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RESUMO  

 

EFEITO DO TREINAMENTO DE SPRINTS REPETIDOS NO DESEMPENHO 

ANAERÓBICO E AERÓBICO DE ATLETAS DURANTE O PERÍODO 

PREPARATÓRIO 

 

Autor: Petrus Gantois Massa Dias dos Santos 

Orientador: Profº Dr. Breno Guilherme de Araújo Tinôco Cabral  

 

Nos esportes coletivos de características intermitentes a manutenção das movimentações de alta 

intensidade frente a repetição destes esforços é essencial para o rendimento competitivo. Nesse 

sentido, o treinamento de sprints repetidos pode se apresentar como uma interessante estratégia 

para promover melhorias em diferentes componentes da aptidão atlética relevantes aos esportes 

coletivos. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito do treinamento de 

sprints repetidos no desempenho anaeróbico e aeróbico de atletas durante o período 

preparatório. Trinta e seis atletas universitários do sexo masculino participaram deste estudo, 

sendo 19 atletas de voleibol e 17 de basquetebol com idade entre 18-24 anos. Os atletas foram 

alocados de forma randomizada em dois grupos: o experimental que envolveu o treinamento de 

sprints repetidos e o controle que realizou apenas treinamento técnico-tático. Todos os atletas 

foram submetidos a avaliação da composição corporal, teste incremental máximo em esteira, 

capacidade de sprints repetidos, salto vertical contra movimento e intermitente. Uma ANOVA 

de medidas repetidas (tempo x condição) e a inferência baseada na magnitude foram utilizadas 

para se obter respostas do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Observou-se repostas 

quantitativas e qualitativas superiores no grupo experimental quando comparado com o grupo 

controle para os índices da capacidade de sprints repetidos, salto vertical contra movimento e 

intermitente, e aptidão aeróbica dos atletas, o que sugere que o treinamento de sprints repetidos 

pode ser usado como estratégia a ser incorporada durante o período preparatório dos atletas.  

Palavras-chave: Atletas; exercício intermitente; esporte; treinamento 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF THE REPEATED SPRINTS TRAINING ON THE ANAEROBIC AND 

AEROBIC PERFORMANCE OF ATHLETES DURING THE PRESEASON  

 

Autor: Petrus Gantois Massa Dias dos Santos 

Orientador: Profº Dr. Breno Guilherme de Araújo Tinôco Cabral 

 

In team sports with intermittent characteristics the maintenance of the high intensity movements 

in front of the high repetition of these efforts is essential for the performance of the athlete. In 

this sense, the training of repeated sprints appears to be an interesting strategy that promotes 

improvements in multi-components of physical fitness relevant to collective sports. Therefore, 

the objective of the present study was to verify the effect of training of repeated sprints on the 

anaerobic and aerobic performance of athletes during the pre-competitive period. Thirty-six 

university male athletes participated in this study, being 19 volleyball athletes and 17 basketball 

players aged 18-24 years. The athletes were randomly allocated into two groups: experimental 

that involved repeated sprint training and control that performed only technical-tactical training. 

All athletes were submitted to body composition evaluation, repeated sprints ability, vertical 

countermovement and intermittent jump, and maximum incremental treadmill test to estimate 

aerobic fitness. ANOVA of repeated measurements (time x condition) and inference based on 

magnitude were used to obtain quantitative and qualitative answers. Higher quantitative and 

qualitative responses were observed in the experimental group when compared to the control 

group for the indices of repeated sprints, vertical jump versus movement and intermittent sprint, 

and aerobic fitness of the athletes, suggesting that repeated sprint training may be used as a 

strategy to be incorporated during the in season period of the athletes. 

Keywords: Athletes; Physical fitness; exercise; sport; training 
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1. INTRODUÇÃO  

Para se conduzir um programa de treinamento para uma modalidade esportiva específica, 

entender as suas demandas físicas e fisiológicas são cruciais para os técnicos e preparadores 

físicos. Nos esportes coletivos (e.g., futebol, futsal, basquetebol, handebol) tem sido 

demonstrado que uma das principais movimentações realizadas são os sprints de alta intensidade 

e curta duração, os quais são intercalados por breves períodos de recuperação de intensidade 

baixa-moderada que podem envolver ações de caminhada e corridas1–3. A literatura tem 

denominado a habilidade de manter o melhor desempenho em séries sucessivas de sprints como 

capacidade de sprint repetido (CSR), a qual é caracterizada por estímulos curtos de alta 

intensidade (<10 segundos) e breves períodos de recuperação (<60 segundos)4. A CSR tem se 

mostrado como um importante teste de campo para ser utilizado em modalidades como futebol5, 

futsal6, basquetebol7 e handebol8, principalmente pelo fato de que suas características são 

similares as demandas destas modalidades.  

 Por outro lado, nestes esportes a CSR não é o único atributo em que os atletas são 

frequentemente expostos, e em outras modalidades (e.g., voleibol) possa ser que não represente 

as demandas específicas dos treinamento e partidas. Nesse sentido, outra importante ação que é 

realizada de forma repetida nos esportes coletivos é a capacidade de saltar verticalmente9,10. Por 

exemplo, durante uma partida de basquetebol os atletas executam ~45 movimentações de 

salto1,11 para realizar ações de arremesso, rebote e bloqueio12. No voleibol durante um rally os 

atletas realizam pelo menos uma movimentação de salto, podendo atingir ~30 saltos por set10, 

no qual uma partida pode durar até o quinto set. Diante desta repetição de esforços de alta 

intensidade durante as partidas (e.g., sprints e salto), a presença da fadiga muscular é evidente, 

sendo a sua natureza multifatorial e complexa4. Dessa forma, se faz necessário avaliar e 

acompanhar o condicionamento dos atletas da forma mais específica em função das demandas 

das modalidades.   

 Uma das formas mais comuns e amplamente empregadas para se estimar a potência 

muscular e a resistência à fadiga nos esportes coletivos é através dos testes de campo, sendo a 

fadiga caracterizada pelo decréscimo da performance máxima entre os esforços13. Levando em 

consideração as informações apresentadas acima sobre a frequente movimentação de sprints e 

salto vertical, os testes de CSR e de salto vertical intermitente (SVI) são considerados 

importantes métodos para se avaliar de forma específica a resistência da potência muscular em 

ações de sprints e saltos, respectivamente14–16. Recentemente, tem emergido o interesse das 
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ciências do esporte para identificar possíveis estratégias de treinamento que possam promover 

adaptações positivas nestes atributos17. Dentre os diversos modelos de treinamento, o 

treinamento intervalado de alta de intensidade (TIAI) tem sido foco nos últimos anos, sendo 

considerada uma estratégia de tempo-eficiência capaz de melhorar a função cardiorrespiratória, 

metabólica e o desempenho atlético18. O TIAI envolve repetição de esforços de alta intensidade 

de curta-longa duração intercalados por períodos de recuperação, os quais podem ser divididos 

em quatro formatos distintos, manipulando o período do estímulo e da recuperação19. Além 

disto, estes mesmos autores ressaltam que a programação do TIAI deve ser baseada em pelo 

menos nove variáveis (e.g., intensidade e duração do estímulo, intensidade e duração da 

recuperação, número de séries, duração das séries, intensidade e recuperação entre as séries e a 

modalidade de trabalho). Do ponto de vista da especificidade dos esportes coletivos, e levando 

em consideração que a modalidade do trabalho é uma variável que compõe a sessão do TIAI, 

uma estratégia que aparenta ser interessante para a melhoria do desempenho atlético é o 

treinamento baseado em sprints repetidos (TSR).  

 Como mencionado acima, o TSR é baseado em ações de sprints “all-out” (<10-s) 

intercalado por recuperação passiva ou ativa (<60-s). Após estudo de revisão realizado por 

Bishop; Girard; Mendez-Villanueva20 que investigaram a efetividade do TSR (>4 semanas), o 

uso do TSR tem emergido entre os pesquisadores, primeiramente por promover melhorias em 

multi-componentes da aptidão atlética 21, pela sua especificidade com os esportes coletivos de 

natureza intermitente6, e por ser considerada uma estratégia de tempo-eficiência em relação a 

outras configurações do TIAI22,23. Recente estudo de revisão sistemática com meta-análise 

demonstrou que o TSR é capaz de promover melhorias na CSR e no salto vertical contra 

movimento21, contudo, ainda não sabe qual o efeito o TSR na capacidade de repetir o salto 

vertical contra movimento (SVCM). Estudos prévios com desenho transversal têm reportado 

forte coeficiente de correlação entre o desempenho da velocidade máxima alcançada em sprints 

de 30-40-m com a maior altura atingida no SVCM24,25. É possível que a similaridade entre a 

movimentação do ciclo-alongamento encurtamento observada na velocidade máxima de sprint 

(>20-m) com o salto vertical contra movimento26,27 expliquem estas relações encontrada 

previamente. Com isso, acreditamos que o TSR realizado em linha reta (30-m) possa ocasionar 

melhoria tanto na CSR quanto no SVCM e SVI do que a rotina normal de treinamento técnico-

tática dos atletas. Adicionalmente, sugere-se que as mudanças metabólicas observadas após a 

CSR (e.g., acúmulo de lactato, depleção de PCr)4 possam favorecer adaptações positivas na 
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função cardiorrespiratória dos atletas após o TSR, premissa esta também argumentada por 

Buchheit; Laursen19.  

  Tradicionalmente, durante a pré-temporada os principais componentes físicos 

requisitados no esporte são enfatizados durante o treinamento, assim como seus determinantes 

fisiológicos18. Levando em consideração que a maioria dos esportes coletivos exigem uma 

elevada velocidade, aceleração, potência muscular e aeróbica e agilidade, para as funções 

determinantes do sucesso esportivo, é razoável sugerir que uma estratégia de treinamento eficaz 

deve priorizar a melhoria destes atributos atléticos28. Portanto, o presente estudo está centrado 

em analisar a inserção do treinamento de sprints repetidos na rotina de treinamento dos atletas 

universitários de basquetebol e voleibol como fator de melhoria de desempenho. Hipotetizou-

se que a inserção do TSR poderia promover repostas superiores na CSR, SVCM, SVI e aptidão 

aeróbica, considerando que a CSR é influenciada por ambos metabolismos anaeróbico e 

aeróbico. Caso esta hipótese seja confirmada, os treinadores e profissionais envolvidos na 

preparação dos atletas poderão concentrar maior parte do tempo de treinamento no 

desenvolvimento das questões técnico-táticas específicas de cada modalidade.  

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Geral 

▪ Analisar o efeito do treinamento de sprints repetidos na aptidão anaeróbica e aeróbica 

de atletas universitários. 

