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RESUMO 

 

O presente produto técnico tem como objetivo geral descrever as vantagens do 
Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) e a elaboração de um treinamento 
especifico desta modalidade, tendo em vista os diferentes protocolos de treinamento 
que podem ser propostos para hipertensos. A metodologia adotada para a elaboração 
deste trabalho constou de pesquisa em obras impressas e virtuais, sobretudo artigos 
capturados em diferentes bases de dados. Na etapa precedente, foi organizada a 
produção técnica, em formato de livro, destinado a fornecer informações detalhadas 
a profissionais da área que trabalham diretamente com indivíduos hipertensos, 
auxiliando a orientação da prática de exercícios na modalidade de exercício 
intervalado de alta intensidade, voltados à redução da pressão arterial. A abordagem 
aqui trazida parte do pressuposto de que esta modalidade de treinamento, na qual 
exercícios de alta intensidade são intercalados com exercícios de baixa intensidade, 
pode trazer benefícios que incluem a melhora da capacidade aeróbia, além de 
potenciais efeitos benéficos quanto à mudança da composição corporal, do 
metabolismo da glicose, da pressão sanguínea, resultando em melhora também na 
qualidade de vida. Os resultados obtidos permitem concluir que o exercício intervalado 
de alta intensidade traz como principal vantagem o rompimento da barreira 
comumente imposta à prática do treinamento físico, que é a baixa disponibilidade de 
tempo alegada por grande parte da população para justificar a não adesão ao 
exercício físico. Assim, trata-se de um treinamento que pode ser realizado em um 
menor tempo e com resultados similares ou mesmo superiores ao exercício contínuo. 
 

Palavras-chave: Exercício físico, Treinamento físico intervalado de alta intensidade, 

pressão arterial, intensidade de exercícios, hipertensos.
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SUMMARY 

 

The present technical product has as general objective to describe the advantages of 

High Intensity Interval Training (HIIT) and the elaboration of a specific training of this 

modality, considering the different training protocols that can be proposed for 

hypertensive patients. The methodology adopted for the elaboration of this work 

consisted of research in printed and virtual works, mainly articles captured in different 

databases. In the previous stage, the technical production was organized in a book 

format, designed to provide detailed information to professionals in the area who work 

directly with hypertensive individuals, helping to orient the practice of high intensity 

interval exercise exercises aimed at reducing Of blood pressure. The approach taken 

here is based on the assumption that this training modality, in which high intensity 

exercises are interspersed with low intensity exercises, can bring benefits that include 

improvement of aerobic capacity, as well as potential beneficial effects on the change 

in body composition, glucose metabolism, and blood pressure, resulting in an 

improvement in quality of life. The results obtained allow us to conclude that high 

intensity interval exercise has the main advantage of breaking the barrier commonly 

imposed to the practice of physical training, which is the low availability of time claimed 

by a large part of the population to justify noncompliance with physical exercise. Thus, 

it is a training that can be performed in a shorter time and with similar or even superior 

results to continuous exercise. 

 

Key words: Physical exercise, High intensity interval training, blood pressure, exercise 

intensity, hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 
 

Um dos mais graves problemas de saúde que afetam a população em geral 

na atualidade é a hipertensão arterial, frequentemente associada ao estilo de vida em 

que o sedentarismo assume proporções cada vez mais elevadas, afetando a 

qualidade de vida de jovens, adultos e idosos. 

 O desenvolvimento do estudo que deu origem a este produto técnico parte do 

pressuposto de que a proposição de um programa de treinamento físico pode 

contribuir para a diminuição dos fatores de risco para HA, na medida em que existem 

diferentes modalidades de treinamento que podem ser desenvolvidas, com vistas a 

evitar as implicações negativas de um estilo de vida sedentário.  

Uma das propostas de treinamento que têm sido tema recorrente em 

congressos e eventos relacionados à área da saúde e da ciência do movimento é a 

adesão à prática de atividade física como o componente basilar da mudança do estilo 

de vida, necessária para a promoção da saúde e elevação da qualidade de vida da 

população em geral e, de modo específico, para pessoas com comprometimento 

devido a doenças cardiometabólicas. 

 Deve-se apontar, em primeiro plano, o argumento de que combater o 

sedentarismo implica adquirir ganhos consideráveis na saúde em geral, resultantes 

da melhora do estilo de vida e da obtenção de uma melhor qualidade de vida. 

Nesta dimensão, o objeto de estudo deste relatório é o HIIT, do inglês High 

Intensity Interval Training, ou Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, 

modalidade de treinamento em que exercícios de alta intensidade são intercalados 

com exercícios de baixa intensidade baixa a moderada intensidade ou repouso 

completo1. Após um intervalo de exercícios de alta intensidade, segue-se um período 

de recuperação em baixa intensidade, podendo ser este intervalo passivo ou ativo. O 

primeiro tipo de intervalo corresponde ao repouso e o segundo propõe uma atividade 

menos intensa. Os modelos de HIIT geralmente incluem corrida/caminhada em esteira 

ou ciclismo em cicloergômetro, sendo descartado o treinamento de resistência.  
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A partir de tais considerações iniciais, o objetivo geral deste produto técnico 

produto técnico consiste em descrever as vantagens do HIIT, tendo em vista os 

diferentes protocolos de treinamento que podem ser propostos para hipertensos. 

Trata-se de uma alternativa ao exercício aeróbio contínuo que vem sendo 

disseminada no tratamento de um vasto número de doenças, em especial aquelas 

decorrentes de um estilo sedentário de vida.  Existem, no entanto, inúmeros 

protocolos HIIT com diferentes durações de exercícios, estilos de recuperação e 

intensidade de exercícios, os quais são descritos detalhadamente neste produto 

técnico. 

Deve-se ponderar que a interposição de intervalos de recuperação com 

intensidade moderada pode favorecer a adaptação do praticante ao treinamento, 

aumentando a adesão e a permanência, sendo, por este motivo, recomendada para 

uma grande diversidade de público, incluindo hipertensos, considerados como uma 

população de risco e propensos a agravos à saúde. 

A ampla difusão do HIIT remonta à segunda metade da década de 1990, 

quando Izumi Tabata propôs uma forma de HIIT, conhecido como "Protocolo de 

Tabata". Em um artigo, publicado na revista Medicine & Science in Sports and 

Exercise, de 1996, o autor discorre sobre os resultados do protocolo utilizado pela 

equipe de patinação de velocidade olímpica do Japão. O protocolo utilizado por ele 

era exaustivo, e a proposta era que sua equipe de patinação mantivesse uma 

frequência de pedalada de 85 rpm, com intervalos de 10 segundos2. 

Inicialmente destinado a atletas, o HIIT vem sofrendo alterações no intuito de 

ser aplicado a uma maior amplitude de pessoas e tem sido tema recorrente de estudos 

por pesquisadores da área, como Kessler, Sisson e Short (2012); Ribeiro (2016); 

Eguía  et al. (2015); Gayda  et al.  (2016); Fleg ( 2016), dentre outros.  

Observa-se, porém, que a variância de duração dos intervalos de alta 

intensidade da modalidade HIIT faz com que não exista um consenso pré-determinado 

para cada indivíduo, o que corrobora a afirmação de que é importante considerar as 

singularidades de cada participante deste tipo de treinamento para que se possa 

determinar a duração dos intervalos. 

Justifica-se a opção por este tema em virtude da necessidade de informação 

por parte dos profissionais que atuam com treinamento físico e de outras áreas do 

conhecimento, na medida em que o sucesso na proposição desta modalidade de 
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treinamento reside no conhecimento de sua eficiência, segurança e tolerância, no 

intuito de que os usuários possam aderir ao treinamento e usufruir de seus benefícios3. 

Ao se observar o decurso do tempo desde o surgimento das primeiras 

pesquisas voltadas ao HIIT, infere-se uma tendência a desconsiderar os benefícios 

que este tipo de exercício pode proporcionar, em virtude da resistência quanto à 

intensidade das atividades. Presume-se que este posicionamento advém da falta de 

informação quanto às vantagens do HIIT – o que novamente justifica a proposição 

inicial do livro que constitui o objeto da produção técnica realizada. 

A etapa que antecedeu a elaboração deste trabalho constou da elaboração 

de um guia prático para prescrição de treinamento HIIT para hipertensos. Descreve-

se aqui os resultados esperados a partir da produção deste manual, cujo objetivo foi 

de sistematizar o conhecimento científico disponível relacionado ao HIIT em formato 

facilitado para aplicação em campo. 

Trata-se de um tema atual, pertinente e ainda pouco aplicado no campo 

profissional.  Entende-se que a importância do treinamento físico já tenha se 

consolidado como um tema recorrente no atual contexto científico e acadêmico, mas 

a especificidade deste trabalho volta-se para a pertinência da proposta de produção 

de material didático voltado aos profissionais do exercício que trabalham com a 

prescrição de treinamento para hipertensos. Assim, considerando as vantagens 

inerentes ao modelo de treinamento HIIT, a capacitação profissional nessa técnica 

pode possibilitar o crescimento de repertório no que tange às diferentes estratégias 

possíveis de controle e tratamento da hipertensão arterial. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

A HA é reconhecida como um grave problema de saúde pública que afeta 

crianças, jovens e adultos, podendo ocasionar doenças e trazer sequelas 

irreversíveis. Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a HA é uma 

condição clínica multifatorial caracterizada por elevação dos níveis pressóricos 

sanguíneos ≥ 140 e/ou 90 mmHg4. Frequentemente se associa a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada 

pela presença de outros fatores de risco, como sedentarismo, dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e Diabetes Mellitus.  Mantém associação 

independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto 

agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal 

crônica. 

A HA apresenta associação significativa com diversos fatores, entre eles 

idade, sexo masculino, sobrepeso, adiposidade central, sedentarismo, baixa 

escolaridade e renda. Dados do Programa Nacional de Saúde apontam que indivíduos 

insuficientemente ativos (adultos que não atingiram pelo menos 150 minutos 

semanais de atividade física considerando o lazer, o trabalho e o deslocamento) 

representaram 46% dos adultos4.  

O desenvolvimento de um programa de treinamento físico pode contribuir para 

a diminuição dos fatores de risco para HA, visto que diversos tipos de treinamento 

podem ser desenvolvidos, contribuindo para evitar o sedentarismo e 

consequentemente diminuir taxas de excesso de peso, sem dispender grandes 

recursos monetários.  

Para confirmar os benefícios proporcionados pela prática de exercício físico, 

recorre-se aos dados que corroboram a ideia de que o exercício regular diminui o risco 

cardiometabólico – assim entendido o conjunto de fatores de risco modificáveis 

presentes em alguns indivíduos e que podem predispor ao surgimento de doenças 

cardiovasculares -, independente da intervenção dietética1. Outro resultado 

encontrado reporta-se ao fato de que os exercícios aeróbicos regulares também 

melhoram a aptidão cardiovascular.  
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Como relatado anteriormente, o sedentarismo pode ser apontado como um 

fator de risco para a HA, o que confirma a hipótese de que o exercício físico é um 

importante componente que pode ser empregado na prevenção e tratamento desta 

enfermidade, a qual, frequentemente, encontra-se associada a outras doenças 

cardiovasculares e metabólicas. 

O treinamento físico contribui para o aumento da segurança cardiovascular. 

Importa, pois, considerar, na proposição de um treinamento físico, o argumento de 

que combater o sedentarismo implica adquirir ganhos consideráveis na saúde em 

geral, na melhora do estilo de vida e na obtenção de uma melhor qualidade de vida. 

Programas de reabilitação compostos por componentes de treinamento físico 

contínuo moderado são considerados seguros e melhoram o prognóstico de 

indivíduos com doenças cardíacas. Foram identificadas melhorias nos sistemas 

cardiovascular, pulmonar e nas funções musculo-esqueléticas, resistência, qualidade 

de vida, inflamação, sintomas depressivos, estresse e funções cognitivas em 

praticantes de exercícios físicos regulares e em indivíduos fisicamente ativos. O 

treinamento físico é agora uma pedra angular juntamente com o tratamento 

farmacológico de pacientes com doenças coronarianas3.  

O HIIT despertou forte interesse clínico em hipertensos, quando foi 

mencionado em 2007 nas recomendações da American Heart Association para a 

prescrição do exercício3. O estado clínico e a capacidade funcional individual devem 

ser fatores primordiais a serem considerados na prescrição de qualquer programa de 

exercícios.  

As diferentes formas de HIIT, seus princípios e seu potencial de combinações 

para otimizar as adaptações dessa modalidade de exercício em hipertensos serão 

descritos a seguir. 

 

 

2.2 FAMILIARIZAÇÃO COM O HIIT  

 

O HIIT surgiu como uma alternativa ao exercício aeróbio contínuo para 

intervenções que visem à promoção da saúde e ao tratamento de inúmeras doenças 

e agravos à saúde. No entanto, a literatura descreve muitos protocolos HIIT com 

diferentes durações de exercícios, estilos de recuperação e intensidade de exercícios, 
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o que dificulta a tomada de decisão nas rotinas profissionais de prescrição de 

exercício.  

O interesse no HIIT em pacientes de maior risco suscitou uma série de 

estudos nesta área. HIIT envolve alternância de intervalos curtos de exercício de alta 

intensidade, com períodos de recuperação ou exercício leve. Estudos em atletas e na 

população em geral demonstraram que o aumento da intensidade do exercício 

amplifica o estímulo de treinamento e as adaptações associadas, como o VO2máx, o 

limiar anaeróbio, o volume e o desempenho7.  

Esta modalidade de exercício vem sendo aplicada a diversos grupos de 

indivíduos, por não se tratar de um treinamento com padrões pré-determinados, cuja 

flexibilidade permite que seja realizado por pessoas com restrições devido a doenças 

cardiometabólicas e outras. 

Deve-se ponderar que a interposição de intervalos de recuperação com 

intensidade moderada pode favorecer a adaptação do praticante ao treinamento, 

aumentando a adesão e a permanência, sendo, por este motivo, recomendada para 

uma grande diversidade de público, incluindo hipertensos, considerados como uma 

população de risco e propensos a agravos à saúde. 

Observa-se, porém, que a variância de duração dos intervalos de alta 

intensidade da modalidade HIIT faz com que não exista um consenso pré-determinado 

para cada indivíduo, o que corrobora a afirmação de que é importante considerar as 

singularidades de cada participante deste tipo de treinamento para que se possa 

determinar a duração dos intervalos. 

O HIIT foi proposto como uma intervenção de exercício eficiente em menor 

tempo e que pode propiciar benefícios semelhantes aos do exercício aeróbico de 

intensidade moderada. O HIIT pode ainda exercer um efeito positivo sobre a aptidão 

cardiorrespiratória6. 

