A utilização da capacidade anaeróbia, per se, como preditor de de-
sempenho em provas/esforços de alta intensidade e curta duração ainda 
foi pouco estuda. No entanto, os estudos que investigaram a relação entre 
a capacidade anaeróbia e a performance (desempenho) tiveram resultados 
positivos. No entanto, antes de reportar os trabalhos que verifi caram essa 
relação, é importante destacar que as associações são também dependen-
tes da característica da atividade, sendo mais limitada ou dependente da 
potência ou capacidade. A Tabela 3 apresenta os sistemas energéticos e os 
substratos energéticos, mas principalmente a potência e capacidade meta-
bólica de produção de energia. Podemos observar que apensar do sistema 
glicolítico possuir uma maior capacidade de ressíntese de ATP (~50 mmol/
kg de músculo molhado x 20 - 25 (~50 mmol/kg de músculo molhado) 
em relação ao sistema de fosfagênio, a potência metabólica é ~50% menor. 
Assim, as atividades que são caracterizados por maior potência muscular 
possuem naturalmente uma correlação de menor proporção com capacidade 
anaeróbia.

Nesse sentido, os eventos esportivos com duração entre 30 segundos 
a 5 min possuem grande relação com a capacidade anaeróbia. Ramsbottom 
et al. (1994) relacionaram o MAOD com o desempenho (tempo) nas provas 
de 100, 400 e 800m do atletismo, encontrando relação entre o MAOD e o 
desempenho nas provas de 100 e 400m (i.e., r= -0,80 e r = - 0,56). Nessa 
mesma linha de pesquisa, Nevill et al. (2008) utilizaram o MAOD estimado 
em laboratório para predizer performance nas provas de 100, 400 e 800m 
do atletismo, encontrando forte relação do MAOD com a velocidade média 
nas provas (r2= 76,9%; 84,8%; 89,1% para 100, 400 e 800m respectiva-
mente), resultados que corroboram com os achados de Ramsbottom et al. 
(1994).De modo similar Moore e Murphy (2003), apresentaram signifi ca-
tiva correlação (r=0,69) do MAOD com o desempenho do teste de Shuttle 
run de 300m.

Os achados obtidos em corrida parecem também serem transferidos 
para a natação. Kalva-Filho et al. (2017) determinaram o MAOD em nado 
livre e verifi caram signifi cativas correlações com o desempenho de 50m 
(r=0,72), 100m (r=0,73) e 200m (r=0,73), reportando o MAOD como um 
fator determinante para o desempenho na natação. 

De modo isolado, Zagatto et al. (2016) investigaram a capacidade 
anaeróbia em mesatenistas e a associação com análises notacionais de jogo, 
e esses autores observaram que a capacidade anaeróbia estimada pelo mé-
todo CAPcr+[La] apresentou signifi cativa correlação com a taxa de troca de 
bolas na partida de tênis de mesa (r=0,58), com a contribuição glicolítica 
durante o jogo (r=0,71), com o VO2 médio de jogo (r=0,68), evidencian-

9
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do a capacidade anaeróbia como importante para a realização de jogo em 
alta intensidade e indica que quanto maior a capacidade anaeróbia maior a 
habilidade do uso e de sustentar intensidades elevadas durante o jogo. De 
modo similar, Milioni et al. (2018) mostraram também no tênis de mesa, 
que a capacidade anaeróbia, em atletas ofensivos, apresenta signifi cativa 
correlação com a número de troca de bolas por rali (r=-0,90), reportando 
que jogadores com capacidade anaeróbia maior fi nalizam o ponto com 
maior rapidez.

Conclusão

De modo geral, é possível verifi car que tanto o MAOD quanto a 
CAPcr+[La] são parâmetros válidos e interessantes para avaliação da capacidade 
anaeróbia, e esse é determinante para eventos esportivos de alta intensida-
de e curta duração, sendo ainda possível a sua utilização para predizer o 
desempenho. No entanto, a capacidade anaeróbia ainda é utilizada como 
uma fotografi a de avaliação do estado de treinamento do indivíduo, mas 
não é utilizada como um parâmetro de prescrição do exercício baseado nas 
reservas anaeróbias, que acredito ser o próximo desafi o científi co.
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