2.2 Específicos 

▪ Comparar o efeito da inclusão do treinamento de sprints repetidos à uma rotina técnico-

tática no desempenho da capacidade de sprints repetidos de atletas de voleibol e 

basquetebol;  

▪ Comparar o efeito da inclusão do treinamento de sprints repetidos à uma rotina técnico-

tática no desempenho do salto vertical de atletas de voleibol e basquetebol; 

▪ Comparar o efeito do treinamento de sprints repetidos com o treinamento técnico-tático 

na potência aeróbica em atletas de voleibol e basquetebol;  
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 Aptidão física e desempenho esportivo  

 No esporte de alto rendimento o objetivo principal do treinamento é promover 

adaptações positivas no desempenho competitivo. Levando em consideração que a maioria dos 

esportes coletivos requerem dos atletas uma elevada velocidade, aceleração, potência muscular 

e aeróbica e agilidade, é razoável argumentar que uma estratégia de treinamento eficaz deve 

priorizar a melhoria destes atributos atléticos28. Logo, para se conduzir um programa de 

treinamento adequado se faz necessário conhecer as demandas físicas e fisiológicas específicas 

de cada modalidade18, e por estas razões, diversos testes são utilizados para identificar o 

desempenho físico dos atletas.  

 Em esportes como o basquetebol e voleibol a capacidade anaeróbica desempenha 

importante papel para o sucesso do atleta29,30, mais especificamente, a força explosiva de 

membros inferiores, a qual tem recebido grande destaque nas ciências do esporte devido as 

exigências do jogo. Por outro lado, durante os períodos passivos e de baixa intensidade, 

característicos dos esportes coletivo de natureza intermitente, a potência aeróbica exerce 

importante papel para a manutenção dos esforços de alta intensidade (e.g. saltos, aceleração, 

sprints) que os atletas são frequentemente submetidos20. 

 

3.1.1 Capacidade de sprints repetidos  

Diversos esportes coletivos exigem dos seus atletas uma frequente repetição de sprints 

máximos ou próximos ao máximo de curta duração, intercalados com breves períodos de 

recuperação durante as partidas16. Por exemplo, em média um atleta de basquetebol realiza 55-

105 movimentações de sprints durante uma partida de 40-min, as quais podem ser repetidas a 

cada 21-39s11,31. Dessa forma, a CSR tem sido considerada um modelo de teste específico em 

modalidades que envolvem a corrida como principal forma de locomoção32. Além disso, os 

testes de CSR tem se mostrado confiáveis 5,33, reprodutíveis33,34, discriminante do desempenho 

competitivo35–37, e seu desempenho tem se relacionado com outros indicadores da potência 

anaeróbica38,39 e situações de jogo40.   
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Apesar de outras movimentações estarem envolvidas conforme a modalidade esportiva 

praticada, níveis elevados de CSR podem contribuir para o rendimento esportivo. Por exemplo, 

no voleibol a CSR não se apresenta como um atributo físico específico da modalidade, contudo 

estudos prévios têm demonstrado que o máximo desempenho em ações de sprints apresentam 

correlações moderadas a fortes com a altura máxima atingida no salto26,41.    

 Na literatura podemos encontrar diversos protocolos de CSR que foram validados em 

diferentes modalidades esportivas32,42,43. No geral, os testes de CSR apresentam uma 

característica de sprints “all-out” com tempo de estímulo inferior a 10-s (<40-m), podendo ser 

em linha reta ou com mudanças de direção, e intervalo de recuperação menor do que 60-s, 

podendo ser realizada de forma ativa ou passiva4. Diante destas características, a CSR procura 

representar algumas situações específicas de jogo, em que os atletas são exigidos a realizar a 

repetição de sprints, sem uma reposição completa dos fosfatos de energia4,7. Portanto, a CSR 

tem se apresentado como um importante procedimento para se avaliar a potência anaeróbica de 

forma mais específica aos eventos esportivos, e os modelos que de treinamento baseados em 

sprints repetidos tem se constituído como uma importante estratégia a ser incorporada durante 

a preparação dos atletas.   

 A capacidade realizar sprints repetidos se apresenta como um dos atributos físicos mais 

requisitados em diferentes modalidades de características intermitentes, intermitentes, futebol44–

46, futsal47, tênis22, handebol8 e basquetebol43,48, e por esta razão, diversos estudos têm se focado 

em investigar estratégias para melhorar o desempenho da CSR. Após revisão realizada por 

Bishop et al.20 o treinamento baseado em sprints tem ganhado força nas ciências do esporte.  Por 

exemplo, Fernandez-Fernandez et al.22 demonstraram que após seis semanas de TSR, 

3x/semana, envolvendo 3 séries de 10 sprints de 22-m com mudança de direção (180º) promoveu 

melhorias na CSRPICO de tenistas de elite em relação ao grupo controle (rotina normal de 

treinamento). Dello Iacono et al.8 observaram efeito principal de tempo na CSRPICO, CSRTM e 

CSRDEC após 8 semanas de TSR envolvendo 2 séries de 14-17 sprints + arremesso com salto, 

2x/semana em atletas de handebol. Laia et al.46 compararam o efeito do TSR de dois protocolos 

com 6 sprints de ~5-s com diferentes períodos de recuperação entre os sprints (15 vs 30-s) e 

encontraram efeito de principal de tempo em ambos protocolos para o tempo total de sprints 

repetidos (CSRTT) e decréscimo de sprints (CSRDEC), contudo efeito possivelmente superior foi 

observado para o protocolo de 30-s para a CSRTT. Attene et al.43 compararam o efeito de dois 
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protocolos de TSR (uma mudança de direção vs duas mudanças de direção) envolvendo 3 séries 

de 6-8 sprints de 30-m, após 4 semanas (2x/semana) e encontraram efeito principal de tempo 

para o melhor tempo de sprint (CSRPICO), pior tempo (CSRPIOR) e CSRDEC em jovens atletas de 

basquetebol. Mais recentemente, este mesmo grupo investigou o efeito do TSR com 

configuração similar ao estudo acima, porém os protocolos envolveram uma mudança de 

direção vs múltiplas mudanças (6x5-m) e verificaram em ambos protocolos melhorias na 

CSRPICO, CSRPIOR, CSRTT após 4 semanas de TSR (2x/semana). Apesar dos diversos estudos 

terem apresentado melhorias na CSR após o TSR, Soares-Caldeira et al.47 é uma das poucas 

investigações que não reportaram melhoria na CSR após 11 sessões de TSR envolvendo 2 séries 

de 6-8 sprints de 30-m durante 4 semanas. Contudo, é possível que esta lacuna de melhorias 

possa está relacionada com a prescrição do estudo referido, já que os atletas foram submetidos 

a TSR, treinamento e resistido e treinamento físico (maior carga interna de treinamento), e não 

tenha sido dado um intervalo de recuperação adequado para promover as adaptações ao 

treinamento.  

Em conjunto, os dados apresentados acima reforçam a ideia de que o TSR é uma 

estratégia capaz de promover melhorias na CSR. Recente estudo de revisão sistemática com 

meta-análise vai de encontro com os dados apresentados na nossa revisão de literatura 

demonstrando que o TSR aumenta o desempenho dos índices da CSR21. Estudos prévios têm 

argumentado que esta melhoria está associada com uma possível maior eficiência dos sistemas 

anaeróbico e aeróbico19, conforme abordado no tópico 3.2. Além disto, é importante destacar 

que a similaridade entre o TSR e a CSR possa favorecer um efeito de aprendizagem 

(coordenação específica ao teste e estratégias de ritmo) devido a repetições da ação motora49. 

Diante dos dados apresentados é possível considerar o TSR como uma estratégia capaz de 

promover melhorias no desempenho da CSR, o que pode favorecer os atletas durante a partida 

quando estes forem solicitados a repetir as ações de sprints. 

 

3.1.2 Salto vertical  

A força explosiva de membros inferiores na forma de salto vertical é considerada um 

importante atributo funcional para ser melhorado em atletas de diversas modalidades esportivas, 

além de ser comumente utilizado como teste para avaliação do desempenho do atleta50, 
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monitoramento51 e seleção de talento52. De fato, o desempenho do salto vertical contra 

movimento tem sido relacionado com o sucesso competitivo de atletas em diversas 

modalidades9,31,53, sendo uma medida de fácil aplicabilidade, confiável e sensível a mudanças 

no período competitivo5.  

Nos esportes em que os atletas realizam ações técnicas numa altura específica, o 

desempenho do salto vertical se torna um dos principais atributos físicos para o rendimento 

competitivo. Por exemplo, no basquetebol a bola é disputada próximo a uma cesta disposta a 

uma altura de 3,05-m do solo, enquanto que no voleibol os atletas visam ultrapassar a bola por 

cima de uma rede a 2,43-m, e em ambas as modalidades, o salto é exigido para as ações de 

ataque e defesa54,55. Diante destas características, estudos de análise de movimento têm 

reportado que durante uma partida de basquetebol os atletas realizam em média 44-46 

movimentações de salto11,31 para as ações de arremessos, bloqueio e rebotes. Já no voleibol, os 

atletas realizam pelo menos uma movimentação de salto por rally, podendo atingir ~30 saltos 

por set10. A partir do momento que um set pode ter ~45 rallys56 e que uma partida pode ser 

disputada até o quinto set, os atletas são expostos a elevada condição de fadiga neuromuscular57, 

o que pode exercer um papel crítico no resultado da partida.  

Por essas razões, diversos estudos têm se proposto a investigar o efeito de diferentes 

estratégias de treinamento no desempenho do salto vertical, em especial o treinamento 

pliométrico58–60, treinamento resistido61,62, e mais recentemente o TSR8,48, tem ganhado força 

devido a sua similaridade com as demandas das modalidades esportivas com características 

intermitentes21. Por exemplo, Buccheit et al.44 investigaram o efeito do TSR com mudança de 

direção (180º) no desempenho do SVCM e encontram um efeito principal de tempo pequeno 

após 10 sessões de TSR, 1x/semana, envolvendo 2-3 séries de 5-6 repetições de 15-20-m em 

jovens atletas de futebol. Attene et al.43 também verificaram efeito principal de tempo para o 

SVCM em jovens atletas de basquetebol submetidos a dois protocolos de TSR (uma mudança 

de direção vs duas mudanças de direção) durante 04 semanas (2x/semana), sendo verificado 

respostas similares em ambos protocolos. Em outro estudo envolvendo jovens atletas de 

basquetebol, Attene et al.48 demonstraram efeito principal de tempo para o SVCM após 

protocolos similares aos descritos acima, porém um grupo realizou o TSR com uma mudança 

de direção e o outro com múltiplas mudanças (6x5-m), sendo observada resposta similar entre 

os protocolos. Apesar de aparentar ser uma estratégia capaz de melhorar o desempenho do 
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SVCM, em atletas adultos as respostas ainda são incertas sobre os benefícios do TSR no SVCM. 

Por exemplo, Soares-Caldeira et al.47 não verificaram melhoria no SVCM em atletas de futebol 

após 11 sessões de TSR em linha reta, envolvendo 2 séries de 6-8 repetições de sprints de 30-

m. Fernandez-Fernandez et al.22 também não observaram mudança no SVCM em tenistas de 

elite após seis semanas de TSR (3x/semana) envolvendo 3 séries de 10 repetições de sprints de 

22-m com mudanças de direção. Por outro lado, Dello Iacono et al. 8 encontraram melhorias no 

SVCM após 16 sessões de TSR (2x/semana) envolvendo 2 séries de 14-17 repetições de sprints 

de 20-m com mudança de direção, contudo, neste estudo ao final do sprint os atletas realizavam 

saltos e arremessos o que pode ter explicado estas melhorias. Outra possível explicação, pode 

estar associada a modalidade esportiva. Por exemplo, os estudos que falharam em encontrar 

melhorias no SVCM englobaram atletas de futebol e tênis, esportes em que o salto vertical não 

se faz tão frequente como o handebol, basquetebol e vôlei e com isso o TSR por si só, não 

promoveu adaptações no SVCM. Contudo, esta premissa ainda deve ser investigada.  