Outra importante questão que ratifica a proposição do treinamento na 

modalidade HIIT, uma vez que a grande barreira imposta ao exercício comumente 

realizado é a falta de disponibilidade de tempo alegada por grande parte da população 

para justificar a não adesão ao exercício físico. Assim, um treinamento que pode ser 

realizado em um menor tempo e com resultados similares ou mesmo superiores ao 

exercício contínuo mostra-se bastante satisfatório e vem sendo bastante difundido no 

contexto atual. 
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Podem ser caracterizadas duas espécies de HIIT: treinamento intervalado 

sprint (TIS), normalmente caracterizado por quatro a seis séries de 30 segundos em 

carga máxima, seguidas por quatro a cinco minutos de recuperação; e o treinamento 

intervalado aeróbio (TIA), realizado em uma intensidade ligeiramente menor que a 

TIS, mas por períodos mais longos de tempo. Normalmente, os protocolos de 

exercício TIA são de quatro minutos de trabalho de alta intensidade (80 - 95% 

VO2máx), seguidos por três a quatro minutos de recuperação, sendo realizados de 

quatro a seis ciclos em esteira ou cicloergômetro1.  

Esta classificação pode sem melhor visualizada e exemplificada no esquema 

apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1- Sugestão de classificação do treinamento intervalado baseado na 

intensidade do exercício 7 (p.8) 

 

Consoante as informações trazidas pelo esquema apresentado, a intensidade 

do exercício determina a modalidade que está sendo proposta, de acordo com a 

capacidade de cada praticante. Observa-se, entretanto, que nas duas modalidades, a 

intensidade é bastante elevada, comparada ao exercício contínuo moderado (ECM).  

Novamente ratifica-se a ideia de que a opção por adotar uma das duas 

modalidades HIIT deve ser pautada na singularidade de cada indivíduo, considerando 

as condições físicas e a capacidade de adaptação de cada pessoa. 

É importante pontuar que devido à maior intensidade do exercício, as sessões 

de TIA exigem menos tempo que as sessões de ECM, com gasto energético 

equivalente. Referem que as sessões TIA e TIS exigiram 15-20% menos tempo em 

comparação ao grupo ECM; inclusive, em um dos estudos apresentados, o grupo TIA 
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executou apenas 20 minutos de sessão e demonstrou um aumento significativamente 

maior de VO2máx comparado com o grupo ECM, que realizou uma hora de exercício1.  

Tais resultados são condizentes com os apontamentos das vantagens do 

HIIT, como a possibilidade de obtenção de benefícios semelhantes ou melhores aos 

do exercício aeróbico de intensidade moderada em uma fração menor de tempo6. 

Reportando-se a estudos recentes com adultos, que têm evidenciado que o 

HIIT oferece benefícios similares ou superiores à saúde cardiometabólica, em 

comparação ao exercício contínuo tradicional, a hipótese sobre a qual se pautou o 

estudo destes autores foi de que duas semanas de HIIT poderia melhorar o 

condicionamento aeróbico (por exemplo, VO2máx), a oxidação lipídica, além de 

reduzir a pressão sanguínea sistólica8. 

O protocolo adotado pautou-se na realização de 10 sessões de treinamento, 

o qual consistiu de sprints repetidos de 30 segundos, com intervalo de quatro minutos, 

durante os quais cada participante realizava sete sessões, sendo precedido por cinco 

minutos de aquecimento. Os resultados obtidos nesse estudo comprovaram a 

hipótese de que duas semanas de HIIT tiveram um efeito benéfico nos parâmetros de 

função aeróbia8. 

Tendo em vista as considerações trazidas até este ponto, convém salientar 

que a relação entre tempo e intensidade constitui o elemento primordial na análise 

dos potenciais resultados do treinamento físico na modalidade HIIT. Assim, tornou-se 

possível construir um gráfico comparativo entre o pico de intensidade atingido nas 

duas modalidades de exercício, conforme se pode visualizar na Figura 2. 

 

Figura 2- Comparação entre pico de intensidade atingido nas modalidades 
HIIT e exercício contínuo 
Fonte: Desenvolvimento próprio, 2016 
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Na figura apresentada, observa-se a relação entre o tempo e a intensidade 

nos modelos de treinamento com exercício contínuo e intervalado. Evidencia-se a 

prevalência de maior sobrecarga cardiovascular no treinamento contínuo, podendo 

resultar em maiores riscos ou agravos a saúde. No modelo de treinamento intervalado, 

podemos perceber que após uma sobrecarga do sistema cardiovascular, há um 

período de recuperação propiciando um restabelecimento parcial desse sistema. É 

importante ainda observar que o intervalo pode também trazer resultados favoráveis 

no treinamento, em nível de intensidade9. 

A Figura 3 expõe a relação entre os componentes oxidativos e não 

oxidativos, também a partir das variáveis intensidade e tempo em qualquer 

modalidade de exercício físico. 

 

 
Figura 3- Relação dos sistemas energéticos durante o exercício físico 

Fonte: Desenvolvimento próprio, 2016 

 

A adenosina trifosfato (ATP), que é um composto químico armazenado nas 

células musculares, é utilizada e regenerada continuamente para a produção da 

energia necessária à realização das tarefas do cotidiano. A fosfocreatina (CP) também 

é armazenada nas células musculares, e, quando conjugada a ATP, sofre ação da 

creatinaquinase, tornando-se uma fonte rápida de energia, sistema energético este 

denominado ATP-CP ou sistema fosfagênio, o qual, no entanto, esgota-se 
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rapidamente10. É importante relembrar que sua degradação ocorre imediatamente 

após o início da contração muscular. 

Embora a Figura 3 apresente uma estimativa aproximada para a degradação 

da ATP-CP, deve-se observar que podem ocorrer variações, em virtude da 

compleição física do sujeito e sua capacidade de consumo desta fonte de energia. 

Os sistemas energéticos são necessários para a manutenção de qualquer 

espécie de atividade muscular. A necessidade do aumento da demanda energética 

por meio da energia derivada dos nutrientes ingeridos na alimentação10.  

No que diz respeito à glicólise, sabe-se que esta envolve a desintegração 

incompleta do carboidrato em ácido lático, dando origem ao glicogênio, o qual, por 

sua vez, é armazenado no fígado e nas células musculares. Em comparação ao ATP-

CP, a glicólise pode ser sustentada por mais tempo no organismo, por se tratar de um 

sistema energético mais complexo. Estes dois sistemas são considerados não 

oxidativos, posto que não necessitam da presença de oxigênio para a liberação de 

energia. 

Já no sistema oxidativo, ocorre a desintegração completa do carboidrato e 

oxidação de ácidos graxos através do ciclo de Krebs. Depreende-se, pela observação 

da Figura 3, que este sistema energético pode ser mantido por mais tempo. A 

restauração das reservas de glicogênio depende de uma série de fatores, dentre os 

quais se incluem o tipo de exercício realizado e o esforço despendido.  

Ainda sobre a resposta energética total, observamos que os três processos 

de regeneração de ATP atuam ao mesmo tempo; entretanto, a contribuição relativa 

de cada um deles varia de acordo com a intensidade e a duração do trabalho 

muscular11. Os sistemas energéticos são recrutados conforme a magnitude e a 

intensidade do trabalho muscular aumentam. A Figura 4, readaptada, exemplifica a 

relação desta resposta energética.  
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Figura 4 - Relação sequencial e quantitativa dos processos de produção de energia 

nos músculos esqueléticos11 (p. 349)   

 

Um dos benefícios que pode ser obtido por esta modalidade de treinamento é 

o menor uso do sistema energético oxidativo, gerando maior segurança 

cardiovascular. Com o HIIT, é possível ficar mais tempo utilizando o sistema 

energético anaeróbio, causando menor sobrecarga ao sistema cardiovascular.  

Diversos fatores podem interferir na maior ativação de uma ou outra via 

metabólica, os principais fatores são: a intensidade e/ou a duração do esforço. Por 

este motivo, o estado inicial das reservas de substratos energéticos e o nível de 

treinamento do praticante são aspectos que devem ser considerados na escolha de 

uma modalidade de treinamento10.  

Reafirma-se, pois, a importância de se buscar uma maior compreensão sobre 

os sistemas energéticos no intuito de identificar que tipo de treinamento mostra-se 

mais adequado para atingir os objetivos propostos para cada situação específica. 

No que diz respeito à resposta energética, verifica-se que o treinamento 

aeróbio de intensidade moderada melhora a capacidade aeróbica máxima, porém não 

modifica a capacidade anaeróbia; já o HIIT, quando realizado conforme o protocolo, 

pode melhorar o sistema energético aeróbio e anaeróbio significativamente, através 

da imposição de estímulos intensivos em ambos os sistemas2. 

Outra das vantagens do HIIT é relatada em um estudo recente, em que os 

autores referem que uma maior capacidade oxidativa do músculo está associada a 
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uma melhor capacidade para oxidar gorduras e reduzir os fatores de risco 

cardiometabólicos, como a resistência à insulina5. No decurso do intervalo que 

constitui uma importante etapa do HIIT, ocorre a diminuição do ácido lático circulante 

no sangue, propiciando a recuperação do corpo para a nova série de exercícios de 

alta intensidade. 

Em contraponto aos autores já citados, é importante observar que o HIIT pode 

não ser apropriado ou ideal para todos1. Embora promova menor custo cardiovascular 

que os exercícios contínuos, trata-se de um treinamento altamente estruturado, requer 

ao menos uma supervisão inicial em indivíduos não treinados e pode exigir 

acompanhamento médico devido à natureza de alta intensidade do exercício. 

Os exercícios de intensidade moderada e duração contínua vêm sendo o 

principal modelo de treinamento físico aeróbico aplicado para grande parcela da 

população em geral. Observa-se em literatura recente, que, nas últimas quatro 

décadas, os modelos de exercícios intervalados de alta intensidade têm demonstrado 

igual, se não maior melhora da capacidade aeróbia, e apresentam efeitos benéficos 

quanto à mudança da composição corporal, do metabolismo da glicose, da pressão 

sanguínea e da qualidade de vida12.  

A partir das alterações positivas verificadas após a realização de exercícios 

de intensidade moderada e duração contínua, evidencia-se a abrangência da 

aplicabilidade deste tipo de treinamento, haja vista que mesmo pessoas com 

restrições de saúde podem realizar os exercícios, sem comprometimento das 

comorbidades já instaladas. 

 No que diz respeito às doenças crônicas, a terapia para a maioria delas 

envolve treinamento físico, que retarda ou reverte a progressão da doença7. As 

doenças crônicas induzidas pelo estilo de vida alteram significativamente a qualidade 

de vida dos indivíduos. Em muitos casos, a doença pode ser potencialmente evitada 

ou administrada com sucesso com modificações adequadas no estilo de vida. 

Doenças como a diabetes tipo II, doença cardiovascular aterosclerótica e a síndrome 

metabólica estão intimamente relacionadas e muitas vezes resultam de fatores de 

risco evitáveis7.  

A síndrome metabólica inclui pelo menos três dos seguintes fatores de risco: 

aumento da circunferência da cintura, triglicerídeos elevados, colesterol HDL elevado, 

glicose elevada em jejum e níveis elevados de pressão arterial1. Estes fatores de risco 
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cardiometabólicos podem ser tratados eficazmente com medicação, mas a 

modificação no estilo de vida é fortemente recomendada.  

A partir de inúmeras pesquisas realizadas na década de 1970, comprovando 

que os benefícios da atividade leve a moderada em pacientes com doenças crônicas 

se tornaram irrefutáveis, foram criadas diretrizes de exercícios para essa população. 

Em 1972, o treinamento intervalado foi estudado na reabilitação cardíaca, quando os 

pacientes foram submetidos a ciclos de exercícios com cargas elevadas de trabalho, 

durante 60 segundos, com um descanso de 30 segundos entre os intervalos. Usando 

os intervalos, os pacientes foram capazes de exercer pelo menos o dobro do que 

podiam fazer quando andavam de cicloergômetro continuamente7.  

Outro estudo que confirma a efetividade da atividade física foi levantado por 

autores que estabeleceram comparação entre diferentes formas de treinamento físico 

em cardíacos e identificaram benefícios clínicos, tais como melhorias na atividade 

cardiovascular, funções pulmonares e musculoesqueléticas, funções cognitivas, 

resistência, qualidade de vida, além de diminuição de estresse e sintomas 

depressivos9. Estes autores consideram o treinamento físico como uma pedra angular 

no tratamento de pacientes com doenças cardiovasculares, em consonância com 

diretrizes norte-americanas e europeias. Salientam, porém, a necessidade de 

compreender os componentes da prescrição de treinamento físico, incluindo a 

frequência, intensidade, duração e modalidade9. 

Reitera-se a ideia de que a interação entre tais componentes deve ser alvo de 

constante atenção pelos profissionais da área, na medida em que a adoção de 

determinados treinamentos pode se mostrar adequada a um indivíduo, mas, em 

contraposição, não surtir os efeitos esperados em outras condições. Assim, é 

primordial que sejam observadas as especificidades de cada sujeito na escolha da 

frequência, intensidade, duração e modalidade dos exercícios que irão compor o 

treinamento. 

Não existe ainda uma prescrição ideal de HIIT, posto que persistem várias 

incógnitas com relação à intensidade, duração e quanto ao número de intervalos que 

ainda não foram elucidadas. Para a prescrição desta modalidade de treinamento, os 

autores afirmam que é necessário compreender o metabolismo cardiovascular e as 

respostas aos diferentes protocolos conduzidos com a mesma carga de trabalho, com 

diferentes tipos e durações de intervalos13. 
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Em um dos mais recentes artigos analisados para a elaboração deste livro, os 

autores referem que o baixo volume de HIIT, com curtas sessões de exercício intenso 

(≤ 60 segundos) alternados com períodos de recuperação, proporcionam a redução 

do tempo total de exercício9. Os protocolos comumente utilizados de alta intensidade 

consistem em 10 sessões de 1 minuto de exercício a aproximadamente 90% da 

frequência cardíaca máxima intercalada com 1 minuto de recuperação.  

Uma vez consideradas as possibilidades de aplicação do HIIT, na sequência 

são apresentados os benefícios e vantagens desta modalidade. 

 

2.2.1 HIIT: VANTAGENS E BENEFÍCIOS  

 

Em primeiro plano, deve-se atentar para o fato de que o HIIT mantém 

elevado o consumo de oxigênio mesmo após a realização do exercício. Uma vez 

encerrado o treino com alta intensidade, o organismo demora várias horas para se 

recuperar e, durante esse tempo de recuperação, o metabolismo continua acelerado 

e o consumo de energia mantém-se também elevado. 