Adicionalmente, é importante ressaltar que os estudos apresentados acima se propuseram 

a investigar a melhoria do salto vertical em esforço único8,43, o que pode não refletir 

necessariamente as demadas repetidas de salto exigidas aos atletas durante as partidas e 

treinamento. Dessa forma, ainda se observa uma lacuna na literatura a respeito de estratégias de 

treinamento que possam promover melhorias na capacidade de saltar repetidamente. 

 

3.1.3 Potência aeróbica  

Apesar de ser argumentado que o rendimento no basquetebol e voleibol seja 

principalmente dependente da capacidade anaeróbica dos atletas, uma elevada potência aeróbica 

se torna necessária para o melhor rendimento competitivo. Evidências têm suportado que uma 

elevada capacidade aeróbica favorece a manutenção dos esforços de alta intensidade realizados 

pelos atletas, fornecendo ATP para a ressíntese de PCr e na remoção de metabólitos, 

principalmente, durante os períodos passivos e de baixa intensidade da partida4,63. Nesse sentido, 

um baixo consumo de oxigênio tem sido apontando como um fator limitante da capacidade de 

repetir esforços de alta intensidade20,64. Portanto, em modalidades que apresentam 

características intermitentes, exigindo dos atletas uma elevada repetição dos esforços de alta 
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intensidade, a melhoria da capacidade aeróbica deve ser enfatizada durante o período de 

preparação dos atletas.  

Diante do exposto, o TSR tem sido utilizado como uma estratégia de tempo-eficiência 

que aparenta promover melhorias na aptidão aeróbica. Por exemplo, Fernandez-Fernandez et 

al.22 encontram melhorias no VO2PICO em tenistas de elite após dois protocolos de treinamento 

intervalado de alta intensidade (TSR vs treinamento intervalado de alta intensidade de longo 

volume) e reportam efeito de interação de ambos os protocolos em comparação ao grupo 

controle (rotina normal de treinamento), contudo o TSR apresentou um volume ~5 vezes menor 

do que o treinamento intervalado de longo volume. Bravo et al.23 ao verificarem o efeito do TSR 

(3 séries com 6 repetições de sprints de 40-m com mudança de direção) vs treinamento de sprint 

intervalado (4 séries de 4-min de corrida a 90-95% da frequência cardíaca máxima) também 

encontraram melhorias similares no VO2MÁX apesar do volume ~2 vezes menor do TSR (~10-

min e ~720-m vs ~18-min e 4000-m, respectivamente). Adicionalmente, estudos têm 

demonstrado frequentemente melhorias na capacidade aeróbica, estimada pela distância 

percorrida no teste Yo-Yo intermitente43,45,46. Por exemplo, Attene et al.43 encontraram 

melhorias na distância percorrida no teste Yo-Yo intermitente I em jovens atletas de basquetebol 

submetidos a dois protocolos de TSR (uma mudança de direção vs duas mudanças de direção) 

durante quatro semanas (2x/semana) envolvendo 3 séries de 6-8 sprints de 30-m. Taylor et al.45 

também demonstraram maior distância percorrida no teste Yo-Yo intermitente I em apenas duas 

semanas (3x/semana) de TSR (linha reta vs uma mudança de direção) envolvendo 3-4 séries de 

7 sprints de 20-30-m. Mais recentemente, Laia et al.46 investigaram o efeito de dois protocolos 

de TSR (1-3 séries de 6 sprints de 30-m em linha reta), porém com intervalo de recuperação 

diferente entre os sprints (15 vs 30-s), ao final de cinco semanas (2x/semana) de TSR foi 

observado melhoria apenas para o protocolo com menor intervalo de recuperação (15-s) com 

resposta qualitativa possivelmente superior quando comparado com o protocolo de 30-s.  Em 

conjunto, estes dados suportam a eficiência do TSR em melhorar a aptidão aeróbica de atletas 

de esportes coletivos e vão de encontro com o estudo de Buchheit et al.19. De fato, é possível 

que estas mudanças na aptidão aeróbica estejam associadas a maior contribuição do 

metabolismo oxidativo à medida que os sprints são repetidos65,66, assim como, sua participação 

durante o período de recuperação para a remoção dos metabolitos e na produção de ATP para a 

ressíntese de PCr4, conforme sumariamente apresentado no tópico a seguir (3.2).   
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3.2 Bioenergética da capacidade de sprints repetidos  

Diversos estudos têm investigado a contribuição metabólica para a ressíntese da 

adenosina trifosfato (ATP) durante sprints únicos e repetidos. De fato, o que tem se observado 

é uma grande contribuição do metabolismo anaeróbico para o desempenho dos sprints “all-out”, 

sendo observada uma rápida depleção dos estoques de PCr, principalmente nos esforços iniciais 

67,68. Estudo clássico de Bogdanis et al.69 reportou que um sprint “all-out” 30-s resultou numa 

depleção de mais de 80% no conteúdo de PCr e que após um período de recuperação de 4-min 

observou-se uma taxa de ressíntese de 78,7 + 3,3% do conteúdo de PCr em repouso. Do ponto 

de vista energética é bem estabelecido que o metabolismo fosfogênico desempenha maior papel 

na formação de ATP em esforços de alta intensidade e curta duração, principalmente pelo 

recrutamento das fibras do tipo II 70. Por outro lado, durante a repetição destes esforços frente a 

breves períodos de recuperação, característicos dos esportes (e.g., futebol, basquetebol, 

voleibol), os estoques de PCr podem ser apenas parcialmente ressintetizados, resultando em 

níveis abaixo do repouso para o início dos esforços subsequentes. Dawson et al.71 verificaram o 

time-course da ressíntese de PCr, sendo encontrado os seguintes valores 27%, 45% e 84% para 

10-s, 30-s e 3-min de recuperação, respectivamente.  

Esta recuperação parcial dos estoques de PCr, ao nível de repouso, estimula uma maior 

contribuição do metabolismo glicolítico para a ressíntese de ATP, favorecendo o aumento da 

concentração de íons de H+, em virtude do produto final da via glicolítica, o lactato 72. Nesse 

sentido, a redução do pH muscular, ocasionada pelo acúmulo H+, aparenta afetar diretamente a 

capacidade da glicólise, em virtude da inibição da enzima fosfofrutoquinase (PFK), enzima 

intermediária da via glicolítica 67, ocasionando uma incapacidade de sustentar a maior potência 

em esforços repetidos. Corroborando com a ideia, estudo clássico de Gaitanos et al.73 

demonstrou uma redução da atividade glicolítica em esforços repetidos de 44,1% da energia 

total no sprint 1 para 16,1% no sprint 10 após submeter os sujeitos a um protocolo de sprints 

repetidos all-out (10 x 6-s) em um ciclo ergômetro com período de recuperação de 30-s. 

Recentemente, McGawley; Bishop,66 também reportaram uma redução da contribuição 

anaeróbica de 45% no primeiro sprint vs quinto, e de 47% entre o sexto sprint vs décimo após 

protocolo de sprint repetido com breve período de recuperação (24-s).  
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Apesar desta redução na atividade glicolítica, estes estudos têm reportado uma 

incompatibilidade com o decréscimo do desempenho. Por exemplo, Gaitanos et al.73 

encontraram um decréscimo de 65% na produção anaeróbica de ATP do primeiro ao último 

sprint (10x6-s), contudo, o declínio no desempenho foi bem menor ~27%, sendo sugerido uma 

maior contribuição do metabolismo oxidativo nos últimos sprints. McGawley; Bishop66 também 

observaram uma redução de ~45% da contribuição anaeróbico, porém com uma redução de 

desempenho de ~19% na potência média de sprints em ciclo-ergômetro. Estes últimos autores 

demonstraram uma maior contribuição aeróbica entre o primeiro sprints (~10%), enquanto que 

no quinto sprint foi observado uma contribuição de ~40%. Mais recentemente, Milioni et al.65 

reportaram que durante a repetição de sprints “all-out” ~62% da energia é derivada da 

contribuição anaeróbica, contudo a partir do terceiro sprint ocorre um aumento da contribuição 

aeróbica durante o protocolo de CSR de ~38%. Em conjunto, estes dados sugerem que a 

capacidade de realizar sprints repetidos apesar de apresentar maior contribuição anaeróbica, 

durante a repetição dos esforços, o metabolismo oxidativo exerce uma importante contribuição 

para a realização dos estímulos subsequentes.  

Para efeito da revisão de literatura, a seguir serão apresentados os quadros 1 e 2 que 

reportam, sumariamente, o efeito do TSR no desempenho anaeróbico e aeróbico em atletas de 

diferentes esportes com características intermitentes.  
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3.3 Estudos incluídos na revisão de literatura   

 

Quadro 1. Sumarização do efeito do treinamento de sprints repetidos na capacidade anaeróbica. 

Referência Desenho Grupo n Amostra Duração Sessões Protocolo Sessão Experimental Efeito de 

tempo 

Interação 

(tempo x 

grupo) 

        Séries Reps Distância Recuperação 

(rep/séries) 

  

Buchheit et 

al.  

(2010b)  

NC TSR 09 Jovens 

Atletas de 

handebol 

08 

semanas 

16 

sessões 

MD  

(180º) 

02-03 05-

06 

30-40m 14’’/2’ ↑SVCM, 

→CSRPICO, 

→CSRTM 

→CSRDEC, 

→10m 

- 

Bravo et 

al. (2008) 

NC TSR 13 Jovens  

Atletas de 

futebol 

12 

semanas 

24 

sessões 

MD  

(180º) 

03 06 40m 20’’/4’ →SVCM, 

↓CSRTM, 

→CSRDEC 

- 

Buchheit et 

al. (2010c) 

NC TSR 07 Jovens 

futebol 

atletas 

10 

semanas  

10 

sessões 

MD 

(180º) 

02-03 05-

06 

15-20m 14-24’’/- ↓30m, 

↓CSRPICO, 

↓CSRTM, 

↑SVCM, 

- 

Fernandez-

Fernandez 

et al. 

(2012) 

 

C 

TSR 12  

Atletas de 

tênis  

 

06 

semanas 

 

 

18 

sessões 

MDs  

(180º) 

03 10 22m 15’’/8’ ↓CSRPICO, 

↓CSRDEC, 

→20m, 

→SVCM 

↓CSRPICO a 

favor do TSR 

GC 09 - - - - - ↓SVCM, 

→CSRPICO, 

→CSRDEC, 

→20m 

Soares-

Caldeira et 

al. (2014) 

 

 

C 

TSR 06  

 

Atletas de 

futsal  

 

 

04 

semanas 

 

 

 

 

11 

sessões 

LR 02 06-8 30m 20’’/5’ ↓CSRTM, 

↓CSRPIOR, 

↓CSRDEC, 

→CSRPICO, 

→ SVCM 

 

 

→ 

GC 07 - - - - - ↓CSRTM, 

↓CSRPIOR, 
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↓CSRDEC, 

→CSRPICO, 

→ SVCM 

Gottlieb et 

al. (2014) 

NC TSR 10 Jovens 

atletas de 

basquetebol  

 

06 

semanas 

 

12 

sessões 

LR+MD 

+MDs 

03 04-6 20m 1’/3’ ↓20m, → 

SVCM 

 

- 

 

 

 

Attene et 

al. (2015) 

 

 

 

NC 

TSR 09 

 

 

 

 

Jovens 

atletas de 

basquetebol 

 

 

 

 

04 

semanas 

 

 

 

 

 

 

08 

sessões 

 

MD  

(180º) 

03 06-8 30m 20’’/4’ ↓CSRPICO, 

↓CSRPIOR, 

↓CSRIF, 

→CSRTT, 

↑SVCM 

 

↑SVCM a 

favor do 

ITSR 

ITSR 09 MDs 

(10+10+10) 

03 06-8 30m 20’’/4’ →CSRPICO, 

→CSRPIOR, 

↓CSRIF, 

→CSRTT, , 

↑SVCM, ↑SJ 

 

 

Attene et 

al. (2016) 

 

 

NC 

TSR 18 Jovens 

atletas de 

basquetebol 

 

04 

semanas 

 

 

08 

sessões 

 

MD  

(180º) 

03 06-8 30m 20’’/4’ ↓CSRPICO, 

↓CSRPIOR, 

CSRTT, 

↑SVCM, 

 

→ 

ITSR 18 MDs  

(6x5m) 

03 06-8 30m 20’’/4’ ↓CSRPICO, 

↓CSRPIOR, 

CSRTT, 

↑SVCM, 

 

 

Laia et al. 

(2017) 

 

 

NC 

TSRCURTO 09 Jovens 

atletas de 

futebol 

 

05 

semanas  

 

10 

sessões 

LR 01-03 06 30m 15’’/2’ →20m, 

↓200m, 

↓CSRTT, 

↓CSRDEC 

Inferência 

possivelmente 

benéfica para 

o CSRTT a 

favor do 

TSRLONGO 
TSRLONGO 10 LR 01-03 06 30m 30’’/2’ ↓20m, 

→200m, 

↓CSRTT, 

↓CSRDEC 

 

Dello 

Iacono et 

al. (2016) 

 

NC 

 

TSR 

 

09 

 

Atletas de 

handebol  

 

08 

semanas 

 

16 

sessões 

MD 

(180º) 

02 14-

17 

20m+ 

jump 

shots 

20’’/4’ ↓CSRPICO, 

↓CSRTM, 

↓CSRDEC, 

↓10m, ↓20m, 

↑SVCM 

- 
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Taylor et 

al. (2016) 

 

NC 

TSR 08  

Atletas de 

futebol 

 

02 

semanas 

 

06 

sessões 

LR 03-4 07 30m 20’’/4’ ↓5m, ↓10m, 

↓20m, → 

SVCM 

Inferência 

qualitativa 

“incerto” para 

todas as 

variáveis 
TSR 07 MD 

(180º) 

03-04 07 20m 20’’/4’ ↓5m, ↓10m, 

↓20m, → 

SVCM 

 

Chtara et 

al. (2017) 

 

 

C 

TSR 12  

Jovens 

atletas de 

futebol 

 

06 

semanas 

 

12 

sessões 

MD 

(180º) 

02-4 05-6 20-30m 20’’/4’ ↓10m, ↓20m, 

↓30m, 

↓CSRPICO, 

↓CSRTM 

↓10m, ↓30m, 

↓CSRPICO, 

↓CSRTM a 

favor do TSR 

GC 10  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

↓10m, ↓30m, 

→CSRPICO, 

→CSRTM 
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Quadro 2. Sumarização do efeito do treinamento de sprint repetido na capacidade aeróbica.  

Referência Desenho Grupo n Amostra Duração Sessões Protocolo Sessão Experimental Efeito de 

tempo 

Interação 

(tempo x 

grupo) 

        Séries Reps Distância Recuperação 

(rep/séries) 

  

Bravo et al. 

(2008) 

NC TSR 26 Jovens 

atletas de 

futebol  

12 

semanas 

24 

sessões 

MD (180º) 03 06 40m 20’’/4’ ↑VO2máx, 

↑VO2 at 

RCP 

- 

(Fernandez-

Fernandez 

et al. 

(2012) 

 

C 

TSR 12 Atletas de 

tênis 

06 

semanas 

18 

sessões 

MD (180º) 03 10 22m 15’’/8’ ↑VO2pico ↑VO2PICO a 

favor do TSR GC 09 - - - - - →VO2pico 

Soares-

Caldeira et 

al. (2014) 

 

C 

TSR 06  

Atletas de 

Futsal  

 

04 

semanas 

 

 

 

11 

sessões 

LR 02 06-8 30m 20’’/5’ ↑Yo-Yo 

Distância 

 

 

→ GC 07 - - - - - ↑Yo-Yo 

Distância 

 

Attene et 

al. (2015) 

 

NC 

TSR 09 

 

Jovens 

atletas de 

basquetebol 

04 

semanas 

08 

sessões 

MD  

(180º) 

03 06-8 30m 20’’/4’ ↑Yo-Yo 

Distância 

 

→ 

ITSR 09 MDs 

(10+10+10) 

03 06-8 30m 20’’/4’ ↑Yo-Yo 

Distância 

 

Attene et 

al. (2016) 

 

NC 

TSR 18 Jovens 

atletas de 

basquetebol  

04 

semanas 

 

08 

sessões 

MD  

(180º) 

03 06-8 30m 20’’/4’ ↑Yo-Yo 

Distância 

 

→ 

ITSR 18 MDs  

(6x5m) 

03 06-8 30m 20’’/4’ ↑Yo-Yo 

Distância 

 

Taylor et 

al. (2016) 

 

NC 

TSR 08 Atletas de 

futebol 

02 

semanas 

06 

sessões 

LR 03-4 7 30m 20’’/4’ ↑Yo-Yo 

Distância 

Inferência 

qualitativa 

“incerto” TSR 07 MD 

(180º) 

03-4 7 20m 20’’/4’ ↑Yo-Yo 

Distância 

 

Laia et al. 

(2017) 

 

NC 

TSRCURTO 09 Jovens 

atletas de 

futebol  

05 

semanas  

08 

sessões 

LR 01-03 06 30m 15’’/2’ ↑Yo-Yo 

IR2 

Distância 

Inferência 

possivelmente 

benéfica para o 

Yo-Yo Lv2 a 

favor do 

TSRLONGO 

TSRLONGO 10 LR 01-03 06 30m 30’’/2’ →Yo-Yo 

IR2 

Distância 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Desenho do estudo 

 O presente estudo adotou um desenho experimental com grupos paralelos com 

randomização em bloco (1x1), de acordo com a condição de intervenção, por meio de uma 

calculadora de randomização online disponível no site 

https://www.graphpad.com/quickcalcs/randomN1.cfm. Para efeito deste estudo, foram 

realizados dois desenhos experimentais, o primeiro envolvendo atletas de basquetebol e o 

segundo foi composto por atletas de voleibol. Os atletas universitários do sexo masculino foram 

alocados em grupo controle (GC) que realizou a rotina tradicional de treinamento (e.g., 

envolvendo principalmente ações técnico-táticas) ou em grupo de treinamento adicional de 

sprints repetidos (GTSR). O protocolo experimental envolveu ~10 semanas, sendo quatro 

semanas (pré e pós) direcionadas para as avaliações + familiarização aos testes propostos (e.g., 

capacidade de sprints repetidos, salto vertical contra movimento e intermitente) e seis semanas 

para as sessões experimentais (2x/semana não consecutivo), conforme ilustrado na figura 1. É 

importante destacar que os atletas de voleibol foram submetidos a uma semana de tapering (e.g., 

redução de 30-min do volume diário da sessão) antes do período pós-teste. A rotina normal de 

treinamento dos atletas envolveu de 3-4 dias/semana com volume diário de 2h. Os testes de 

campo foram realizados em quadra poliesportiva no local de treinamento das equipes, enquanto 

que os testes laboratoriais foram realizados no Laboratório de Biodinâmica do Movimento 

Humano – LABMOV, ambos situados no Departamento de Educação Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Durante o período das avaliações os atletas foram 

orientados a não praticar atividade física vigorosa num período de 24h, não ingerir cafeína, 

bebidas alcoólicas e substâncias ergogênicas, assim como realizar sua última refeição ~3h antes 

do teste. Estas informações foram obtidas previamente aos testes por meio de auto-relato dos 

atletas. As coletas pré e pós testes foram realizadas pelo mesmo avaliador no período noturno 

sendo aplicados estímulos verbais durante os testes de esforço.    

 

https://www.graphpad.com/quickcalcs/randomN1.cfm
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Figura 1. Desenho do estudo. *representa uma semana de tapering antes do pós-teste para os 

atletas de voleibol. 

 

4.2 População e amostra 

 A população foi constituída por atletas universitários do sexo masculino com idade entre 

18-24 anos praticantes de basquetebol e voleibol do Rio Grande do Norte. A seleção amostral 

foi realizada de forma intencional e probabilística. Para estimar o tamanho amostral foi realizado 

um cálculo de potência a priori através do software Gpower versão 3.0.10 (Heinrich-Heine-

Universitat Dusseldorf, Alemanha). Partindo do pressuposto de que o TSR promove efeito de 

0,4 na CSRPICO 22 e efeito de 0,63 na altura do SVC 21 uma ANOVA de medidas repetidas intra-

entre fatores com α=5% e β=80% estimou um tamanho amostral mínimo de 18 atletas 

alcançando uma potência de 97,07% e 82,56%, respectivamente. No primeiro estudo 

experimental, a amostra foi composta por n= 20 atletas de basquetebol (GC= 10; GTSR= 10). 

Ao final do protocolo experimental, três atletas foram excluídos (assiduidade <85% nas sessões 

de treinamento), resultando em 17 atletas analisados. Desta forma, n=08 atletas participaram do 

GC (20,5 + 1,8 anos; 84,4 + 13,2 kg; 181 + 6,4 cm; percentual de gordura= 23,7 + 7,6; massa 

livre de gordura= 64 +7,7) e n=09 atletas constituíram o GTSR (22 + 2,5 anos; 78,1 + 12,1 kg; 

178,6 + 5,4 cm; percentual de gordura= 22,5 + 4,2; massa livre de gordura= 60,4 + 6,5). No 

segundo estudo experimental, n= 21 atletas de voleibol constituíram a amostra (GC= 11; GTSR= 

10). Ao final, n=19 atletas finalizaram o protocolo experimental, sendo dois do grupo controle 

excluídos (<85% de assiduidade nas sessões de treinamento). Desta forma, n= 09 atletas 

participaram do GC (21,33 + 2,91 anos; 80,37 + 14,52 kg; 181,44 + 7,71 cm; percentual de 

gordura= 24,62 + 8,63; massa livre de gordura= 58,03 + 8,23) e o GTSR foi composto por n=10 

atletas (21,6 + 3,34 anos; 81,81 + 15,52 kg; 180,80 + 6,68 cm; percentual de gordura= 23,23 + 

5,35; massa livre de gordura= 60,13 + 6,31).   
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4.3 Critérios de inclusão e exclusão  

 Foram considerados como critério de inclusão serem atletas universitários participantes 

de competições nacionais num período superior a três anos, com faixa etária entre 18-24 anos, 

não apresentar lesão osteomioarticular que inviabilizasse a realização dos protocolos propostos, 

não fazer uso regular de substâncias nutricionais ergogênicas e deveriam assinar um termo de 

consentimento livre e esclarecido de forma voluntária. Foram excluídos aqueles atletas que se 

recusaram a participar de pelo menos uma das etapas e testes propostos, e que apresentaram uma 

assiduidade inferior a 85% das sessões de treinamento durante o período experimental.    