A falta de tempo tem sido uma explicação comum para a pouca participação 

de modo contínuo em regimes tradicionais de exercícios. Sendo assim, é interessante 

explorar os efeitos na saúde de protocolos de treinamento de exercícios de curta 

duração, na medida em que numerosos achados indicam que o HIIT parece ser 

eficiente em melhorar a forma física aeróbica e outras adaptações fisiológicas de 

importância para o estado de saúde cardiovascular em indivíduos não treinados14.  

Nesta dimensão, entende-se que a grande vantagem que pode contribuir para 

uma adesão maior de pessoas ao HIIT reside na possibilidade de realizar os 

exercícios em menor tempo, o que pode viabilizar a frequência de um número maior 

de pessoas. 

É cada vez mais importante elucidar qual é a quantidade mínima de atividade 

física que pode trazer benefícios para a saúde, considerando que as barreiras 

comumente citadas à participação em atividades físicas em geral envolvem falta de 

tempo6. A proposição de um treinamento de menor duração poderia representar um 

fator maior de adesão, aplicável à população em geral. 

Tal perspectiva corrobora a amplitude da aplicabilidade do HIIT, uma vez que 

este tipo de treinamento pode ser realizado com pessoas de diferentes idades, estilos 

de vida e condições de saúde. 
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Para exemplificar tal assertiva, retoma-se a um estudo cuja amostra foi 

composta por mulheres sedentárias com hipertensão arterial leve a moderada. As 

principais conclusões obtidas revelam que o HIIT reduziu a pressão arterial sistólica, 

resultando em melhora na saúde cardiovascular e desempenho físico14.  

Sendo assim, são inequívocos os achados na literatura recente que ratificam 

a viabilidade da proposição de treinamento na modalidade HIIT. Convém mencionar, 

no entanto, que todo e qualquer tipo de exercício pode provocar agravos às condições 

de saúde dos praticantes, mas definitivamente, nesta modalidade, as vantagens são 

potencialmente superiores aos efeitos adversos que porventura possam vir a ocorrer.   

A duração mais curta do exercício pode ser uma alternativa mais eficiente 

para provocar a perda de gordura. Foram realizados estudos no intuito de avaliar a 

viabilidade e a eficácia de um treinamento de boxe na modalidade HIIT de 12 semanas 

em adultos obesos. O referido estudo avaliou variáveis como pressão arterial 

(sistólica/diastólica), frequência cardíaca e porcentagem de gordura corporal dos 

participantes. Concluíram que este tipo de treinamento se mostrou viável e pode 

reduzir os riscos da obesidade, doenças cardiovasculares e metabólicas, sendo 

recomendado o aprofundamento de pesquisas para confirmação dos dados 

preliminares encontrados16.  

Pacientes com doenças cardíacas e metabólicas têm apresentado resultados 

favoráveis quando proposto este modelo em treinamento com cicloergômetro ou 

esteira ergométrica, destacando como vantagens a segurança e melhorias na aptidão 

cardiorrespiratória e na função endotelial16. 

Conforme se pode perceber, os achados dos diferentes autores que 

sustentam esta discussão referem-se a estudos cujos participantes apresentam 

problemas de saúde, tais como obesidade, hipertensão ou outras doenças 

cardiovasculares. A eficácia do HIIT por si representa uma vantagem para que esta 

modalidade seja estendida a uma população mais abrangente. 

Na sequência, discorre-se sobre o consumo máximo de oxigênio como uma 

variável que deve também ser considerada na proposição de um modelo de 

treinamento físico. 
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2.3 CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO 

 

Volume máximo de oxigênio é a máxima capacidade que o corpo tem de 

transportar e metabolizar oxigênio enquanto um treinamento físico é realizado. Trata-

se de uma variável fisiológica que melhor reflete a capacidade aeróbica de um 

indivíduo, equivale ao consumo máximo de oxigênio, podendo assim determinar a 

quantidade máxima de oxigênio que pode ser utilizada durante o desempenho físico. 

A sigla comumente utilizada é VO2máx, e esta variável é expressa em volume 

por unidade de tempo, geralmente em um minuto. Esta é uma grandeza expressa de 

forma absoluta em litros de oxigênio por minuto; ou, de forma relativa, ao peso do 

indivíduo expressa em mililitros de oxigênio por quilograma por minuto17.   

Durante a realização de uma atividade, o oxigênio é armazenado nos 

pulmões, enviado para a corrente sanguínea e distribuído pelo corpo. O consumo 

deste oxigênio nos músculos, ou seja, a forma pela qual os músculos convertem o 

oxigênio para uso é o que determina a eficiência de um exercício. 

À vista de tais pressupostos, é importante considerar que o VO2máximo é uma 

das melhores medidas da aptidão, uma vez que o oxigênio é um componente 

imprescindível para a execução de um exercício em ritmo acelerado17.  

A medida do VO2máx é considerada o melhor indicativo de aptidão 

cardiovascular em atividades aeróbicas. Teoricamente, quanto maior a quantidade de 

oxigênio utilizada em exercícios de alta intensidade, maior será a energia produzida 

por determinado indivíduo17. 

Não obstante, medir o VO2máximo requer um esforço físico acentuado, posto 

que sua medida direta requer um laboratório com suporte esportivo, envolvendo 

protocolos com aumentos específicos na velocidade e intensidade dos exercícios e 

da coleta e medição do volume e concentração de oxigênio do ar expirado e inspirado.  

O consumo de oxigênio eleva-se em uma relação linear com a intensidade do 

exercício, até um ponto especifico onde o consumo de oxigênio se estabiliza. Neste 

momento é identificado o VO2máximo17. 

Para que seja realizada uma escolha acertada quanto ao método utilizado 

para quantificar o VO2 de um indivíduo, devemos conhecer a distinção entre testar, 

medir e avaliar. Para isso, utilizaremos o modelo proposto a seguir estabelece uma 

diferença a partir da abrangência destes três métodos. A Figura 5 permite visualizar 

os elementos distintivos entre tais ações11. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxigênio
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Figura 5- Distinção entre testar, medir e avaliar11 

 

 

Testar implica verificar o desempenho face a situações previamente 

organizadas e padronizadas denominadas testes, enquanto medir implica descrever 

fenômenos do ponto de vista quantitativo. Por sua vez, avaliar consiste em interpretar 

dados quantitativos com vistas a obter parecer ou julgamento de valores a partir de 

bases referenciais previamente definidos11. 

O desenvolvimento de qualquer programa de avaliação depende da qualidade 

dos seus instrumentos de medida. A validade de um instrumento é diretamente 

proporcional ao grau ou à extensão em que realmente se testa ou se mede o 

fenômeno ou a dimensão que constitui seu objeto11. A validade é o grau com que o 

instrumento de medida oferece informações quanto às características ou aos 

comportamentos associados ao atributo que se pretende avaliar. 

Em um delineamento proposto anteriormente, a validade de instrumentos de 

medida utilizados no campo biológico e associados à Educação Física são 

redirecionados11. A validade lógica é uma análise representativa dos escores obtidos 

com o instrumento de medida em relação à característica ou ao comportamento que 

se pretende analisar. Já a validade concorrente estabelece a relação estatística entre 

os escores produzidos pelo instrumento de medida e indicadores de mesma natureza 

que seguramente oferecem indicações favoráveis quanto à avaliação do mesmo 

atributo que se pretende avaliar. Por sua vez, a validade preditiva é considerada o 

grau de probabilidade com que escores produzidos pelo instrumento de medida 

podem predizer estatisticamente o atributo que se pretende avaliar11. 

Para a determinação do consumo máximo de oxigênio, pode-se recorrer a 

informações provenientes de protocolos de medida direta e de recursos que envolvem 

valores preditos. É possível fazer uma estimativa dos cálculos através de uma 
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variedade de protocolos utilizados para estimar o VO2máximo. Deve-se ponderar, no 

entanto, que nenhum teste é tão preciso quanto o teste direto11.   

 

2.3.1 Protocolos de medida direta 

 

Os protocolos de medida direta baseiam-se na verificação de trocas gasosas 

respiratórias, por meio da determinação dos volumes de oxigênio e de dióxido de 

carbono da ventilação pulmonar, realizadas pelo avaliado quanto este é submetido a 

trabalho muscular progressivamente mais elevado até o esforço máximo, o que exige, 

portanto, equipamentos de ergoespirometria extremamente sofisticados11.  

 

 

2.3.2 Protocolos de valores preditos 

 

A predição dos valores do VO2máx está alicerçada na suposta relação linear 

entre a capacidade de realização de trabalho muscular e as variações de frequência 

cardíaca11. Considerando que o trabalho externo realizado ou a potência apresentam 

estreita associação com a quantidade de oxigênio consumida durante o esforço físico, 

torna-se possível estimar valores máximos de consumo de oxigênio mediante 

modelos matemáticos desenvolvidos e validados para um segmento especifico da 

população.  

Na eventualidade de não ser possível ou exequível determinar o VO2máx pela 

verificação de trocas gasosas respiratórias com equipamentos de ergoespirometria, 

podem ser estabelecidas estimativas de seus valores por intermédio do uso de 

modelos matemáticos construídos especificamente para esta finalidade11. A literatura 

oferece modelos de regressão que procuram estabelecer a relação entre as 

informações sobre o trabalho mecânico ou sobre as respostas de frequência cardíaca 

e de VO2máx do avaliado submetido a teste de esforço físico. Os protocolos de testes 

de esforço físico máximo ou submáximo, os quais dependem dos critérios ou das 

condições de interrupção do teste. O quadro subsequente permite observar as 

especificidades de cada teste. 
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Testes de 
esforço máximo 

O avaliado é levado à exaustão voluntária independentemente de ter 

alcançado ou não a frequência cardíaca máxima teórica prevista para a 

idade. 

Testes de 

esforço 

submáximo 

Preconizam trabalho muscular a ser realizado com respostas de 

frequência cardíaca por volta de 70-85% da frequência cardíaca máxima 

teórica ajustada para a idade. 

 

Quadro 1- Tipos de teste de esforço11 

 

Para optar por um dos protocolos, deve-se levar em conta as características 

do avaliado a ser testado. O teste de esforço físico máximo deve ser direcionado aos 

sujeitos bem condicionados fisicamente e aos atletas habituados a esforços físicos 

próximos dos limites máximos, enquanto o teste submáximo torna-se útil nos demais 

casos.  

Os protocolos de testes tomam por base a relação linear entre a intensidade 

do trabalho muscular, as respostas de frequência cardíaca e o volume de oxigênio 

consumido durante a realização de esforços físicos progressivamente mais intensos. 

À medida que a intensidade do trabalho muscular e a frequência cardíaca se elevam, 

considera-se que o avaliado está consumindo maior quantidade de oxigênio.  

É conveniente frisar que a decisão sobre a seleção e a aplicação de testes de 

esforço físico máximo ou submáximo direcionados à estimativa do VO2máx depende, 

fundamentalmente, das características do avaliado, do nível de exigência de precisão 

e exatidão das informações a serem coletadas e da disponibilidade de profissionais 

especializados para a supervisão do teste.   

 

 

2.3.2.1 Protocolos de testes de carga máxima 

 

A modalidade de testes de esforço e carga máxima exige grande cooperação 

do avaliado. O avaliado deverá estar motivado a realizar o trabalho muscular que se 

aproxima efetivamente de seus limites máximos, não sendo aconselhado realizar 

testes de carga máxima sem supervisão de profissional médico qualificado para 

acompanhar os procedimentos de esforço físico11.  

O avaliado deve estar familiarizado com o ergômetro utilizado durante o 

esforço, potencializando a eficiência mecânica nos movimentos realizados.  
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O teste de carga máxima somente se encerra quando o avaliado indicar, de 

forma voluntária, que não apresenta mais condições de continuar realizando o 

trabalho muscular estabelecido.  

As abordagens utilizadas para determinação do VO2máx por meio de teste de 

carga máxima concentram-se nas informações relacionadas ao estágio final 

alcançado pelo avaliado. A seguir detalharemos os principais testes de carga máxima 

usualmente aplicados. 

 

PROTOCOLO DE BANCO – Naglle-Balke 

 

O protocolo de Banco-Naglle-Balke utiliza o trabalho muscular em bancos de 

alturas variáveis e com múltiplas cargas18. O teste é composto por movimentos de 

subida e descida, a partir de altura mínima de 4,5 cm. A cada 2 minutos, ocorre a 

mudança de estágio, e o banco é elevado em 4,5 cm. O ritmo de subidas e descidas 

deve ser único durante o teste e estabelecido de acordo com o condicionamento físico 

do avaliado: 18, 24, 30 ou 40 passadas por minuto.  

O modelo matemático a seguir estabelece a estimativa relativa ao VO2máx 

dos avaliados. Os idealizadores deste protocolo sugerem as seguintes constantes: 

 

VO2máx [mL(kg/min)-1] = X + (N x H x 1,8 x 1,33) 

 

Em que: 

X = custo energético para trabalho horizontal equivalente ao produto de um decimo 

do número de passadas por minuto e do consumo de oxigênio de repouso [1MET = 

3,5mL (kg/min)-1]; 

N = ritmo de subidas e descidas por minuto; 

H = altura do banco, em metros, no último estágio alcançado pelo avaliado; 

1,8 = consumo de oxigênio, em ml, equivalente a uma carga de 1 kpm/min; e 

1,33 = constante equivalente ao trabalho muscular de subida e descida. 
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PROTOCOLO DE BANCOS ESCALONADOS 

– NAGLE – BALKE 

 Tempo 

(min) 

Altura do banco 

(cm) 

ESTÁGIO 1 2 4,5 

ESTÁGIO 2 4 9,0 

ESTÁGIO 3 6 13,5 

ESTÁGIO 4 8 18,0 

ESTÁGIO 5 10 22,5 

ESTÁGIO 6 12 27,0 

ESTÁGIO 7 14 31,5 

ESTÁGIO 8 16 36,0 

ESTÁGIO 9 18 40,5 

ESTÁGIO 10 20 45,0 

Tabela 1- Protocolo de Bancos Escalonados11 

 

 

 

PROTOCOLO DE CICLOERGÔMETRO – Astrand 

 

O protocolo de cicloergômetro com estágios de 3 minutos, que iniciam com 

uma carga de trabalho mínima de 25 watts, a qual é acrescida a cada estágio de uma 

carga equivalente a 25 watts, até o esforço físico máximo ou o aparecimento de 

sintomas limitantes19. Na impossibilidade da utilização dos procedimentos de 

ergoespirometria, as medidas equivalentes ao VO2máx podem ser estimadas pela 

expressão matemática sugerida pelo American College of Sports Medicine:  

 
 

                                                       (Carga x 12 mL.min-1) + 300 mL.min-1 
VO2máx (mL(kg/min)-1) =  _____________________________________________ 

             Peso corporal  
 

Em que:  

Carga = carga de trabalho, em watts, do estágio final alcançado pelo avaliado; 

Peso corporal = peso corporal do avaliado, em kg; 

300 mL/min = consumo de oxigênio/minuto equivalente ao trabalho de pedalar sem 

qualquer carga; e 

12 mL/min = consumo de oxigênio/minuto para pedalar cada watt. 
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Tabela 2- Protocolo de carga máxima em cicloergômetro11 

 

 

PROTOCOLO DE ESTEIRA ROLANTE – Bruce 

 

O protocolo mais conhecido e mais difundido que envolve carga máxima em 

esteira rolante sugeriu o emprego de cargas de esforço progressivas, com variações 

simultâneas da velocidade e da inclinação do tapete, com estágios de 3 minutos. A 

velocidade inicial é de 2,7 km/h e a inclinação de 10%23. A cada estágio, acrescenta-

se 1,4 km/h, e 2%, de inclinação, até a exaustão ou o aparecimento de sintomas 

limitantes.  