4.4 Comitê de ética 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Parecer: 1.812.430), seguindo as diretrizes para coleta de dados em seres 

humanos, conforme a resolução nº 466/12, de 12/12/12, do Conselho Nacional de Saúde, assim 

como, foram respeitados rigorosamente os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki 

(2008). Todos os sujeitos que participaram voluntariamente da pesquisa assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1).  

 

4.5 Variáveis analisadas 

4.5.1 Medidas antropométricas  

 As mensurações antropométricas seguiram as recomendações da International Society 

of Advanced Kinanthropometry- ISAK77.  

Massa corporal (kg): O sujeito se manteve em pé, localizado no centro da plataforma em 

posição anatômica sendo orientado a evitar qualquer tipo de movimento durante a avaliação. A 

medida foi realizada através de uma balança eletrônica (Welmy®, São Paulo, Brasil), com 

capacidade de 300 kg e precisão de 50 gramas. 

Estatura corporal (cm): O sujeito ficou em pé com os pés descalços e calcanhares unidos, com 

a cabeça alinhada no plano de Frankfurt, devendo se manter em apneia durante a medida que 

foi considerada da distância dos pés até o ponto mais alto da cabeça. A estatura foi identificada 

através de um estadiômetro acoplado a balança digital, com precisão de 0,1 cm. 
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Figura 2. Balança digital com estadiômetro acoplado (Welmy®, São Paulo, Brasil)  

Composição corporal: A análise da composição corporal foi realizada através da absorciometria 

radiológica de dupla energia (DXA) (Lunar®/G.E PRODIGY – LNR 41.990). Os componentes 

da composição corporal (massa magra, gorda e percentual de gordura) foram determinados com 

o sujeito deitado em posição de decúbito dorsal devendo permanecer com os joelhos estendidos, 

sendo orientados a não se mexer durante o processo de escaneamento, o qual levou ~10-min 78. 

Os dados escaneados foram direcionados à um computador diretamente ligado ao DEXA.  

 

Figura 3. Absorciometria radiológica de dupla energia (DXA) (Lunar®/G.E PRODIGY – LNR 

41.990). 

 

4.5.2 Teste incremental máximo em esteira  

 A aptidão aeróbica foi avaliada através de protocolo de corrida incremental em esteira 

(Centurion 200®, Micromed, Brasilia, Brasil) utilizando um sistema de espirometria. O 

protocolo consistiu em manter uma velocidade de 8km/h durante os três primeiros minutos, 

sendo incrementado 1km/h a cada um minuto até a exaustão voluntária, adaptado de protocolo 

descrito por Alvarez et al.79. Durante o protocolo a frequência cardíaca constantemente 

monitorada através de um frequencímetro Polar (RS800cx, Polar Electro®, Oy, Kempele, 

Finlândia). Para caracterizar como o esforço máximo no teste, pelos menos dois dos seguintes 
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critérios foram adotados: razão de trocas respiratórias R> 1,1; 2) frequência cardíaca pico >90% 

da prevista pela idade (FCmáx= 220-idade); 3) percepção subjetiva de esforço= 19 reportada 

pela escala de Borg, 80. As análises ventilatórias foram recordadas a cada 20-s por um analisador 

de gases (Metalyzer 3B, Cortex Biophysik GmbH, Leipzig, Alemanha), calibrado para o gás e 

volume conforme as recomendações do fabricante. A temperatura ambiente no laboratório foi 

de ~24º durante o teste incremental. Para efeito de análise, também foi verificado a velocidade 

final atingida no protocolo incremental (Vmáx). 

 

Figura 4. Esteira (Centurion 200®, Micromed, Brasilia, Brasil) 

 

Figura 5. Frequencímetro ((RS800cx, Polar Electro®, Oy, Kempele, Finlândia). 

 

 

Figura 6. Analisador de gás (Metalyzer 3B, Cortex Biophysik GmbH, Leipzig, Alemanha) 

 

4.5.3 Capacidade de sprints repetidos (CSR) 

O teste de CSR consistiu em 06 repetições de sprints “all-out” de 30-m 33. Em nosso 

estudo o período de recuperação foi adaptado de 25-s com recuperação ativa para 20-s de 

recuperação passiva. Cada sprint foi registrado através de um sistema de fotocélula (Speed Test 



22 
 

6.0 CEFISE®, São Paulo, Brasil), posicionado a cada 10-m dos 30-m totais. Imediatamente após 

um aquecimento (~5-min) composto por corrida na PSE=13 (ligeiramente cansativo), os atletas 

realizaram um teste de velocidade máxima de 30-m. Este teste foi utilizado como critério de 

aceitação para o protocolo da CSR, sendo os atletas orientados a alcançar um desempenho no 

primeiro sprint superior a 90% do teste de velocidade máxima de 30-m. Para a caracterização 

do desempenho foi identificado os seguintes índices: CSRPICO = melhor desempenho entre os 

sprints; CSRPIOR= o pior desempenho entre os sprints; CSRTT= tempo total de todos os sprints; 

CSRTM= tempo médio entre todos os sprints; e o CSRDEC= decréscimo do desempenho entre os 

sprints, sendo identificado através da seguinte equação 1.   

Equação 1: CSRDEC= {(tempo total/tempo ideal) -1} x 100. 

Nota: tempo ideal = melhor desempenho multiplicado por seis 4.      

 

Figura 7. Sistema de fotocélula (CEFISE®, São Paulo, Brasil). 

 

4.5.4 Salto vertical contra movimento e intermitente 

O teste de SVI foi estimado através de uma plataforma de salto conectada ao software 

Jump System 1.0 (CEFISE®, São Paulo, Brasil). O protocolo intermitente foi constituído por 4 

séries de 15-s contínuos com intervalo de 10-s entre cada série15, . O SVI seguiu as 

recomendações de Komi81, no qual os atletas mantiveram as mãos na cintura, realizando fase 

excêntrica e concêntrica do movimento de forma rápida, flexionando as articulações do quadril, 

joelho e tornozelo. Os atletas foram orientados a aterrissar no mesmo ponto de decolagem, 

mantendo as pernas estendidas, a fim de evitar a flexão do joelho. Previamente ao protocolo 

intermitente, foi realizado um teste de salto vertical contra movimento (SVCM). Foram 

considerados válidos apenas aqueles testes de SVI que apresentaram desempenho no primeiro 

salto superior a 90% do SVCM. Foram identificados a melhor média dos saltos durante 15-s 
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(SVI15); média dos saltos durante 60-s (SVI60); e o decréscimo de salto (SVIDEC), através da 

equação 1. Para estes indicadores são reportados altos níveis de confiabilidade (CCI> 0,9) 82.  

Equação 1. SVIDEC= 100 x {(SVIMELHOR – SVIPIOR)/SVIMELHOR}  

 

 

Figura 8. Tapete de salto (CEFISE®, São Paulo, Brasil). 

 

4.5.5 Sessão de treinamento  

O protocolo experimental ocorreu no período preparatório das equipes e englobou seis 

semanas de treinamento. Os atletas treinavam 3-4 sessões por semana, sendo dois dias/semana, 

não consecutivos, destinados ao TSR para o grupo experimental, totalizando 12 sessões 

experimentais. Cada sessão teve duração diária de ~2 horas, as quais iniciaram com ~10-min de 

aquecimento (e.g., corridas, alongamento do corpo inteiro e movimentações especificas do 

basquetebol ou voleibol). Em seguida, o grupo experimental realizou o TSR e o controle foi 

submetido a uma duração similar de exercício físico + técnico (e.g. exercício balístico + ações 

técnicas). O tempo de treinamento restante foi destinada a ações a exercícios gerais e específicos 

de acordo com as posições de jogo, o qual foi o mesmo para ambos os grupos. A rotina diária 

de treinamento da equipe envolveu ações técnico-táticas, jogos reduzidos e simulados (ver 

tabela 3). O volume total foi equalizado pela duração total de treinamento (e.g. ~6 horas por 

dia), incluindo aquecimento e exercícios técnico-tático similares. A sessão experimental foi 

constituída por sprints “all-out” em linha reta, sendo realizado na primeira semana 2 séries de 

6x30-m, na segunda a quinta semana, 3 séries 6x30-m, e na sexta semana, 2 séries de 6x30-m. 

Os sprints foram intercalados com um período de 20-s de recuperação passiva e cada série foi 

separada por 5-min de recuperação ativa, percepção subjetiva de esforço= 9 (fácil) na escala de 

6-20 (6). Para isolar o efeito do TSR o grupo experimental não realizou treinamentos 

neuromusculares específicos (e.g. treinamento de força e pliométrico). 
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Tabela 1. Exercícios incluídos na rotina de treinamento dos atletas de basquetebol e voleibol. 

 Basquetebol Voleibol 

 

 

 

 

Exercícios 

Técnico Tático Técnico Tático 

Arremessos 

(Lances livre; média e longa 

distância e bandejas) 

Marcação 

(Zona, individual 

e pressão) 

Ataque Ações de 

defesa 

Dribles Contra-ataque Recepção Ações de 

ataque 

Passes Meia-quadra Defesa - 

Rebote Ações ofensivas Levantamento - 

  Bloqueio  

 

4.5.6 Carga de treino 

A carga interna de treinamento (CIT) foi monitorada diariamente no segundo desenho 

experimental (e.g., atletas de voleibol), por meio do método da percepção subjetiva de esforço 

(PSE)80. A CIT foi quantificada pelo método da PSE da sessão que consiste em multiplicar a 

duração do treinamento (minutos) pela PSE utilizando a escala CR-10 de Borg. Todos os atletas 

passaram por um processo de ancoragem dos descritos e foram solicitados a responder “como 

foi a sua sessão de treino?”, ~30 minutos ao final da sessão83.   

 

4.6 Análise estatística 

 A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram 

reportados em média e desvio padrão. Uma ANOVA para medidas repetidas foi utilizada para 

determinar diferenças, considerando grupo e tempo como fatores. As variáveis independentes 

incluíram um fator entre-sujeitos (controle x experimental) e um fator intra-sujeito (pré e pós 

intervenção). O pressuposto de esfericidade dos dados foi verificado mediante o teste de 

Mauchly, sendo adotado a correção de Greenhouse-Geisser quando este pressuposto foi violado. 

A diferença padronizada ou tamanho do efeito das mudanças em cada variável da aptidão física 

entre o grupo experimental e controle foi calculada através dos desvios padrões pré-treino. Os 

valores dos limiares para o tamanho do efeito de Cohen foram: 0,2-0,5 (pequeno), 0,5-0,8 

(moderado) e >0,8 (grande)84. Adicionalmente ao teste de hipótese, inferência baseada na 

magnitude foi utilizada para verificar a importância das diferenças nas respostas do treinamento 

entre o pré e pós-treino de cada condição. O efeito da menor mudança que importa foi utilizado 
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para determinar se as diferenças observadas foram consideradas trivias, prejudiciais ou 

benéficas, sendo calculado através do produto de 0,2 (menor tamanho de efeito considerado 

relevante) pelo desvio padrão entre-grupos no pré-treino85. O intervalo de confiança de 90% foi 

utilizado para verificar diferença entre-grupo através de uma planilha online86 para calcular a 

probabilidade de que cada mudança observada nas variáveis dependentes foi maior do que a 

menor mudança que importa. As inferências qualitativas seguiram os seguintes limiares: 1%, 

quase certo que não; 1–5%, muito improvável; 5–25%, improvável; 25–75%, possível; 75–95%, 

provável; 95–99%, muito provável; >99%, quase certo85. O nível de significância adotado foi 

de p<0,05 e as análises foram realizadas através do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 20.0 (Nova York, EUA). 

 

5. Artigos Produzidos  

A partir dos resultados da dissertação em questão, foi possível a elaboração de 

manuscritos científicos. O primeiro, intitulado “Repeated sprints and the relationship with 

anaerobic and aerobic fitness of basketball athletes” publicado no periódico Journal of Physical 

Education and Sport, (Apêndice II), o segundo “Aptidão aeróbica é associada com a melhoria 

na capacidade de sprints repetidos em atletas de basquetebol após seis semanas de treinamento 

durante o período preparatório” (Apêndice III) foi aceito no periódico “Revista Brasileira de 

Cineantropometria e Desempenho Humano”. Desta forma, serão apresentados no presente 

documento os resultados de dois estudos que refletem os principais achados da nossa dissertação 

e serão transformados em artigos científicos a serem submetidos, tais estudos se referem ao 

efeito do TSR na aptidão anaeróbica e aeróbica nos atletas universitários de basquetebol e 

voleibol. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Estudo 1 - Treinamento de sprints repetidos melhora ambas capacidades anaeróbica e 

aeróbica de atletas de basquetebol 

 

6.1 Resultados  

A tabela 4 reporta as mudanças relativas resultantes da análise intra-grupo, após as 

sessões de TSR, para os índices da CSR e SVI, SVCM e aptidão aeróbia. 
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Tabela 2. Efeito de seis semanas de treinamento de sprints repetidos na aptidão anaeróbica e aeróbica dos atletas (média desvio padrão) 
Variáveis Grupo Controle GTSR  Mudanças observadas para o GTSR  

vs  

Grupo Controle 

 Pré Pós Pré Pós Diferenças Padronizadas (Cohen) 

(90% IC) 

Qualitativa Percentual de chance de  

benéfico/trivial/pior 

CSRPICO (s) 4.64 + 0.24 4.61 + 0.24 4.56 + 0.24 4.36 + 0.14*# -0.74 (-1.28, -0.20) Moderado 95/05/0 

CSRPIOR (s) 5.09 + 0.29 5.10 + 0.24 5.08 + 0.47 4.77 + 0.26*# -0.85 (-1.44, -0.26) Grande 96/03/0 

CSRTM (s) 4.84 + 0.26 4.87 + 0.22 4.83 + 0.38 4.67 + 0.21 -0.57 (-1.10, -0.04) Moderado 88/11/01 

CSRTT (s) 29.08 + 1.56 29.27 + 1.34 29.00 + 2.30 28.07 + 1.28 -0.58 (-1.11, -0.05) Moderado 88/10/01 

CSRDEC (%) 4.13 + 1.84 4.35 + 1.51 6.40 + 3.47 2.99 + 1.70*# -1.22 (-1.84, -0.59) Grande 99/01/0 

SVCM (cm) 34.96 + 6.38 35.29 + 4.96 34.47 + 4.75 37.94 + 3.32*# 0.71 (0.26, 1.16) Moderado 97/03/0 

SVI15 (cm) 31.83 + 4.73 32.17 + 5.04 32.13 + 5.28 34.02 + 2.95 0.55 (-0.02, 1.11) Moderado 86/13/02 

SVI 60 (cm) 30.49 + 4.91 30.07 + 3.54 29.91 + 5.52 32.47 + 3.30 0.89 (0.39, 1.39) Grande 99/01/0 

SVI DEC (%) 5.64 + 2.38 6.03 + 4.57 7.01 + 6.34 5.80 + 4.65 -0.42 (-1.17, 0.34) Pequeno 69/22/08  

VO2PICO (ml/mim/kg) 48.38 + 4.34 46.43 + 2.62 49.24 + 5.50 50.25 + 4.62 0.61 (0.08, 1.14) Moderado 90/09/01 

Vmáx (km/h) 15.87 + 1.12 16.5 + 1.60 15.55 + 2.18 17.44 + 2.12*# 0.73 (0.31, 1.16) Moderado 98/02/0 

CSRPICO= melhor sprint; CSRPIOR= pior sprint; CSRTM= tempo médio de; CSRTT= média total de tempo de sprint; CSRDEC= decréscimo da capacidade de sprints repetidos; SVCM= salto 

vertical contra movimento; SVI15= pico de salto vertical intermitente 15’’; SVI60= média do salto vertical intermitente 60’’; SVIDEC= decréscimo do salto vertical intermitente; VO2PICO= 

pico de consumo de oxigênio; Vmáx= velocidade final alcançada no teste incremental em esteira. *= efeito principal de tempo(p<0.05); #= efeito de interação (p<0.05).  
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Capacidade de Sprints Repetidos (CSR) 

 Efeito de interação (grupo vs tempo) foi observado no CSRPICO (p=0.033; partial 

η2=0.268), CSRPIOR (p=0.035; partial η2=0.263), e CSRDEC (p=0.04; partial η2=0.428). Para o 

GTSR verificaram-se os seguintes efeitos de tempo: CSRPICO (F(1.8)=11.63; p=0.001; partial η2= 

0.521; d=0.72); CSRPIOR (F(1.8)= 15.04; p= 0.03; partial η2= 0.458; d=0.61), e CSRDEC 

(F(1.8)=15.76; p=0.004; partial η2=0.663; d=0.88). Não foram observados efeito de interação 

para o tempo médio e total na capacidade de sprint repetido.  

 

Salto Vertical Contra Movimento (SVCM) e Salto Vertical Intermitente (SVI) 

 Efeito de interação foi observado para o desempenho do SVCM (p=0.037; partial η2= 

0.260), sendo observado efeito de tempo para o GTSR (F(1.8)=11.0; p=0.02; partial η2=0.475; 

d=0.60), enquanto que para o grupo controle não foram observadas diferenças (p>0.05). 

Relativo ao desempenho do salto vertical intermitente não se observou efeito de interação em 

nenhum índice (p>0.05).   

 

Aptidão Aeróbica 

 Não houve efeito de interação grupo versus tempo para o VO2pico (p=0.064; partial 

η2=0.211), por outro lado, verificou-se efeito significativo de interação (grupo vs tempo) para o 

Vmáx (p=0.008; partial η2=0.386) no qual apenas o RSTG apresentou aumento na Vmáx 

(F(1.8)=5.25;p<0.001; partial η2=0.749; d=0.62).  

 

Mudanças entre-grupos 

 Dados da análise entre-grupos para os índices da CSR e SVI, SVCM e aptidão aeróbica 

são apresentados na tabela 4 e figura 9. De acordo com análise da inferência baseada na 

magnitude, observa-se que o GTSR obteve resultados qualitativamente superiores quando 

comparado com o grupo controle em todas as variáveis analisadas. As diferenças entre as 

condições de treinamento (GTSR vs grupo controle) para o VO2pico e Vmáx são ilustradas na 

tabela 4 e figura 10. Novamente, as mudanças favoreceram o GTSR.  
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Figura 9. Mudanças no desempenho dos índices da capacidade de sprints repetidos, salto vertical 

contra movimento e intermitente entre o grupo experimental comparado com o grupo controle.  

(A) CSRPICO= melhor sprint; CSRPIOR= pior sprint; CSRTM = tempo médio de sprint; CSRTT= media do tempo total; 

SVCM= salto vertical contra movimento; SVI15= pico do salto vertical intermitente 15-s; SVI60= média do salto 

vertical intermitente 60-s; (B) CSRDEC= decréscimo da capacidade de sprints repetidos; SVIDEC= decréscimo do 

salto vertical intermitente. (barras indicam incerteza na verdadeira mudança média com 90% de intervalo de 

confiança). Área trivial foi calculado da menor mudanças que importa. 
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Experimental vs controle
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Figura 10. Mudanças na aptidão aeróbica entre o grupo experimental comparado com o grupo 

controle. VO2PICO= pico de consumo de oxigênio; vPico= velocidade final alcançada no teste incremental 

máximo. (barras indicam incerteza na verdadeira mudança média com 90% de intervalo de confiança). Área trivial 

foi calculado da menor mudanças que importa. 

 

6.2 Discussão 

Os principais achados do presente estudo demonstram que as sessões de RST de 30-m 

em linha reta, promoveram melhoras em capacidade fisiológicas e desempenho atlético quando 

comparado com a rotina normal de treinamento ao final da pré-temporada. Ao verificar os dados 

entre-grupos, observa-se resultados superiores para o GTSR nos índices da CSR e SVI, SVCM 

e aptidão aeróbia quando comparado com as mudanças pós-treinamento do grupo controle. De 

fato, estes dados confirmam a ideia de que o TSR aparenta ser uma estratégia capaz de promover 

adaptações neuromusculares e metabólicas (e.g., sistema anaeróbico e O2)
19, o que pode otimizar 

o planejamento de treinamento das equipes. 

A análise intra-grupo demonstrou que o GTSR obteve melhorias nos índices CSRPICO e 

CSRPIOR, sendo verificado um efeito moderado e forte, respectivamente, paralelamente a um 

efeito benéfico “quase certo” (redução ~53%) no CSRDEC. Consequentemente à melhoria destes 

índices, os nossos achados demonstram que o TSR teve um efeito benéfico “provável” para os 

índices CSRTM (ES= -0.57) e CSRTT (ES= -0.58), quando comparado com o grupo controle. 
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Estes dados ilustram que o TSR promoveu melhorias na capacidade de resistir à fadiga, apesar 

do aumento nos índices relacionados ao CSRPICO. Estudos prévios têm reportado que quanto 

maior o sprint inicial maior é o decréscimo de desempenho nos esforços subsequentes68,87. De 

fato, é provável que esta relação esteja atribuída à predominância das fibras do tipo II dos 

sujeitos mais velozes, o que promove uma elevada mudança metabólica, inerente a maior 

contribuição do sistema anaeróbio76. De fato, Mendez-Villanueva et al.87 demonstraram que 

sujeitos com menor reserva anaeróbia, são mais resistentes a fadiga durante sprints 

intermitentes. Logo, sugere-se que a melhora dos índices da CSR, observadas em nosso estudo, 

pode estar associada com a maior atividade do metabolismo aeróbio nos períodos de 

recuperação entre os sprints20,65,88, principalmente para o fornecimento de ATP para a ressíntese 

de PCr e remoção de metabólitos89,90. Cabe ressaltar que as adaptações promovidas no presente 

estudo podem estar relacionadas à modalidade e/ou ao nível competitivo dos atletas. Estudos 

envolvendo atletas de elite adultos47, ou jovens altamente treinados91, de outras modalidades 

coletivas muitas vezes falham em encontrar respostas positivas ao treinamento de sprints 

repetidos. Por outro lado, os resultados do presente estudo corroboram os resultados reunidos 

em uma revisão sistemática recente que sugerem que o treinamento de sprints repetidos é efetivo 

em melhorar a potência, velocidade, CSR e endurance em grupos atléticos diversos21. 