Este protocolo é mais indicado para avaliados com ótimo condicionamento 

físico pois o incremento de carga de esforço em cada estágio é bastante elevado. A 

estimativa do VO2máx é baseada no modelo matemático que utiliza os valores da 

duração total do teste, em minutos e segundos: 

 

Homens = VO2máx . [mL.(kg/min-1)] = 8,33 + (2,94 x duração do teste) 

Mulheres = VO2máx . [mL.(kg/min-1)] = 8,05 + (2,74 x duração do teste) 

 

 

 

 

 

Protocolo de carga máxima em 
cicloergômetro -.Astrand 

 Tempo (min) Carga (W) 

ESTÁGIO 1 3 25 
ESTÁGIO 2 6 50 
ESTÁGIO 3 9 75 
ESTÁGIO 4 12 100 
ESTÁGIO 5 15 125 
ESTÁGIO 6 18 150 
ESTÁGIO 7 21 175 
ESTÁGIO 8 24 200 
ESTÁGIO 9 27 225 
ESTÁGIO 10 30 250 
ESTÁGIO 11 33 275 
ESTÁGIO 12 36 300 
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Tabela 3- Protocolo de carga máxima em esteira rolante11 
 

 

PROTOCOLO DE ESTEIRA ROLANTE – Balke 

 

Nesse protocolo podem ser utilizadas três diferentes opções de incremento 

de cargas de esforço. Sua característica principal é a proposição de velocidades 

constantes para cada uma das opções escolhidas, com variações progressivas 

associadas à inclinação. Nas três opções, os estágios apresentam duração de 2 

minutos18. 

Na opção I, a velocidade permanece constante em 5,5 km/h, com elevações 

sucessivas de 2% na inclinação do tapete rolante até a exaustão do avaliado. Para 

estimar VO2máx, recorre-se ao modelo matemático a seguir: 

 

VO2máx . [mL.(kg/min)-1] = 10,6 + (1,75 x inclinação) 

 

Em que: 

Inclinação = porcentagem de elevação do tapete rolante equivalente ao estágio final 

alcançado pelo avaliado; 

1,75 = é a constante da regressão para conversão da porcentagem de elevação do 

tapete rolante para mL.(kg/min)-1. 

 

Com relação à opção II, a velocidade é fixada em 4,8 km/h, com inclinações 

progressivas de 2,5% a cada estágio. Já na opção III, estabelece-se uma velocidade 

constante em todo o decorrer do teste em 3,2 km/h, com aumentos sucessivos na 

inclinação de 5% a cada estágio. As opções II e III utilizam-se do seguinte modelo 

matemático para estimar VO2máx: 

Protocolo de carga máxima em esteira 
rolante - Bruce 

 Tem. min Inclin. % Vel. km/h 
ESTÁGIO 1 3 10 2,7 
ESTÁGIO 2 3 12 4,0 
ESTÁGIO 3 3 14 5,5 
ESTÁGIO 4 3 16 6,8 
ESTÁGIO 5 3 18 8,0 
ESTÁGIO 6 3 20 8,8 
ESTÁGIO 7 3 22 9,7 
ESTÁGIO 8 3 24 10,5 
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VO2máx . [mL.(kg/min)-1] = (velocidade x 1,8) x (0,,73 + inclinação) 

 

Em que: 

Velocidade = velocidade do tapete rolante expressa em metros por minuto. Na opção 

II, 80 m/min, e na opção III, 55 m/min; 

Inclinação = inclinação do tapete rolante equivalente ao estágio final alcançado pelo 

avaliado, expressa como um decimal; 

1,8 = constante de regressão para conversão de metros por minuto para mL/kg/min.  

 

No tocante à aplicabilidade, é mais interessante recorrer a este protocolo nos 

casos em que o avaliado apresenta baixo a moderado condicionamento físico, pois os 

pequenos incrementos da carga de trabalho por estágio, se avaliados com melhor 

condicionamento físico, tornariam o teste excessivamente prolongado. A opção III do 

protocolo adapta-se melhor aos avaliados com idades mais avançadas ou que 

apresentam limitado condicionamento físico. 

Na tabela 4, é possível comparar as três opções propostas pelo protocolo de 

carga máxima em esteira rolante, descrita no protocolo de Balke, em todos seus 

estágios. 

 

OPÇÕES DE PROTOCOLO DE CARGA MÁXIMA EM ESTEIRA 
ROLANTE PROPOSTO POR BALKE 

  Opção I Opção II Opção III 
 Tempo 

(min) 
Inclin. 

% 
Veloc. 
Km/h 

Inclin. 
% 

Veloc. 
Km/h 

Inclin. 
% 

Veloc. 
Km/h 

ESTÁGIO 1  2 2 5,5 2,5 4,8 0 3,2 
ESTÁGIO 2 2 4 5,5 5,0 4,8 5 3,2 
ESTÁGIO 3 2 6 5,5 7,5 4,8 10 3,2 
ESTÁGIO 4 2 8 5,5 10,0 4,8 15 3,2 
ESTÁGIO 5 2 10 5,5 12,5 4,8 20 3,2 
ESTÁGIO 6 2 12 5,5 15,0 4,8 25 3,2 
ESTÁGIO 7 2 14 5,5 17,5 4,8   
ESTÁGIO 8 2 16 5,5 20,0 4,8   
ESTÁGIO 9 2 18 5,5 22,5 4,8   

Tabela 4- Opções de protocolos de carga máxima em esteiras rolantes - Balke11 
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2.3.2.2 Protocolos de testes de carga sub-máxima 

 

Em primeiro plano, entende-se que a escolha de uma bateria de teste deve 

ser pautada na finalidade a que se propõe o teste, observando-se também o 

condicionamento físico do avaliado e a disponibilidade de equipamento e de 

profissionais qualificados necessários para o teste. 

Os testes de carga máxima são mais fidedignos como preditores de VO2máx, 

porém seus procedimentos e princípios nem sempre podem ser atendidos. Os testes 

com carga submáxima são uma alternativa eficaz para estimar VO2máx e podem ser 

extremamente úteis para tal função11.  

Os testes de carga submáxima definem indicadores da capacidade funcional 

de cada avaliado, estabelecendo classificações e acompanhando as adaptações 

promovidas pelos programas de treinamento físico. 

Uma vez que nesta categoria de testes, o avaliado é submetido a uma carga 

de trabalho muscular aquém do seu limite máximo, os equipamentos utilizados não 

são extremamente onerosos e pela característica do esforço físico dispendido, tais 

testes apresentam maiores probabilidades de atender às limitações funcionais dos 

avaliados. 

Os testes de carga submáxima têm como objetivo básico o estabelecimento 

de uma relação entre as respostas da frequência cardíaca e o consumo de oxigênio 

durante a realização de um trabalho muscular progressivo11. Utilizam esta relação na 

predição do VO2máx. Esta categoria de testes é fundamentada teoricamente na base 

fisiológica, visto que os esforços físicos submáximos e as respostas da frequência 

cardíaca tendem a apresentar relação linear com o consumo máximo de oxigênio e 

com a frequência cardíaca máxima predita para a idade do avaliado. 

Estes autores explanam que o esforço físico dispendido pelo avaliado deve 

ser preestabelecido, da mesma forma que a seleção do trabalho muscular inicial e o 

incremento de intensidade devem ser baseados em fatores como sexo, idade, peso 

corporal e condicionamento físico do avaliado. Existem diversos protocolos desta 

categoria de testes. A seguir, serão expostos os mais comuns testes na área de 

Educação Física. 
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PROTOCOLO DE BANCO – Astrand-Ryhming 

 

Esse protocolo é realizado em um pequeno tempo total de 6 minutos, onde os 

avaliados devem subir e descer de bancos, mantendo um ritmo constante de 30 

passadas por minuto. O banco apresenta o tamanho de 33 cm para mulheres e 40 cm 

para homens. É indicado para idades entre 15 e 40 anos26. 

As estimativas relativas às medidas do VO2máx são estabelecidas em 

litro/minuto. São informados peso corporal e frequência cardíaca de esforço do 

avaliado, por meio de um monograma proposto por seus autores, exposto a seguir: 

 

Figura 6: Monograma de relação entre frequência cardíaca, VO2 máx e intensidade de 

exercício26 
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PROTOCOLO DE CICLOERGÔMETRO – Astrand-Ryhming 

 

Nesse protocolo de cicloergômetro é selecionada uma carga de trabalho 

baseada na resposta da frequência cardíaca do avaliado, mantendo 50 a 85 % da 

frequência cardíaca máxima predita para a idade, variando de acordo com o sexo (de 

75 e 150 watts ou 450 e 900 kgm/min para as mulheres e 100 e 200 watts ou 600 e 

1200 kgm/min para os homens)26. Na presença de menores condicionamentos físicos 

ou idades mais avançadas, utilizam-se cargas de trabalho mais baixas, entre 50 watts 

e 300 kgm/min. 

O avaliado deverá ser submetido a 6 minutos pedalando na carga selecionada 

e será observada sua frequência cardíaca aos 5 e 6 minutos. Se a diferença entre a 

frequência cardíaca superar 5 bpm, o teste deve ser prolongado até que o esforço se 

estabilize. Se a frequência cardíaca, no final do sexto minuto, estiver aquém de 50% 

da frequência cardíaca máxima prevista para a idade, a carga de trabalho deve ser 

elevada em 25 a 50 watts ou 150 a 300 kgm/min durante mais 5 minutos. 

A expressão matemática construída para estimar as medidas equivalentes de 

VO2máx, expressas em L/min e associadas à frequência cardíaca e ao consumo de 

oxigênio equivalentes a carga de trabalho em cicloergômetro é a seguinte:  

 

                         FCmáx - FCrepouso 
VO2

máx . (L.min-1) = ---------------------------- x VO2 carga 
             FCesforço - FCrepouso 

 

Em que: 

FCmáx = frequência cardíaca máxima prevista pela idade; 

FCrepouso = frequência cardíaca de repouso registrada antes do início do teste; 

FCesforço = valor médio da frequência cardíaca registrada nos minutos 5 e 6 de esforço 

físico; 

VO2 carga = consumo de oxigênio necessário para pedalar em dada carga de trabalho, 

expressa pela relação: 0,129 + 0,014 x carga de trabalho (watts) e expressa em L.min-

1. 

Quando o avaliado apresentar idade superior a 25 anos, utiliza-se o fator de 

correção para minimizar a falha de estimativa do VO2máx, por meio desta relação: 

Fator de correção para a idade = - 0,009 x idade (anos completos) + 1,212. Esse valor 

encontrado é multiplicado pela medida de VO2máx. 
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PROTOCOLO DE CICLOERGÔMETRO – YMCA 

 

O protocolo YMCA utiliza cargas progressivas de trabalho com estágios de 3 

minutos, iniciados após um aquecimento de 1 minuto pedalando sem carga. A carga 

inicial é sempre 150 kgm/min, 0,5kg ou 25 watts e as cargas que serão incrementadas 

são estimadas de acordo com a resposta da frequência cardíaca do último minuto da 

carga de trabalho inicial29.  

A resposta da frequência cardíaca é registrada sempre ao término de cada 

estágio e o teste deve ser interrompido quando o avaliado apresentar frequência 

cardíaca de esforço próxima a 150 bpm. A estimativa da medida de VO2máx é feita 

pela expressão matemática preconizada por Astrand-Ryhming. Como alternativa para 

o uso desta fórmula, pode-se recorrer à tabela graduada exposta a seguir, plotando 

os dois últimos valores correspondentes à frequência cardíaca nas respectivas cargas 

de trabalho e conectando estes dois pontos marcados por uma linha reta, obtendo-se 

a projeção da frequência cardíaca máxima preconizada pela idade. Com base neste 

ponto de intersecção, amplia-se a medida estimada do VO2máx. 

Na figura 7 podemos observar um gráfico onde pode ser aplicada a estimativa 

do VO2máx em razão da carga de trabalho e da resposta da frequência cardíaca de 

esforço em teste submáximo em cicloergômetros. 
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Figura 7: Estimativa do VO2máx em razão da carga de trabalho e da resposta da 

frequência cardíaca de esforço em teste submáximo em cicloergômetros 11  

 

A tabela a seguir estabelece o protocolo de acréscimo da carga de trabalho 

para o teste submáximo de cicloergômetro de YMCA: 

FREQUÊNCIA 

CARDÍACA 

(BPM) 

PRIMEIRA 

CARGA DE 

TRABALHO 

SEGUNDA 

CARGA DE 

TRABALHO 

TERCEIRA 

CARGA DE 

TRABALHO 

QUARTA 

CARGA DE 

TRABALHO 

< 80 

150 kgm/min 

0,5 kg 

25 watts 

750 kgm/min 

2,5 kg 

125 watts 

900 kgm/min 

3,0 kg 

150 watts 

1050 kgm/min 

3,5 kg 

175 watts 

80 – 89 

150 kgm/min 

0,5 kg 

25 watts 

600 kgm/min 

2,0 kg 

100 watts 

750 kgm/min 

2,5 kg 

125 watts 

900 kgm/min 

3,0 kg 

150 watts 

90 – 100 

150 kgm/min 

0,5 kg 

25 watts 

450 kgm/min 

1,5 kg 

75 watts 

600 kgm/min 

2,0 kg 

100 watts 

750 kgm/min 

2,5 kg 

125 watts 

> 100 

150 kgm/min 

0,5 kg 

25 watts 

300 kgm/min 

1,0 kg 

50 watts 

450 kgm/min 

1,5 kg 

50 watts 

600 kgm/min 

2,0 kg 

100 watts 

Tabela 4: Protocolo de carga de trabalho baseada na frequência cardíaca de esforço 

em cicloergômetro de YMCA29 
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PROTOCOLO DE CICLOERGÔMETRO – ACSM 

 
Esse protocolo sugeriu três opções de cargas submáximas. O peso corporal 

e o nível de atividade física do avaliado é levado em conta para eleger a opção mais 

adequada de carga. Cada opção tem quatro cargas de trabalho e 2 minutos de 

duração. As respostas da frequência cardíaca são registradas ao término de cada 

estágio e o teste é interrompido quando a frequência cardíaca de esforço alcançar 65 

a 70% da frequência cardíaca máxima preconizada pela idade do avaliado30. 