 Ademais, o TSR promoveu melhorias significativas para o desempenho do SVCM com 

resposta benéfica “muito provável” e foi identificado um efeito superior nos índices SVI15 

(benefício provável), SVI60 (benefício muito provável) e SVIDEC (incerto) para o GTSR em 

relação ao grupo controle. Do ponto de vista neuromuscular, estas melhorias no salto vertical, 

aparentam estar relacionadas com a melhoria na sincronização das unidades motoras, e ao maior 

aproveitamento da energia elástica, proveniente da eficiência do ciclo alongamento-

encurtamento dos músculos extensores do joelho durante a velocidade máxima alcançada na 

corrida26,92. Estudos prévios, com atletas de basquetebol têm reportado altos valores de 

correlações entre o desempenho do SVCM e corrida de 30-m24,25, sendo verificado em nosso 

estudo um aumento paralelo do desempenho dos índices da CSR e SVI. Adicionalmente, o 

estudo revisão sistemática com meta-análise realizada por Taylor et al.21 referido acima, 

demonstrou que o TSR é uma estratégia eficiente para promover melhorias no SVCM. No 

entanto, não é de nosso conhecimento estudos que verificaram o efeito do TSR em ações 

intermitentes de saltos, e os nossos achados demonstram que a inserção do TSR aparenta ser 
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uma estratégia de treinamento capaz de promover adaptações positivas em esforços 

intermitentes de salto. No basquetebol, os atletas são frequentemente submetidos a esforços 

repetidos realizando em média 55-105 e 44-46 ações de sprints e saltos, respectivamente1,11, 

para as movimentações de dribles, arremessos e rebotes. Logo, não há dúvidas de que prolongar 

a manutenção da potência em ações repetidas de sprints e saltos é de grande importância para o 

sucesso no basquetebol. 

Diante do exposto, o que aparenta ser consenso na literatura para a manutenção da 

potência destes esforços repetidos, com breves intervalos entre as ações subsequentes, é a 

importância do metabolismo oxidativo, durante o período de recuperação4,65. Ao analisarmos o 

efeito do TSR no VO2PICO, apesar de não se verificar efeito de tempo (p>0,05), observa-se que 

o GTSR teve efeito benéfico “provável”, enquanto que, obteve-se efeito de tempo para o vPico 

com impacto qualitativo benéfico “muito provável” quando comparado com os resultados do 

grupo controle. Estudos prévios reportaram maior percentual de mudança (Δ%) no VO2máx e 

VO2pico após o TSR com mudança de direção (180º) quando comparados aos do presente 

estudo22,23. De fato, Buchheit et al.93 verificaram maior demanda cardiorrespiratória em sprints 

repetidos com mudança de direção (180º) em relação com os sprints sem mudanças de direção, 

o que pode explicar estas diferenças de resultados. Adicionalmente, é importante observar que 

ocorreu um aumento na velocidade final do teste incremental (vPico) sugerindo uma melhora 

na tolerância ao esforço, possivelmente relacionada a uma melhor economia de corrida (44). 

Burgomaster et al.94 verificaram que em apenas seis sessões de treinamento de sprint intervalado 

houve um aumento significativo no tempo de exaustão no teste de endurance, enquanto que não 

se observou mudança no VO2PICO. Nesse sentido, estudos têm reportado que a capacidade de 

correr em altas velocidades durante maior tempo, com consumo de oxigênio similar é um 

importante componente atlético para esportes coletivos95,96. No basquetebol, as ações de sprints 

correspondem a 28,5% dos movimentos de alta intensidade1, logo, atingir uma maior velocidade 

no teste incremental, se apresenta como uma importante adaptação ao treinamento que poderá 

refletir nas ações durante as partidas40. É necessário testar essa possibilidade futuramente em 

jogadores de basquetebol. Em conclusão, o TSR, promoveu um efeito benéfico provável a muito 

provável nos índices da CSR, SVCM, SVI e aptidão aeróbica, demonstrando que o TSR pode 

ser incorporado pelos treinadores nas sessões de treinamento da equipe como uma estratégia de 

baixo volume, durante a pré-temporada de atletas de basquetebol. 
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Estudo 2. Treinamento de sprints repetidos melhora o desempenho do salto vertical 

intermitente e aptidão aeróbica em atletas de voleibol 

 

6.3 Resultados 

A Figura 11 ilustra a carga interna de treinamento durante as seis semanas do protocolo 

experimental. A ANOVA de medidas repetidas não reportou efeito de interação, demonstrando 

que a carga interna de treinamento foi semelhante entre os grupos. Além disso, efeito principal 

de tempo foi observado entre a sexta semana e as demais semanas de treinamento (F(5,0)= 24,70; 

p= 0,01; η2= 0,954), para ambos os grupos. A tabela 5 reporta o efeito do TSR no desempenho 

do SVCM, SVI e aptidão aeróbica dos atletas. Efeito principal de interação foi observado para 

o SVCM (F(1,17) = 6,92; p=0,018; η2= 0,289), SVI15 F(1,17) = 4,92; p=0,040; η2= 0,225), VO2Peak 

(F(1,17) = 9,29; p=0,007; η2= 0,353 e vVO2Peak (F(1,17) = 8,66; p=0,009; η2= 0,337), com melhora 

revelada somente para o grupo experimental. 
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Figura 11. Carga interna de treinamento semanal (método da PSE da sessão) 
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Tabela 3. Efeito do treinamento de sprints repetido no desempenho do salto verical contra movimento, intermitente e aptidão aeróbica dos atletas (média e 

desvio padrão) 

 

Variáveis Grupo Controle Experimental   Mudanças observadas entre o grupo 

experimental vs controle  

 Pré Pós Pré Pós Diferenças padronizadas 

(Cohen) 90% IC 

Qualitativo Chance percentual de  

benefício/trivial/prejudicial 

SVCM (cm) 37.33 + 7.10 37.61 + 7.34   34.31 + 5.66 37.34 + 5.90a 0.53 (0,15, 0.71) Moderado 92/08/0 

SVI15 (cm) 31.97 + 5.30 31.93 + 5.55 31.04 + 5.33 33.43 + 4.85a 0.47 (0.10, 0.84) Pequeno 89/11/0 

SVI60 (cm) 28.96 + 5.23 29.99 + 5.75 28.66 + 4.84 31,52 + 5.07 0.37 (-0.10, 0.85) Pequeno 73/24/03 

SVIDEC (%) 9.57 + 5.12 6.22 + 4.88 8.19 + 5.03 5.34 + 3.28 0.10 (-0.55, 0.76) Trivial 40/39/21 

VO2PICO (ml/min/kg) 47.84 + 5.89 46.87 + 5.13 50.39 + 4.30 52.30 + 4.92a,b
 0.53 (0.16, 0.90) Moderado 93/07/0 

Vmáx (km/h) 15.33 + 1.22 15.44 + 1.43 15.70 + 1.34 16.60 + 1.78 a 0.62 (0.26, 0.93) Moderado 97/03/0 

SVCM= salto vertical contra movimento; SVI15= pico do salto vertical intermitente 15”; SVI60= média do salto vertical intermitente 60”; SVIDEC= decréscimo do salto vertical intermitente; 

VO2PICO= pico de consumo de oxigênio; Vmáx= velocidade final alcançada no teste incremental máximo; a= post hoc comparado com o pré-teste; b= post hoc comparado com o mesmo tempo 

do grupo controle.  
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A figura 12 ilustra o percentual de mudança (IC90%) do SVCM, índices do SVI (a) e 

aptidão aeróbica (b) dos atletas, sendo verificado a eficiência do TSR na melhoria destes 

componentes, comparado com o grupo controle. 
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Figura 12. Eficiência do TSR no desempenho do SVI e aptidão aeróbica comparado ao grupo 

controle. SVCM= salto vertical contra movimento; SVI15= pico do salto vertical intermitente 15”; SVI60= média 

do salto vertical intermitente 60”. 
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6.4 Discussão 

Os principais achados do presente estudo demonstraram que apesar da mesma CIT 

reportada pelos atletas, o TSR foi “provável” a “muito provável” mais eficaz em melhorar o 

SVCM, SVI15, VO2PICO e Vmáx do que a rotina normal de treinamento em atletas de voleibol. 

Ademais, análise de significância prática sugerem que o SVI60 foi “possivelmente” superior para 

o grupo experimental. Para o melhor do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a verificar 

o efeito do TSR no desempenho do SVI em atletas de voleibol durante o período preparatório. 

Estes dados adicionam informações ao corpo atual de conhecimento e confirma a hipótese do 

presente estudo de que o TSR promove estímulos para melhorar o desempenho do salto e aptidão 

aeróbica em atletas de voleibol.  

A melhoria significativa no desempenho do SVCM após TSR encontrada em nosso 

estudo foi observada previamente em atletas de futebol44, de basquetebol43 e handebol8. 

Buchheit et al.44 verificaram melhora após 10 semanas (1x/semana) de TSR (COD 180º) no 

SVCM. Attene et al.43 também observaram melhorias no SVCM após dois protocolos de TSR 

(COD 180º versus múltiplas COD) realizados durante quatro semanas (2x/semana). 

Recentemente, Iacono et al.8 reportaram adaptações positivas no SVCM após oito semanas 

(2x/semana) de protocolo intermitente de sprint (COD 180º) + salto com arremesso em atletas 

de handebol. No entanto, é importante destacar que em nosso estudo o TSR foi realizado em 

linha reta, diferentemente dos estudos supracitados. Nossos dados divergem com os resultados 

encontrado por Soares-Caldeira et al.47 que não observaram diferenças entre o TSR, realizado 

em linha reta, e rotina normal de treinamento (controle) no desempenho da capacidade sprints 

repetidos, SVCM e aptidão aeróbica. É possível que a inserção de treinamento físico e resistido 

no estudo acima tenha promovido maior estresse aos atletas, e consequentemente o tempo de 

recuperação (48h) não tenha sido suficiente para promover efeito de compensação. No presente 

estudo, o protocolo experimental foi composto por um período de uma semana de polimento, 

sendo demonstrado que este período é capaz de promover efeito de compensação 28, o que pode 

explicar em parte, as divergências encontradas.  