Na opção I, indicada para avaliados com peso corporal menor que 73 kg, a 

carga de trabalho se inicia com 150 kgm e são acrescentados a 150 kgm a cada 

estágio. Nesta opção, é independente o grau de atividade física do avaliado. 

Na opção II, os avaliados fisicamente ativos devem ter de 74 a 90 kg e os 

inativos devem ter peso corporal maior que 91 kg, sendo a carga de trabalho iniciada 

com 150 kgm e acrescida de 300, 600 e 900 kgm. 

Já na opção III, empregada apenas quando os avaliados tiverem peso 

corporal superior a 91 kg e forem fisicamente ativos, o protocolo se inicia com 300 

kgm e tem incremento de 300 kgm a cada estágio. 

A estimativa de VO2máx é expressa em L.min-1 e para isso é utilizada a 

expressão matemática de Astrand-Ryhming. 

 
 

 

PROTOCOLO DE ESTEIRA ROLANTE – CARGA ÚNICA  

 

A maioria dos testes de esforço submáximo tem sido idealizada para utilização 

em cicloergômetros11. No entanto, o protocolo de carga única é utilizado em esteira 

rolante e consiste em estabelecer uma carga constante e única, de acordo com a 

inclinação e velocidade do tapete rolante, que possa elevar a frequência cardíaca de 

esforço do avaliado para valores entre 50 e 85 % da reserva de sua frequência 

cardíaca máxima prevista para a idade. Para mulheres, esta carga deve variar de 6 a 

10 % de inclinação com velocidade entre 5 e 7 km/h. Para homens, a inclinação deve 

ser entre 8 e 12% e a velocidade entre 6 e 8 km/h11. 

Após 3 minutos de aquecimento a 3 ou 4 km/h, sem inclinação, o avaliado 

corre por 6 minutos na carga de trabalho, registrando a frequência cardíaca de esforço 
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nos minutos 5 e 6. Se a diferença das duas frequências for maior que 5 bpm, o teste 

será prolongado até quando a frequência cardíaca de esforço se estabilizar. Se a 

frequência cardíaca for inferior a 50% da reserva, a velocidade será elevada em 2 

km/h e a inclinação em 2% e o avaliado deverá cumprir mais 6 minutos de esforço 

físico. 

Para a estimativa do VO2máx será utilizada a seguinte fórmula: 

 

        FCmáx - FCrepouso 
VO2máx . [(mL(kg.min-1)] = ------------------------- x  VO2 carga 

                   FCesforço - FCrepouso 
 

Em que: 

FCmáx = frequência cardíaca máxima prevista pela idade; 

FCrepouso = frequência cardíaca de repouso registrada antes do início do teste; 

FCesforço = valor médio da frequência cardíaca registrada no minuto 5 e 6 de esforço 

físico; 

VO2 carga = consumo de oxigênio despendido para caminhar/correr em tapete rolante. 

 

Pode-se utilizar a estimativa de consumo de oxigênio sugerida pelo American 

College of Sports Medicine: 

 
VO2 carga (mL/kg/min) = componente de repouso + componente horizontal + 

componente vertical 
 

Em que: 

Componente de repouso = 3,5 mL (kg.min-1) (1 MET); 

Componente horizontal = velocidade (m/min) x 0,1 mL (kg.min-1); 

Componente vertical = caminhada (50-100 m/min) = Fração da inclinação x velocidade 

(m/min) x 1,8 mL (kg.min-1); 

Corrida (80-134 m/min) = Fração da inclinação x velocidade (m/min) x 0,9 mL (kg.min-

1). 
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2.3.2.3 Protocolos de testes de campo 

 

Os testes de esforço físico que se utilizam de protocolos de cargas máxima e 

submáxima podem proporcionar estimativas de medidas de VO2máx por intermédio 

dos procedimentos de trocas de gases ou por estimativas que envolvam expressões 

matemáticas altamente reprodutíveis e confiáveis.  

A utilização de tais protocolos requer laboratórios equipados com 

instrumentos de alto custo, equipe especializada de profissionais bem treinados nos 

diferentes procedimentos de testes e dispêndio de demasiado tempo dos avaliados e 

dos avaliadores11. Um dos principais fatores limitantes é que a carga de trabalho 

necessária para atender aos pressupostos exigidos por estes protocolos é 

excessivamente exigente, demanda elevada motivação e tolerância diante dos 

desconfortos característicos de esforços físicos realizados em condições laboratoriais, 

com o avaliado rodeado de equipamentos e de profissionais especializados.  

Como uma alternativa, tem-se idealizado testes de campo com caminhadas e 

corridas que, com menor sofisticação, baixo custo e mais fácil administração em 

grupos numerosos de avaliados, permitem estabelecer estimativas das medidas de 

VO2máx com razoável nível de precisão. 

Informações mais uniformes e confiáveis com testes de campo são 

alcançadas quando se trata de estabelecer estimativas sobre os valores médios do 

VO2máx de grupos específicos de avaliados. Na atualidade, se desconhece 

procedimento de medida que possa oferecer medidas do na atualidade que igualem 

com exatidão e precisão as informações obtidas pela técnica de análise de gases 

respiratórios11. 

Com relação aos protocolos sugeridos para os testes de campo, estes 

mesmos autores ponderam que aqueles que apresentam maior sensibilidade para 

estimar as medidas do VO2máx baseiam-se no registro do tempo dispendido para 

caminhar e/ou correr distâncias previamente estabelecidas ou da distância percorrida 

em determinado tempo prefixado. Outros protocolos procuram apresentar velocidade 

progressiva a cada estágio em distâncias fixas, registrando-se o instante em que o 

avaliado apresentou exaustão voluntária.  

Os testes de campo baseiam-se no pressuposto de que o avaliado com 

medida de VO2máx mais elevada deve caminhar/ correr determinada distância em 

menor tempo ou caminhar/correr distância maior em certo período de tempo. 



40 
 

Os testes de campo com protocolos de corridas são indicados para oferecer 

informações acerca do VO2máx, somente quando os avaliados apresentam 

familiarização com a realização de esforços de corrida contínua, de modo que possam 

dosar suas energias com o fim de evitar um prematuro esgotamento excessivo, e, ao 

mesmo tempo, consigam manter a intensidade do esforço físico próxima ao seu limite 

máximo.  

O fator mais crítico para estabelecer a velocidade ótima nos testes de campo 

com corrida longa parece ser justamente a distância a percorrer ou o tempo que o 

avaliado deverá correr durante o teste. Se o tempo for curto, a energia necessária 

para o esforço físico a ser realizado poderá provir de fontes energéticas anaeróbias, 

e, se o tempo for demasiadamente longo, poderão ocorrer fadiga excessiva e falta de 

motivação, o que afeta negativamente os resultados do teste como indicador do 

VO2máx.   

Os testes de campo mais comumente utilizados implicam correr entre 1000 e 

2400 metros ou com tempo de duração entre 12 e 15 minutos11. O terreno onde os 

testes de campo devem ser realizados devem ser planos, firmes e sem obstáculos ou 

detritos que possam dificultar o percurso do avaliado. O registro das condições 

ambientais (temperatura, umidade relativa, velocidade do vento etc), do horário e das 

condições do terreno em que os testes estão sendo realizados auxilia nos casos de 

comparação intra- avaliados posteriormente.  

Com relação às estimativas do VO2máx, considera-se que a velocidade de 

corrida empregada na realização do teste corresponde ao máximo que o avaliado 

pode empregar; logo, o custo energético equivalente a esta velocidade corresponde 

ao VO2máx do avaliado em questão. 

 

 

CAMINHADA/CORRIDA DE 12 MIN – Cooper 

 

Esse protocolo é similar ao proposto por Balke, reduzindo-se apenas o tempo 

de duração da corrida, de 15 para 12 minutos33. Para realizar a estimativa de VO2máx, 

é calculada a velocidade média de realização do teste, expressa em m/min (distância 

percorrida em metros/12 minutos), e utilizada a relação matemática sugerida por 

Balke32. 
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A dificuldade de manter uma velocidade constante de corrida ao longo deste 

teste fez com que seu idealizador tornasse opcional caminhadas durante a realização 

do teste, permitindo que este seja aplicado a avaliados de ambos os sexos e de maior 

amplitude etária (10 a 70 anos de idade), embora trazendo prejuízos às estimativas 

de VO2máx. 

Esse teste leva o avaliado a percorrer, correndo e/ou caminhando, a maior 

distância possível em 12 minutos. Com base na distância percorrida em Km, estima-

se o VO2máx por meio da expressão matemática:  

 

VO2máx [mL(kg.min)-1] = (22,351 x distância (km)) – 11,288 

 

 

CORRIDA DE 2.400M – Cooper 

 

Esse protocolo consiste em correr, sem interrupção e em ritmo constante, 

2400 metros no menor tempo possível34. Este teste exige uma elevada carga de 

trabalho muscular, tornando-o compatível com avaliados com bom condicionamento 

físico. Com base no tempo dispendido no percurso, expresso em segundos, torna-se 

possível estimar o VO2máx pela relação adaptada do American College of Sports 

Medicine:  

 

2400m x 0,2mL/kg/min x 60s 
VO2máx [mL(kg.min)-1] = ___________________________ 

                            Tempo (s) 
 

Em que: 

2400m = distância percorrida no teste; 

0,2mL/kg/min = consumo de oxigênio/min equivalente para correr cada metro;  

60s = ajuste da unidade de medida equivalente ao tempo; e 

Tempo = tempo gasto para percorrer a distância, em segundos. 

 

TESTE DO “VAI-E-VEM” – Course-Navette  

 

Outro protocolo amplamente utilizado consiste no deslocamento de uma linha 

a outra, com 20 metros de distância, invertendo o sentido do percurso e retornando à 
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linha oposta37. O ritmo de deslocamento deve estar em concordância com sinais 

sonoros pré-gravados, específicos para execução do teste.  

O sinal sonoro é emitido progressivamente mais rápido, iniciando-se no 

estágio 1 com 9 segundos e encerrando-se no estágio 21 com 3,892 segundos, 

exigindo, do avaliado, deslocamentos em ritmos sucessivamente mais intensos à 

medida que o teste se desenvolve.  

No início do teste, o avaliado desloca-se a uma velocidade de 8 km/h, a cada 

minuto, um novo estágio é apresentado pelo aumento progressivo da velocidade de 

0,5 km/h até o estágio final com velocidade de 18,5 km/h. Um dos pés do avaliado 

deve estar sobre a linha demarcada dos 20m no momento em que soar cada sinal 

sonoro. Cada término de estágio deverá ser sinalizado com dois sinais sonoros 

consecutivos, acompanhados de uma voz que informe o estágio concluído, conforme 

descrito por Guedes e Guedes (2006).  

O teste é encerrado quando o avaliado chegar à exaustão ou atrasar-se mais 

que 2 metros, pela segunda vez, em relação ao sincronismo da emissão do sinal 

sonoro e do toque de um dos pés sobre as linhas demarcatórias do espaço físico. As 

estimativas do VO2máx serão desenvolvidas com base no registro do último estágio 

completo realizado pelo avaliado pelos modelos sugeridos por Léger & Lambert 

(1982): 

Avaliados com idade < 18 anos:  

VO2máx [mL(kg.min)-1] = 31,035 + (velocidade x 3,238) – (idade x 3,248) + 

(velocidade x idade x 0,1536) 

Avaliados com idade > 18 anos: 

VO2máx [mL(kg.min)-1] = (velocidade x 6,0) – 24,4 

Em que: 

Velocidade = velocidade (expressa em km/h) equivalente ao último estágio completo 

realizado pelo avaliado; e 

Idade = idade do avaliado, expressa em anos completos. 

Na Tabela 5 a seguir, pode-se verificar as especificações de velocidade, 

tempo entre sinais sonoros e número de idas e vindas para a realização do teste de 

Course-Navette. 
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ESPECIFICAÇÕES DE VELOCIDADE, TEMPO ENTRE SINAIS 

SONOROS E NÚMERO DE IDAS E VINDAS PARA A REALIZAÇÃO 

DO TESTE DE “VAI-E-VEM” 

ESTÁGIOS Velocidade 

(km/h) 

Tempo entre os 

sinais sonoros (s) 

Número de 

idas e vindas 

1 8,0 9,000 7 

2 9,0 8,000 8 

3 9,5 7,579 8 

4 10,0 7,200 8 

5 10,5 6,858 9 

6 11,0 6,545 9 

7 11,5 6,261 10 

8 12,0 6,000 10 

9 12,5 5,760 10 

10 13,0 5,538 11 

11 13,5 5,333 11 

12 14,0 5,143 12 

13 14,5 4,966 12 

14 15,0 4,800 13 

15 15,5 4,645 13 

16 16,0 4,500 13 

17 16,5 4,364 14 

18 17,0 4,235 14 

19 17,5 4,114 15 

20 18,0 4,000 15 

21 18,5 3,892 15 
 

Tabela 5- Especificações do Teste de Vai-e-vem37 
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2.4 METAS DE INÍCIO DE TREINAMENTO 

 

 

Uma observação mais atenta dos fatores de risco para a hipertensão arterial 

evidencia o sedentarismo como um dos principais. A este respeito, pode-se atribuir a 

elevada incidência deste problema ao estilo de vida prevalente no mundo 

contemporâneo, em que as facilidades propiciadas pela evolução tecnológica que 

caracteriza o século XXI demandam cada vez menor gasto energético, ao mesmo 

tempo em que as pressões da vida moderna sujeitam o indivíduo a uma carga maior 

de compromissos profissionais e sociais, o que impede a frequência a academias e a 

adesão a um programa de exercício físico regular. 

As recomendações oficiais nos Estados Unidos são de pelo menos 150 

minutos por semana de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de exercício 

aeróbio de intensidade vigorosa. Quando se buscou examinar o impacto do HIIT sobre 

a aptidão metabólica, foram encontrados resultados que confirmam a ideia de que o 

HIIT pode oferecer benefícios à saúde como os ECM, porém pode apresentar maior 

eficiência por utilizar-se de menor tempo para melhorar o consumo máximo de 

oxigênio.1  

Em primeiro plano, este estudo pauta-se na hipótese de que o HIIT apresenta 

como vantagem a segurança cardiovascular, na medida em que pode diminuir os 

riscos de exercícios prolongados para hipertensos. É possível afirmar ainda que 

mostra maior efetividade em virtude da duração, sendo mais suportado por pessoas 

com resistência menor à prática de treinamento físico.   

Um programa personalizado de exercícios de alta intensidade proporciona 

melhorias significativas nos fatores de risco para doenças cardiovasculares38. Para o 

mesmo ser desenvolvido, partiu-se do pressuposto de que intervenções no estilo de 

vida tais como o aumento dos níveis de atividade física oferecem o potencial de 

redução de tais riscos. No entanto, pondera que existem controvérsias sobre o nível 

adequado da prática deste tipo de atividade. Alguns estudos sugerem que o aumento 

nos níveis de atividade pode trazer benefícios mensuráveis para a saúde, enquanto 

outros achados defendem elevados níveis de atividade para a ocorrência de quaisquer 

efeitos benéficos. Dentre tais efeitos, incluem-se melhorias na capacidade aeróbia, o 

controle da glicemia, pressão arterial, e perfil lipídico38. 
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Deve-se ponderar que, independente das controvérsias quanto ao nível de 

prática do treinamento, a redução dos riscos de doenças cardiovasculares representa 

o principal argumento para a adoção de qualquer tipo de atividade física. Neste 

estudo, defendemos o HIIT como uma alternativa viável para a motivação dos sujeitos, 

tendo em vista as vantagens já apontadas em tópico anterior. 

Grande parte dos estudos em relação à hipotensão pós-exercício (HPE) 

utilizou protocolos entre 20 a 60 min., valendo-se de metodologias diferenciadas 

quanto ao tipo e intensidade dos exercícios, estado clínico, nível de treinamento físico, 

idade, sexo e raça da amostra39. Na revisão sistemática realizada por estes autores, 

os resultados evidenciaram que, embora estudos anteriores houvessem indicado que 

a duração de uma sessão de exercícios com maior duração poderia potencializar a 

magnitude e a duração da HPE, achados mais recentes sinalizam que uma sessão de 

alta intensidade e curta duração poderia ocasionar os mesmos resultados de HPE que 

uma sessão de exercício com menor intensidade e longa duração. Tal fato poderia 

possibilitar a aplicação do exercício, independente do estado clínico dos usuários39. 

O uso de metodologias diferenciadas para a proposição do HIIT deve 

contemplar múltiplas variáveis, como tipo e intensidade dos exercícios, estado clínico, 

nível de treinamento físico, idade, sexo e raça da amostra. Entendemos que esta deve 

ser uma preocupação constante no acompanhamento de qualquer tipo de programa 

que privilegie as singularidades de cada sujeito. 

O exercício é um pilar para prevenção e tratamento da hipertensão, sendo 

que uma simples sessão de exercício é capaz de reduzir a pressão sanguínea para 

níveis menores que antes do exercício, fenômeno conhecido como hipotensão pós-

exercício15. 

A ocorrência ou não de HPE e sua magnitude e duração podem fornecer uma 

informação valiosa quanto à eficácia de uma abordagem específica de treinamento 

para reduzir a pressão sanguínea após um período de treinamento. A HPE é 

observada com frequência durante um curto período (até 60 min) depois de uma única 

sessão de exercício aeróbico de intensidade moderada a intensa. Contudo, a redução 

ambulatorial de pressão sanguínea durante o período de sono e vigília pode ser o 

efeito mais clinicamente relevante do exercício15. 

Uma vez comprovado o efeito benéfico de um treinamento em um curto 

período de tempo, no que diz respeito à diminuição dos índices de PA, retoma-se a 
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concepção sobre a importância do HIIT como um potencial instrumento para a 

proposição de um trabalho com indivíduos hipertensos. 

Mesmo em sujeitos normotensos, os benefícios de um treinamento com HIIT 

foram comprovados em um estudo conduzido junto a 21 participantes normotensos, o 

protocolo de exercício, com duração de 30 minutos, iniciou com um aquecimento de 

cinco min a 50 % da velocidade máxima na esteira (VME) e 10 sessões de um minuto 

a 100% da VME intercalado com um minuto de recuperação passiva15. Em seguida 

foram destinados cinco minutos de recuperação a 50% da VME.  

Depois de uma sessão, foi observada a redução da pressão sanguínea 

sistólica 4±4 e 3±4 mmHg no período de 20 horas, respectivamente comparado HIIT 

a sessão controle e a medida diastólica reduziu 2±4 e 2±3 mmHg respectivamente15. 

É importante ressaltar, que a redução de três mmHg na pressão sanguínea sistólica 

está associada respectivamente com 8% e 5% de redução da mortalidade por 

acidente vascular encefálico e doenças coronarianas.  

Embora a magnitude da redução pareça diminuta, pode contribuir com 

grandes benefícios na melhoria da saúde em uma população de risco. A redução da 

pressão arterial sistólica e diastólica permanece após o exercício por um período de 

até 20 horas, estendendo seus benefícios ao sistema cardiovascular.  

Foi comprovado através de resultados de estudos que o treinamento aeróbio 

diminui a PA em 5-7 mmHg enquanto o treinamento de resistência leva a uma 

diminuição de 2-3 mmHg40.  

Estudo realizado junto a pessoas com hipertensão que seguiram um protocolo 

de exercício aeróbio três vezes por semana, por um período de oito a 12 semanas, 

em uma intensidade ligeiramente acima do limiar aeróbio durante 25 minutos na 

esteira, confirmou a hipótese de que o exercício aeróbico tem efeitos agudo e crônico 

sobre a pressão sanguínea40. Tais pacientes apresentaram redução da PA 

ambulatorial sistólica e diastólica de 24 horas por 6 ± 12 mmHg e 3±7mmHg, 

respectivamente40. Uma única sessão de treinamento de 30 minutos com três sessões 

de 10 minutos a 60-65% de VO2máx, e as duas mostraram ser igualmente eficazes 

na redução da PA sistólica ambulatorial de 24 horas40.   

Diante dos resultados encontrados é importante acrescentar que os 

benefícios resultantes da prática de atividade aeróbia de alta intensidade mostram-se 

duradouros, o que respalda a proposta de adequar esta modalidade de treinamento 

para esta população. 
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Ao ser examinado o impacto do HIIT sobre o risco cardiometabólico clínico, 

conclui-se que este tipo de treinamento é caracterizado por breves períodos de 

exercício aeróbico de alta intensidade (Tipicamente > 90% VO2máx) separados por 

períodos de recuperação de menor intensidade1.  

Quanto ao intervalo entre os períodos de intensa atividade, estes mesmos 

autores explanam que o exercício de alta intensidade não seria sustentável por longos 

períodos de exercício contínuo, por esse motivo é interessante o período de 

recuperação. Com o HIIT, é possível que a duração total de cada sessão de exercício 

seja mais curta, equiparando ao volume de trabalho do ECM.  

Assim, é possível afirmar, segundo a literatura, que o treinamento aeróbico 

tem sido amplamente aceito e utilizado como a primeira linha de tratamento para 

redução e controle da PA.  

Retomando os resultados de recente estudo, encontramos resultados que 

sinalizam que a prática de exercício contínuo de 10 min de caminhada em 50% de 

VO2máx, realizados separadamente em um intervalo de quatro horas, mostrou 

reduções de pressão sanguínea equivalentes a uma única sessão de 40 minutos. Tal 

redução mostrou-se mais duradoura antes de retornar à linha de base40. A HPE 

permaneceu por aproximadamente dez horas no grupo participante do HIIT em 

comparação a um período de sete horas para o grupo de exercício contínuo. 

Da comparação entre dois grupos submetidos aos dois tipos de treinamento, 

evidencia-se a efetiva aplicabilidade do HIIT na diminuição prolongada da pressão 

sanguínea, o que ratifica estudos anteriormente citados neste trabalho. Face aos 

resultados, corrobora-se a relação entre a intensidade de exercício aeróbio e a 

melhora da função endotelial, tendo em vista que o aumento da função endotelial 

contribui para uma menor resistência vascular periférica40. Cabe acrescentar que a 

magnitude da queda da pressão sanguínea também depende da PA pré-exercício. 

São múltiplos os mecanismos que contribuem para as adaptações da PA ao 

exercício. A média da pressão arterial é governada pelo débito cardíaco e resistência 

periférica total, as mudanças em uma ou ambas as variáveis precisam ser 

examinadas. O exercício é conhecido por alterar tanto o volume sistólico como a 

frequência cardíaca40. 

Os diferentes autores que sustentam esta discussão apresentam concepções 

convergentes para a ideia de que os efeitos anti-hipertensivos do exercício físico 

demonstram ser o resultado dos ajustes fisiológicos de uma sessão aguda de 
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exercício, havendo indícios bastante sólidos de que o baixo volume de exercícios de 

alta intensidade intervalado mostra-se uma interessante abordagem para manter os 

níveis adequados de pressão sanguínea. 

Reitera-se a percepção de que uma simples sessão de HIIT reduz a média de 

pressão sanguínea sistólica e diastólica durante o treinamento, imediatamente após e 

ao longo de até 20 horas do exercício, tendo sido encontrado que a maior magnitude 

de redução ocorre nas cinco primeiras horas pós-exercício15.  

 

 

2.5 ELABORAÇÃO DE TREINAMENTO 

 

2.5.1 Intensidade dos exercícios 

 

Para hipertensos iniciantes, os programas de exercício continuo moderado 

parecem ser a modalidade mais prescrita devido às seguintes vantagens: caminhar é 

seguro, necessita de pouca ou nenhuma supervisão e pode ser executado em 

qualquer lugar. Essa modalidade leva à maior oxidação de gordura e demanda maior 

tempo de exercício em intensidades de 40% a 50% VO2máx para principiantes com 

baixa função física e 50% a 75% VO2máx para pacientes com maior nível de aptidão3.  

Tradicionalmente, a intensidade do exercício moderado continuo é prescrita 

baseada na porcentagem da frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de 

reserva e baseado na taxa de percepção subjetiva de esforço de acordo com a escala 

de Borg. As zonas de intensidade de exercício são geralmente classificadas como 

intensidade baixa a moderada (40-50% VO2máx) e intensidade moderada a alta (50-

75% de VO2máx) 3.   

O principal princípio do HIIT é realizar breves períodos de exercício com alta 

intensidade (> 85% VO2máx), intercalados com períodos de exercício de baixa 

intensidade ou de repouso passivo, para acumular maior tempo em uma intensidade 

maior do que quando executado o exercício contínuo. Em cardíacos ou hipertensos, 

o HIIT pode ser considerado um substituto e/ou alternativa ao treinamento contínuo 

moderado3.  

Na tabela 6 podemos visualizar esquemas de treinamento HIIT baseados no 

status funcional dos indivíduos. 
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                        PRESCRIÇÃO DE HIIT PELO STATUS FUNCIONAL 

 

Iniciantes 

0 a 4 sem 
Não recomendado 

Intermediário 

4 a 12 sem 

Intervalos 

curtos 

 15s a 1 min  

 70 a 100% potência máx 

Borg  

15-18 

SEDENTARIOS 

Avançado 

> 12 sem 

Intervalos 

médios 

 1 a 3 min  

 90 a 110% potência máx 

Borg  

>15 

Intervalos 

curtos 

 15 seg a 1 min  

 100 a 120% potência 

máx 

Borg  

15 a 18 

ATIVOS 

Iniciantes 

0 a 4 sem 

Intervalos 

curtos 

 15 seg a 1 min  

 80 a 100% VO2máx 

Borg  

15 a 18 

Intermediário 

4 a 12 sem 

 

Intervalos 

médios 

 1 a 3 min  

 95 a 100% VO2máx 

Borg  

>15 

Intervalos 

curtos 

 10 seg a 1 min  

 100 a 120% VO2máx 

Borg  

15 a 18 

Avançado 

> 12 sem 

Intervalos 

médios 

 1 a 3 min  

 95 a 100% VO2máx 

Borg  

>15 

Intervalos 

longos 

 3 a 5 min  

 80 a 85% VO2máx 

Borg  

>15 

Tabela 6- Prescrição do HIIT pelo status funcional3 

 

Como exemplos de treinamento possíveis, pode-se mencionar caminhada em 

esteira, caminhada ao ar livre e atividades aquáticas. 

 

2.5.2 Tempo e tipo de intervalo 

 

Alguns autores divergem quanto à estimativa de tempo e tipos de intervalos, 

que são classificados como longos, médios e curtos.  

Dentre os diferentes protocolos HIIT, com variações de intensidade, duração 

do exercício, natureza da recuperação, número de intervalos, é possível identificar 

três categorias:  

 Intervalos longos: 3 a 5 min, com intensidade de 85% a 90% VO2máx; 

 Intervalos médios: 1 a 3 min, com intensidade de 95% a 100% VO2máx; 
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 Intervalos curtos: 10 seg a 1 min, com intensidade de 100% a 120% VO2máx. 

 

As modalidades compostas pelo HIIT, podem ser realizadas como ciclismo, 

corrida, caminhada com inclinação, remo, natação ou outras atividades. A intensidade 

do exercício é determinada com porcentagem do VO2máx e da frequência cardíaca 

máxima, porcentagem aeróbica máxima, potência máxima, capacidade máxima de 

exercício curto ou baseada na percepção subjetiva de esforço segundo escala de 

Borg3.   

A escolha do HIIT em termos de intensidade de exercício, duração dos 

intervalos, utilização da recuperação ativa ou passiva tem profundo efeito sobre as 

respostas fisiológicas agudas, tolerância ao exercício e percepção subjetiva de 

esforço para os praticantes3.  

 

 

2.5.2.1 HIIT com intervalos curtos 

 

As respostas fisiológicas agudas ao HIIT com diferentes protocolos de 

intervalos foram detalhadas em recente revisão3. Em quatro protocolos diferentes 

apresentados, o que passou maior tempo próximo ao VO2máx e menor sensação de 

fadiga e dispneia foi o protocolo de 15 segundos de intervalo de exercício no pico de 

potência intercalado com intervalos de recuperação passiva da mesma duração. O 

HIIT com intervalos é bem tolerado, seguro e produz respostas fisiológicas 

semelhantes ou melhores que o exercício continuo moderado.  Este modelo de HIIT 

melhora a adesão ao treinamento físico, é adequado às fases de melhoria e 

manutenção do condicionamento físico. 