Do ponto de vista neuromuscular, as adaptações no salto vertical, aparentam estar 

relacionadas com a melhoria na sincronização das unidades motoras e ao maior aproveitamento 

da energia elástica nos músculos flexores do joelho durante a corrida27,97, proveniente da 
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eficiência do ciclo alongamento-encurtamento. De fato, estes dados confirmam a relação 

encontrada entre o desempenho do SVCM e a maior velocidade atingida em 30-40-m nos atletas 

de elite25,26,41 e estão em concordância com estudo de revisão sistemática com meta-análise que 

demonstrou um efeito benéfico moderado (effect size= 0,63) do TSR no desempenho do 

SVCM21. Adicionalmente, efeito de interação foi observado no SVI15 (benefício provável) e 

impacto “possivelmente benéfico no SVI60
 a favor do TSR, demonstrando que do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo, o TSR promoveu uma resposta superior na capacidade de saltar 

quando comparado com a rotina normal de treinamento dos atletas. Por outro lado, não foi 

observado efeito principal de grupo para o SVIDEC (incerto), sugerindo que o TSR não promoveu 

estimulo suficiente para a melhoria deste índice. No entanto, vale destacar que os atletas do 

grupo experimental melhoraram o SVCM, SVI15 e SVI60 sem aumento no SVIDEC após o 

protocolo experimental. Durante uma partida de voleibol, a altura máxima atingida no salto 

desempenha importante papel em funções discriminantes que são preditoras do resultado final 

(bloqueio, ataque e contra-ataque)9,98. Nesse sentido, a melhora do SVCM, SVI15 e SVI60 sem 

um aumento no SVIDEC aparenta ser uma importante adaptação ao treinamento, principalmente 

pela manutenção deste esforço frente a elevada demanda de saltos exigidas aos atletas.  Contudo, 

as generalizações dos nossos dados para atletas de elite, que apresentam maior carga semanal 

de treinamento e aptidão física, devem ser tomadas com cautela, sugerindo-se futuras 

investigações para suportar nossos achados. 

Em atividades intermitentes de alta intensidade, estudos prévios têm argumentado sobre 

a importância da aptidão aeróbica, principalmente para o fornecimento de ATP para a ressíntese 

de fosfato de creatina (PCr) e na remoção de metabólitos durante os períodos de recuperação 

entre os esforços65,89,99, permitindo maior capacidade de trabalho durante os treinamentos e 

partidas. Logo, é possível que o aumento do SVI60 possa ser explicado pelo aumento paralelo 

do VO2PICO. Este resultado está de acordo com os achados de Fernandez-Fernandez et al.22, os 

quais reportaram melhorias significativas em ações intermitentes (capacidade de sprints 

repetidos e teste especifico de tênis), em paralelo, ao aumento do VO2PICO (Δ%= 5,39). Ademais, 

nossos dados demonstraram melhorias significativas no Vmáx, o que representa uma adaptação 

aeróbica ao TSR. Dados similares foram encontrados em atletas de voleibol no VO2máx 

(Δ%=7,1) e tempo de exaustão em teste incremental em esteira Δ%=15,8%), após 18 sessões de 

TSR30. Contudo, cabe salientar que nosso protocolo experimental apresentou menor volume do 
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que os estudos supracitados, sendo realizada duas sessões de TSR por semana, constituindo 12 

sessões ao final do período experimental, o que pode favorecer aos treinadores maior tempo 

para trabalhar as ações técnico-tática dos atletas. 

A importância do ataque, bloqueio e saque para o resultado final de uma partida de 

voleibol, em que as ações são executadas numa altura superior a rede (2,43-m), nos permite 

inferir sobre a importância da melhoria do salto vertical para a realização destes fundamentos 

de jogo, e mais especificamente, a manutenção desta altura máxima durante os diversos rallys 

em que os atletas são frequentemente submetidos. Ademais, o TSR se mostrou eficaz para 

melhorar o VO2PICO dos atletas, fornecendo dados importantes para o planejamento do 

treinamento, visando a melhoria do condicionamento geral e específico de atletas de voleibol. 

Nesse sentido, é possível argumentar que o TSR pode ser considerado uma estratégia de tempo-

eficiência em melhorar diferentes componentes da aptidão atlética o que pode possibilitar aos 

treinadores e profissionais envolvidos com o treinamento maior tempo para se trabalhar ações 

técnico-táticas durante o período de preparação dos atletas. Apesar disto, é importante destacar 

algumas limitações do estudo. Por exemplo, embora os atletas fossem orientados a manter uma 

rotina diária regular durante o protocolo experimental, isto não foi controlado de forma objetiva. 

Além disso, apesar do TSR não envolver ações específicas do voleibol, esta estratégia pode ser 

uma alternativa a ser incorporada durante o período preparatório, a fim de promover melhorias 

em importantes capacidades físicas para o voleibol (e.g. potência anaeróbica e aeróbica). Em 

conclusão, nossos achados suportam a eficiência do TSR para melhorar o desempenho do salto 

vertical e aptidão aeróbica nos atletas, durante o período preparatório, sendo demonstrado efeito 

superior em relação a rotina normal de treinamento técnico-tático de atletas universitários de 

voleibol.   
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7. CONCLUSÃO  

 É possível concluir que a inclusão do treinamento de sprints repetidos na rotina de 

treinamento técnico-tática de basquetebol e voleibol, no período preparatório, mostrou ser uma 

estratégia capaz de melhorar o desempenho da força explosiva de membros inferiores, da 

capacidade de prolongar o máximo desempenho em séries sucessivas de esforços de alta 

intensidade e da capacidade aeróbica de atletas universitários.  

 No basquetebol, as movimentações de sprints e saltos são os esforços mais requisitados 

pelos atletas durante as sessões de treinamento e partidas. Ademais, estas movimentações estão 

intimamente relacionadas com ações técnicas apontadas como discriminante da vitória e sucesso 

competitivo (e.g., bloqueio, arremessos, rebote, roubadas de bola). Sendo assim, os dados do 

presente estudo apresentam importante aplicação prática para treinadores e demais profissionais 

envolvidos com a preparação dos atletas, tendo em vista que o treinamento de sprints repetidos 

promoveu melhorias no tempo de sprint máximo, salto vertical contra movimento, e na 

capacidade de manter o desempenho ótimo da musculatura ativa em séries sucessivas de sprints 

e saltos, o que pode ser crucial nos momentos decisivos do jogo. Ademais, a melhora na potência 

aeróbica se apresenta como uma importante adaptação ao treinamento de sprints repetidos, o 

que pode favorecer a recuperação dos atletas entre as repetições dos esforços de alta intensidade.  

 Em relação ao voleibol, o salto vertical se apresenta como movimentação predominante 

nas sessões de treinamento e partidas. Logo, melhorar a capacidade de salto do atleta é alvo 

principal a ser visado no processo de treinamento. Os achados do presente estudo demonstraram 

que os treinadores podem inserir o treinamento de sprints repetidos como estratégia de 

treinamento para melhorar o desempenho do salto vertical juntamente com a potência aeróbica. 

Adicionalmente, este é o primeiro estudo a demonstrar a efetividade do treinamento de sprints 

repetidos em prolongar o desempenho do salto vertical em séries sucessivas de salto. 

Considerando que uma partida de voleibol pode ter duração de até cinco sets e que os atletas 

realizam diversas movimentações de salto para fundamentos de bloqueio, ataque e saque, 

prolongar o desempenho do salto vertical aparenta ser fundamental para o sucesso competitivo. 

Apesar de não ser um método de treino específico do voleibol, o treinamento de sprints repetidos 

promoveu melhorias em atributos físicos específicos (e.g., salto) e geral (e.g., potência aeróbica) 

do voleibol, o que pode promover maior capacidade de lidar com cargas de treinamento mais 

elevadas.  
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 Diante do exposto, treinadores e demais profissionais envolvidos com a preparação dos 

atletas são encorajados a incluir o treinamento de sprints repetidos nas sessões de treinamento 

das equipes de basquetebol e voleibol universitárias, para a otimização do desempenho 

anaeróbico (e.g., sprints e saltos repetidos) e aeróbico durante o período de preparação dos 

atletas.      
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Anexo A. Escala de Percepção Subjetiva de Esforço CR10 de Borg (FOSTER et al. 2001) 

 

0 – Repouso 

1 – Muito, Muito Fácil  

2 – Fácil  

3 – Moderado 

4 – Um Pouco Difícil  

5 – Difícil  

6  

7 – Muito Difícil 

8 

9 

10 – Esforço Máximo 
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Apêndice I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Prezado(a) Sr(a) 

Nós, Breno Guilherme De Araujo Tinoco Cabral, professor adjunto do Departamento de 

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Petrus Gantois Massa Dias 

dos Santos, Aluno do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, convidamos o Senhor(a) para participar do 

projeto de pesquisa intitulado de “Efeito do Treinamento Repetido de Sprint na Composição 

Corporal, Aptidão Aeróbica e Anaeróbica de Atletas”. O projeto tem como objetivo analisar 

o efeito de um protocolo de treinamento repetido de sprint na composição corporal, aptidão 

aeróbica e desempenho motor de atletas universitários. Durante a sua participação na pesquisa 

o senhor(a) será submetido(a) à um período de quatro semanas de treinamento de sprint repetido, 

sendo avaliada a sua composição corporal, aptidão cardiorrespiratória e motora, em dois 

momentos: antes e após o treinamento. OS RISCOS: por se tratar de uma pesquisa de natureza 

não invasiva, os riscos decorrentes da realização da pesquisa são semelhantes aos da sua rotina 

de treinamento esportivo como, aumento da frequência cardíaca durante o período de coleta, 

risco de lesão osteomioarticulares e desconfortos como dores musculares tardias num período 

não superior a três dias, os quais todos serão minimizados pela presença de professores 

capacitados em todos os procedimentos que compõem a presente pesquisa. Quanto aos 

BENEFÍCIOS o senhor irá conhecer seu perfil físico, aptidão cardiorrespiratória e motora, bem 

como participará de uma intervenção que poderá promover uma melhoria nestes componentes 

que estão relacionados com a prática esportiva, assim como para as atividades da vida diária. 

Para tal, informamos que o senhor(a) terá total liberdade para recusar participar da pesquisa e 

até mesmo retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem nenhuma penalidade, 

sendo ainda garantido o sigilo e anonimato quanto as informações envolvidas na pesquisa.   

Caso necessário poderá entrar em contato com o pesquisador responsável (Breno 

Guilherme de Araújo Tinoco Cabral) telefone: (84) 9123-5014. Campus Universitário Lagoa 

Nova, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP:  59078-970, Departamento de Educação Física. E-mail: 

brenotcabral@gmail.com Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: Campus Universitário 

Lagoa Nova, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP:  59078-970, Tel.:3342-2230. 

Eu, ________________________________________________________, declaro para fins de 

participação em pesquisa, na condição de sujeito, que fui devidamente esclarecido(a). Li e 

entendi as informações precedentes que descrevem este projeto de pesquisa e todas as minhas 

dúvidas em relação ao estudo e à minha participação nele foram respondidas satisfatoriamente. 

Ficam claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido. 
 

Natal, __________de _________________ de 2017 

 

Assinatura do declarante        ________________________________________________                    

Assinatura do responsável ________________________________________________ 

Assinatura testemunha ________________________________________________ 

mailto:brenotcabral@gmail.com
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Apêndice II – Artigo Publicado   
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Apêndice III – Artigo Publicado 

 