 

 

2.5.2.2 HIIT com intervalos médios a longos 

 

Outros protocolos HIIT descritos são os com intervalos médios e longos, com 

estágios de 1 a 5 minutos, envolvendo recuperação de baixa intensidade ativa.  Tais 

protocolos foram menos tolerados e associados a uma sessão mais reduzida de 

exercício. Seu uso deve ser proposto para indivíduos com maior aptidão física3. Pode 

ser útil na fase de manutenção devido ao seu elevado estímulo fisiológico. 
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Os princípios para a progressão no exercício físico são sobrecarga 

progressiva, e periodização, ou variação. A periodização é definida pela variação dos 

elementos principais de um programa de treinamento físico, tais como intensidade, 

duração e volume. A periodização para otimizar as adaptações ao exercício físico 

deve prevenir o excesso de treino, posto que o ideal é uma abordagem clássica de 

treinamento periódico linear, aumentando a intensidade e diminuindo o volume, 

demonstrando benefícios para a capacidade aeróbia e função muscular.  

Observa-se também a periodização em que a intensidade, duração e 

repetição-volume são alterados frequentemente, causando melhorias na resistência 

aeróbia, força máxima e qualidade de vida, inclusive melhorias na resistência à 

insulina.  

Ressalta-se que a frequência, intensidade, duração e tipo de exercício e suas 

combinações são individuais e as mais eficientes para otimizar as adaptações ao 

treinamento são as que melhor forem sustentadas pelo indivíduo, mantendo a 

aderência, segurança, tolerância e preferência dos praticantes, ressaltando que o 

tempo gasto na atividade física ainda é uma barreira importante para aderência ao 

exercício.  

HIIT apresentou benefícios maiores quando comparado com o exercício 

continuo moderado para a maioria dos parâmetros analisados3. Seu uso não parece 

diminuir a adesão ao exercício ou aumentar a eventos cardiovasculares (quando 

devidamente prescritos) e é uma prática tolerada e apreciada pelos pacientes. 

Demonstrou benefícios superiores para VO2máx, eficiência de tempo, adesão 

equivalente e preferência dos indivíduos testados.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

 
A produção técnica que integra as diferentes etapas do curso ao qual se 

destina este relatório constou da elaboração de um livro composto por várias seções, 

cuja finalidade é propor a ampla utilização para profissionais que trabalham 

diretamente com indivíduos hipertensos, auxiliando a orientação da prática de 

exercícios na modalidade HIIT, voltados à redução da PA.  

Vale destacar que o material que integra o livro apresenta o potencial de 

facilitar o acesso à informação e aos benefícios do HIIT como medida não 

farmacológica no tratamento da hipertensão arterial, despertando também maior 

interesse por essa modalidade, tanto em praticantes quanto nos profissionais da área. 

Assim sendo, reitera-se a finalidade de produzir um material com vasto 

suporte teórico cujo objetivo é sistematizar o conhecimento científico relacionado ao 

HIIT disponível até o momento, em formato facilitado para aplicação em campo. 

A estrutura do livro foi organizada em seis tópicos, onde são explanados 

temas como hipertensão arterial; familiarização com o HIIT; suas vantagens e 

benefícios; consumo máximo de oxigênio e os protocolos de medida direta e de 

valores preditos, dentre os quais se incluem os protocolos de testes de carga máxima, 

de carga sub-máxima e de testes de campo. Outro tópico da obra aborda as metas de 

início de treinamento e a elaboração de treinamento propriamente dito, com a 

intensidade dos exercícios e o tempo e tipo de intervalo. O último capítulo do livro 

apresenta as contribuições esperadas, reforçando a efetividade da aplicação do HIIT 

em hipertensos, tanto na melhora da aptidão física quanto nos benefícios do exercício 

físico na qualidade de vida de pessoas de diferentes idades 

Buscou-se, na parte inicial do livro, discorrer sobre a HA como um sério 

problema de saúde que pode concorrer para o surgimento de outras comorbidades. 

De maneira análoga, apresenta-se uma explicação sobre a HIIT e familiarização com 

os benefícios advindos desta modalidade de treinamento, com linguagem de fácil 

acesso, voltada ao público proposto. 

O capítulo mais denso do livro aborda os métodos para avaliação e definição 

do VO2máx e modelos que possam ser replicados sem grandes prejuízos para a 

adaptação dos participantes. São definidas as metas para início do treinamento, para 



53 
 

que sejam traçados objetivos gradativos e progressivos, visando reduzir os índices de 

hipertensão arterial.  

Todo o conteúdo exposto deverá embasar a elaboração, pelos profissionais 

que atuam na área, de um programa de treinamento intervalado de alta intensidade 

específico ao público a que se destina. Nos moldes descritos, configura-se como 

objetivo o estabelecimento de programas de treinamento que possam ser replicados 

a partir das singularidades de cada indivíduo, considerando-se que as respostas a 

cada treinamento são diferenciadas e devem ser consideradas na proposição da 

duração e intensidade do treino. 

Em cada uma das etapas propostas, o livro traz a descrição dos 

procedimentos necessários para a prescrição desta modalidade de exercício, sempre 

embasada em evidências científicas voltadas à redução da pressão arterial. 

Conforme resultados da pesquisa realizada em artigos recentes, que apontam 

para a necessidade de avaliação das singularidades de cada praticante, foi 

contemplada a intensidade dos exercícios propostos, o tempo de exercício, o tempo 

e o tipo de intervalo a serem aplicados, os quais devem ser esquematizados de acordo 

com o nível de aptidão física de cada usuário.  

Na elaboração do presente material, foram consideradas informações 

oriundas de livros, teses, dissertações, artigos e sites para definir a disposição 

metodológica, buscando adotar uma linguagem simples e acessível a todos os 

profissionais da área que podem vir a prescrever o HIIT para hipertensos. 

Para tornar o produto final mais atrativo, foi contratado um designer gráfico 

para realizar a adaptação do texto à uma programação visual estabelecida. Após 

esses procedimentos, o material foi submetido a um procedimento de arte final, 

ficando disponível para a impressão a partir da ideia concebida na fase anterior. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente produção técnica, cujo objetivo central consistiu em descrever as 

vantagens do HIIT, permitiu contemplar esta modalidade como uma proposta de 

treinamento em ascensão, amplamente difundida e aceita devido aos inúmeros 

benefícios que foram apontados neste relatório.  

Face às considerações realizadas nas sessões iniciais deste trabalho, o 

sedentarismo deve ser concebido como um dos principais fatores de risco para o 

surgimento da hipertensão arterial, problema de saúde que traz sérios agravos à 

manutenção de um estilo de vida saudável.   

Foram encontrados artigos de diferentes autores que reforçam o argumento 

de que o estilo de vida contemporâneo, permeado pelas inúmeras evoluções 

tecnológicas que caracterizam o século XXI, demanda cada vez menor gasto 

energético, mas, em contrapartida, a frequência a academias e a adesão a um 

programa de exercício físico regular mostram-se aquém do esperado. 

Sabe-se que as recomendações oficiais preconizam em torno de ao menos 

150 minutos por semana de exercícios de intensidade moderada ou 75 minutos por 

semana de exercício aeróbio de intensidade vigorosa. 

Diante de tal demanda, sustentamos a ideia de que a proposição do 

treinamento na modalidade HIIT mostra-se recomendável, uma vez que os exercícios 

de alta intensidade, intercalados aos de baixa intensidade, tendo sido encontrados 

estudos recentes que comprovam benefícios tais como a melhora da capacidade 

aeróbia, além de efeitos benéficos quanto à mudança da composição corporal, do 

metabolismo da glicose, da pressão sanguínea, podem resultar também em melhora 

na qualidade de vida.  

Quando analisados os diferentes protocolos de treinamento que podem ser 

propostos para hipertensos, constatamos que o HIIT pode ser utilizado como primeira 

linha de tratamento para redução e controle da PA, haja vista que esta doença crônica 

ocasiona uma série de agravos à saúde, resultando em perda considerável da 

qualidade de vida. 

Convém ressaltar, no entanto, que o acompanhamento profissional deve ser 

contínuo, na medida em que é imprescindível um controle rigoroso da intensidade e 

do volume, tanto quanto o tipo e tempo de intervalos do HIIT, fatores que devem ser 

adaptados ao indivíduo ao qual se destina o treinamento, de maneira singular, 
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podendo trazer diversos benefícios à saúde, com eficiência e utilizando menor tempo 

na sua realização. 

Dada esta necessidade, ressalta-se a relevância da produção técnica do livro 

que precedeu a elaboração do presente trabalho, tendo em vista a necessidade de 

ampliar a compreensão dos profissionais da área em relação aos protocolos de 

treinamento que podem ser adaptados a hipertensos.  

É oportuno ainda destacar a emergência de novos procedimentos que podem 

ser adaptados, a partir desta proposta, sempre em consonância com as 

especificidades de cada sujeito ao qual se destina o treinamento. 

Os resultados obtidos permitem concluir que o HIIT traz como principal 

vantagem o rompimento da barreira comumente imposta à prática do treinamento 

físico, que é a baixa disponibilidade de tempo alegada por grande parte da população 

para justificar a não adesão ao exercício físico. Assim, trata-se de um treinamento que 

pode ser realizado em um menor tempo e com resultados similares ou mesmo 

superiores ao exercício contínuo. 

A revisão sistemática de literatura e os caminhos percorridos na produção do 

material técnico convergiram para a concepção de que o trabalho com o HIIT junto a 

indivíduos hipertensos apresenta uma ampla gama de vantagens que devem ser 

consideradas como um ganho potencial na melhora das condições aeróbias desta 

população, mas, sobremaneira, os reflexos na qualidade de vida são bem mais 

profundos. 

Sob este viés, confirmamos as hipóteses inicialmente levantadas nas etapas 

iniciais deste estudo, ressaltando a necessidade de futuras pesquisas, que 

comprovem, junto a uma população de hipertensos, suas percepções quanto às 

mudanças de estilo de vida verificadas após a adesão ao treinamento na modalidade 

HIIT. 
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RESUMO 

 

A suplementação de L-citrulina com malato produz aumento na concentração 

plasmática de metabólitos do óxido nítrico, importante mediador da dilatação periférica. Dessa 

forma, é possível que a suplementação de L-citrulina maximize a duração e a magnitude dos 

efeitos hipotensores pós-exercício. Assim o objetivo do presente estudo foi verificar o impacto 

da suplementação de L-citrulina malato após a realização de uma única sessão de exercício 

aeróbio sobre a pressão arterial pós-exercício em normotensos. Para tanto, participaram do 

estudo 40 voluntários de ambos os sexos, adultos, sem diagnóstico prévio de hipertensão 

arterial. Os participantes foram submetidos aleatoriamente a quatro grupos experimentais 

(controle-placebo, controle-Lcitrulina, exercício-placebo e exercício-Lcitrulina). Os mesmos 

ingeriram um sachê contendo placebo (6 gramas de Amido de Milho) ou L-citrulina com malato 

(6 gramas) dissolvido em água, 120 min antes da realização da sessão experimental. A 

sessão de exercício consistiu em 40 min de caminhada/corrida em esteira (60-70% FC 

reserva) e as sessões controle de 40 min em posição sentada. A pressão arterial foi aferida 

utilizando um monitor automático (Omron MX3 Plus, Bannockburn, EUA) a cada 10 minutos 

durante 60 minutos após o término da sessão experimental (fase laboratorial) e a cada 20 

minutos (vigília) e 30 minutos (sono) durante 24 horas (fase ambulatorial). Os dados foram 

submetidos à análise de variância para medidas repetidas (ANOVA) e seus respectivos 

pressupostos.  A suplementação de L-citrulina malato associada ao exercício promoveu 

redução significativa da pressão arterial sistólica (P<0,05) em relação ao grupo controle-

placebo nos momentos 20 min, 40 min, 50 min e 60 min pós-exercício para fase laboratorial 

(6,37±1,88 vs -3,25±1,85, 5,97±3,63 vs -6,65±2,50, 5,07±3,69 vs -6,95±3,15 e 2,17±2,91 vs -

6,75±1,76, respectivamente). Não foram identificadas diferenças entre os grupos nas fases 

de “sono”, “vigília” e “média de 24 horas”. Nesse sentido é possível concluir que 

suplementação aguda de L-Citrulina malato pode atuar como potencializadora dos efeitos 

hipotensores pós-exercício em normotensos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A L-citrulina se caracteriza como um aminoácido não essencial. Foi isolada pela 

primeira vez em 1930 e seu nome é derivado da fruta “melancia”, sendo essa a principal fonte 

dietética para esse aminoácido. A L-citrulina também é produzida endogenamente por duas 

diferentes vias, de modo que uma delas se caracteriza pela via de conversão da L-arginina 

para óxido nítrico, numa reação catalisada por enzimas da síntese de óxido nítrico1. 

Metabolicamente, ao contrário do que ocorre com a L-arginina, o metabolismo da L-citrulina 

não depende do metabolismo hepático e das enzimas arginase. Por essa razão, tem sido 

sugerida que a administração de L-citrulina pode ser o caminho mais eficiente para aumentar 

o nível extracelular de L-arginina, precursor da síntese de óxido nítrico2. Alguns estudos têm 

demonstrado que a suplementação de L-citrulina com malato produz aumento na 

concentração plasmática de metabólitos do óxido nítrico3, 4, importante mediador da dilatação 

periférica. 

Dessa forma, é possível que a suplementação de L-citrulina maximize a duração e a 

magnitude dos efeitos hipotensores pós-exercício. Vale ressaltar que não foram encontradas 

informações na literatura sobre o papel dessa substância na resposta pressórica aguda após 

a realização de exercícios. Nesse contexto, a magnitude e a duração da hipotensão pós-

exercício podem guardar relação com a suplementação de L-citrulina. A apreciação desta 

hipótese pode auxiliar na construção de estratégias de intervenção não farmacológicas 

voltadas para a prevenção e tratamento da hipertensão arterial. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar o impacto da suplementação 

de L-Citrulina malato sobre o comportamento da pressão arterial pós-exercício em 

normotensos. 
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MÉTODOS 

 

Amostra 

A amostra foi composta por 4 grupos de 10 indivíduos adultos sem comprometimento 

ósteo-mio-articulares e liberados para a prática de exercícios físicos. Todos os participantes 

foram informados previamente em relação aos objetivos do estudo e procedimentos aos quais 

seriam submetidos e assinaram Termo de Consentimento Esclarecido. O presente projeto foi 

aprovado por comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Antropometria  

Foram determinadas as medidas de massa corporal por meio de uma balança 

antropométrica digital (Urano, OS 180A, Canoas, Brasil), graduada de 0 a 150 kg, com 

precisão de 0,1 kg; e estatura com a utilização de um estadiômetro de madeira, com escala 

de precisão de 0,1 cm, de acordo com os procedimentos descritos por Gordon et al5. O índice 

de massa corporal (IMC) da amostra foi calculado pelo quociente massa corporal÷estatura2, 

sendo a massa corporal expressa em quilogramas (kg) e a estatura em metros (m).  

 

Medida da pressão arterial  

A pressão arterial de repouso foi mensurada utilizando um monitor automático (Omron 

MX3 Plus, Bannockburn, EUA) previamente validado para medida clínica da pressão arterial 

em adultos. Inicialmente, os participantes permaneceram 20min confortavelmente sentados 

em ambiente calmo, ameno e livre de ruídos. Após os primeiros 10 min, a pressão arterial foi 

mensurada três vezes em intervalos de 5 min, ou seja, as medidas foram realizadas aos 

10min, 15min e 20min. A média das três aferições foi considerada como a pressão arterial de 
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repouso. As aferições foram realizadas de acordo com as recomendações da Associação 

Americana do Coração6. 

                                                                

Medidas da pressão arterial ambulatorial  

A monitorização ambulatorial da pressão arterial foi realizada por meio de um 

equipamento oscilométrico automático (Dyna-MAPA) acoplado no braço não dominante, 

seguindo os procedimentos descritos pela Associação Americana do Coração9. Os 

participantes foram orientados a manterem o braço imóvel durante as medidas. O monitor foi 

calibrado por comparação direta, realizada por um observador previamente treinado por meio 

de um esfigmomanômetro de mercúrio, seguindo as recomendações da Associação 

Americana do Coração9. O monitor foi programado para registrar a pressão arterial sistólica, 

diastólica e a frequência cardíaca a cada 20 minutos, com exceção do período compreendido 

entre às 23h00min e as 08h00min, o qual foi registrado a cada 30 minutos, afim de minimizar 

distúrbios no sono. O painel do equipamento foi ocultado para impedir feedback dos 

indivíduos. Foi solicitado ainda que os participantes registrassem o horário de vigília e sono, 

os quais foram repassados no dia seguinte, durante o procedimento de retirada do 

equipamento. O registro médio de medidas válidas ficou acima de 90%.  

 

Desenho Experimental  

Os participantes foram submetidos aleatoriamente (utilizando tabela de números 

aleatórios) a quatro situações experimentais (exercício/L-citrulina; exercício/placebo; 

controle/L-citrulina; controle/placebo). A suplementação foi realizada em formato “duplo-

cego”. Fizeram a ingestão de um sachê, contendo placebo (6 gramas de amido de milho) ou 

L-citrulina com malato (6 gramas), o qual foi dissolvido em água. A suplementação foi 

realizada no formato “duplo-cego”. A substância foi ingerida 120 minutos antes da realização 

da sessão experimental ou controle. Os participantes foram submetidos às avaliações 
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antropométricas e a instalação do monitor cardíaco antes do início da monitorização das 

variáveis cardiovasculares em repouso. 

Nas sessões experimentais e controle os participantes permaneceram por 20 min 

sentados em ambiente calmo. Após os primeiros 10 min, a PA foi mensurada três vezes em 

intervalos de 5 min, sendo as medidas ocorrendo em 10 min, 15 min e 20 min. A média das 

três aferições foi considerada a PA de repouso.  

As sessões de exercício foram compostas por 40 min de caminhada/corrida em esteira, com 

intensidade entre 60% e 70% da FC de reserva e as sessões controle por 40 min em posição 

sentada, em ambiente calmo. Após cada sessão, a PA da foi registrada por monitorização 

ambulatorial durante 24 h. 

Antes das sessões de exercícios os participantes realizaram um período de 

aquecimento (5 min), em intensidade correspondente a 50% daquela determinada para a 

realização da sessão experimental. Após o término do esforço, a velocidade foi 

progressivamente reduzida até a parada total do participante, com duração também de 5 min. 

Dessa forma, a sessão de exercício teve duração total de aproximadamente 50 min. Na 

sessão controle, a amostra permaneceu sentada durante 40 min, sendo permitida a leitura. 

Após a realização das sessões de exercício, os participantes foram submetidos à fase 

de análise laboratorial pós-exercício (60 min), para o acompanhamento das variáveis 

cardiovasculares (pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca). Para tanto, 

permaneceram sentados em ambiente calmo, ameno e livre de ruídos. Após esse período foi 

dado intervalo (~15 min) para o participante tomar banho e trocar de roupa, antes de ser 

instalado o equipamento para verificação ambulatorial da pressão arterial por 24 h. No dia 

seguinte às sessões experimentais o equipamento foi retirado. 
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Tratamento estatístico  

Os valores de PA foram plotados em três situações: média do período de vigília, média 

do período de sono e média das 24 h. O teste de esfericidade de Mauchly’s foi aplicado para 

identificar a esfericidade dos dados. Em caso de violação do pressuposto de esfericidade foi 

aplicada a correção de Greenhouse-Geisser. Em seguida os dados foram submetidos à 

análise de variância para medidas repetidas, afim de estabelecer a comparação entre os 

diferentes grupos experimentais nos diferentes momentos de análise. O teste post-hoc LSD 

foi empregado para comparações múltiplas. Em todos os casos, foi considerado como nível 

de significância estatística o valor de P<0,05. A dispersão está apresentada em erro-padrão. 

Os dados foram analisados no software SPSS 17.0. 

   

RESULTADOS 

 Os dados relativos às características gerais dos participantes (idade, massa corporal, 

estatura, índice de massa corporal e circunferência de cintura) são apresentados na Tabela 

1. Não houve diferenças significativas na linha de base. 

 

Tabela 1. Características gerais. 

 Controle-Placebo Controle-L Citrulina Exercício-Placebo Exercicio-L Citrulina 

Média EP Média EP Média EP Média EP 

Idade 30,4 2,49 27,3 1,58 27,7 2,35 29,9 2,4 

Massa Corporal 68,2 3,6 69,7 3,0 70,8 6,1 76,4 4,5 

Estatura 1,68 0,02 1,67 0,02 1,69 ,03 1,71 ,02 

IMC 23,9 0,8 24,7 0,8 24,4 1,4 25,9 1,0 

CC 78,7 2,0 80,5 3,0 79,2 4,3 84,3 3,5 

PAS (repouso) 113,1 2,6 116,6 4,7 116,3 5,4 119,8 3,6 

PAD (repouso) 71,9 1,4 75,6 3,1 71,5 2,97 73,9 2,5 
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Durante o período de análise laboratorial (60 minutos) o grupo que realizou exercício 

somado à suplementação de L-Citrulina malato apresentou redução significativa na pressão 

arterial sistólica em relação ao grupo que não realizou exercício e ingeriu placebo nos 

momentos 20 min, 40 min, 50 min e 60 min pós-exercício para fase laboratorial (6,37±1,88 vs 

-3,25±1,85, 5,97±3,63 vs -6,65±2,50, 5,07±3,69 vs -6,95±3,15 e 2,17±2,91 vs -6,75±1,76, 

respectivamente), como pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1: Comportamento da pressão arterial sistólica pós-exercício. Fase laboratorial. 

*P<0,05 vs controle placebo. 

 

 A pressão arterial diastólica (Figura 2) não apresentou diferença na média e em 

nenhum momento para nenhum dos grupos experimentais durante a fase subaguda 

(laboratorial). 
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Figura 2: Comportamento da pressão arterial diastólica pós-exercício. Fase laboratorial. 

 

 Na fase ambulatorial, também não foram identificadas diferenças significativas entre 

os grupos experimentais para nenhuma das fases (vigília, sono e 24 horas) analisadas, tanto 

para pressão arterial sistólica (Figura 3), quanto para diastólica (Figura 4). 
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Figura 3: Comportamento da média da pressão arterial sistólica pós-exercício na vigília, sono e 24 

horas. Fase ambulatorial. 
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Figura 4: Comportamento da média da pressão arterial diastólica pós-exercício na vigília, sono e 24 

horas. Fase ambulatorial. 

   

 

DISCUSSÃO 

 O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito agudo da suplementação (dose 

única) de L-Citrulina malato sobre a resposta hipotensora pós-exercício em normotensos, com 

formação aleatória dos grupos experimentais em formato “duplo-cego”. 

 Os estudos envolvendo a suplementação de L-Citrulina malato são relativamente 

recentes e datam a partir do ano 2000. Nesse sentido, as investigações têm demonstrado que 

a L-Citrulina malato está relacionada como a melhoria do desempenho em atividades físicas, 

uma vez que seu efeito no organismo promove mudanças no metabolismo muscular, estando 

diretamente relacionada à maior produção de energia oriunda do sistema aeróbio11.  

 Essa melhoria no metabolismo aeróbio parece estar relacionada ao aumento na 

disponibilidade de arginina plasmática, que por sua vez promove maior síntese de óxido-

nítrico, provocando assim maior vasodilatação sistêmica4. Exatamente por isso, a 

vasodilatação oriunda da maior liberação de óxido-nítrico poderia potencializar a resposta 

hipotensiva pós-exercício. Nesse sentido a presente investigação demonstrou que a o grupo 
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submetido à uma sessão de exercício suplementado com L-Citrulina (Figura 1) apresentou 

uma potencialização da hipotensão pós-exercício na fase subaguda. 

 Recentemente, pesquisadores investigaram a resposta pressórica após 10 minutos da 

realização de uma sessão de exercícios resistidos com a suplementação de L-Citrulina malato 

e não identificaram alterações significativas12. Porém, na presente investigação o tempo de 

acompanhamento das respostas pressóricas foi bem superior e durante a fase ambulatorial 

também não identificamos potencialização dos efeitos hipotensores em amostra normotensa. 

Além disso, no estudo referido12 os indivíduos realizaram sessão de exercícios resistidos, de 

modo que na presente investigação o treinamento foi do tipo aeróbio em esteira. 

 A literatura ainda é bem divergente quanto a duração do efeito hipotensor pós-

exercício. Estudos anteriores13, 14, com a administração exclusiva de exercício aeróbio, têm 

demonstrado que a hipotensão pós-exercício parece não perdurar por períodos de 24 horas, 

mesmo em indivíduos hipertensos, que parecem estar sujeitos a maiores magnitudes de 

queda da pressão quando comparado a seus pares normotensos13, 15. Nesse sentido, a 

suplementação de L-Citrulina malato não mudou o direcionamento daquilo que já é 

identificado no que tange ao comportamento da pressão arterial pós-exercício. Desse modo, 

na presente investigação não foram identificadas diferenças nos períodos de vigília, sono e 

na média do período de 24 horas.  

 Nesse sentido, é possível sugerir que a suplementação aguda de L-Citrulina malato 

pode potencializar a magnitude da hipotensão pós-exercício subaguda em normotensos, e 

que o mecanismo para essa potencialização parece estar relacionado à vasodilatação 

periférica, uma vez que informações do nosso grupo (dados ainda não publicados) 

demonstraram que os indicadores da atividade autonômica não apresentaram variações entre 

participantes que fizeram suplementação de L-citrulina malato durante a primeira meia hora 

de avaliação. Na segunda metade do período laboratorial, os indicadores de atividade 

parassimpática, (intervalo de duração maior que 50ms e índice de alta frequência, pNN50 e 

HF, respectivamente, utilizados para medidas de variabilidade cardíaca) apresentaram 
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valores inferiores em relação ao grupo “controle-placebo”. Esperava-se que esses indicadores 

estivessem mais altos nos participantes que realizaram exercício ou suplementação. 

 Recomenda-se que estudos futuros adicionem nos protocolos experimentais medidas 

de marcadores da disponibilidade de óxido-nítrico, como nitrito e nitrato. Além disso, a 

avaliação de outros mecanismos importantes, como a resistência vascular periférica e débito 

cardíaco podem ajudar no entendimento da ação da L-citrulina malato no organismo. 

 Nesse sentido é possível concluir que suplementação aguda de L-Citrulina malato 

pode potencializar os efeitos hipotensores pós-exercício subagudos em indivíduos 

normotensos.  
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APÊNDICE B – Trabalho Apresentado em Evento Científico - CELAFISCS 

 

 

Góes, R.C.; Grandolfi, K.; Domingues, V.; Cavalari, J. V.; Quintamilha, T. D. F.; Casonatto, J.. 

Correlação entre os valores iniciais de pressão arterial e a magnitude da hipotensão pós 

exercício. 38º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. São Paulo, Brasil: Centro de 

Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. 2015.  

 

 

INTRODUÇÃO: A prática regular de exercícios físicos é um método bastante indicado contra 

a hipertensão. Estudos recentes apontam que valores de pressão arterial mais baixos são 

observados após a realização de uma sessão de exercícios físicos, comparados aos valores 

de repouso. No entanto, os determinantes dessa queda da pressão arterial após a realização 

de uma única sessão de exercício ainda permanecem obscuros. OBJETIVO: Correlacionar a 

pressão arterial de repouso com a possível variação da pressão após 60 minutos de uma 

sessão de exercícios. MÉTODOS: A amostra foi composta por 25 indivíduos adultos 

normotensos, de ambos os sexos, sem comprometimentos osteo-mio-articulares, que não 

faziam uso de fármacos. Para determinar a pressão arterial de repouso, os indivíduos 

permaneceram 20 min sentados e a pressão arterial foi mensurada três vezes, aos 10, 15 e 

20 minutos e foi realizada a média das três aferições, para determinar a média da pressão 

arterial. Na sequência, os participantes foram submetidos a uma sessão de 30 min de 

exercício aeróbio contínuo em esteira ergométrica (60-70% FC reserva). Após o término da 

sessão de exercícios, foram realizadas aferições da pressão arterial a cada 10 minutos, 

durante 60 minutos, utilizando monitor automático (Omron MX3), sendo calculado os valores 

de média pós-exercício e sua variação (delta). Os dados foram submetidos ao teste de 

correlação (Spearman). O índice de significância adotado foi de P<0,05. Os dados foram 

analisados no software SPSS.  RESULTADOS: Não houve correlação entre a pressão arterial 

sistólica em repouso com a média de pressão após exercício (r= - 0,147 P= 0,477). Por outro 

lado, os valores de pressão arterial de repouso apresentaram correlação moderada com a 

variação pós exercício (r= - 0,424 P=0,035). CONCLUSÃO: A magnitude da hipotensão pós-

exercício apresenta relação moderada com os valores de pressão arterial de repouso em 

normotensos. 
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APÊNDICE C – Trabalho Apresentado em Evento Científico - CIPE 

 

Góes, R.C.; Lombardi, G.; Grandolfi, K.; Casonatto, J. Correlação entre variabilidade 
de frequencia cardíaca e nível de atividade física referida por adolescentes de 
londrina/pr. VI Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte / III Congresso 
Internacional de Educação Física e Esporte Olímpico. Paraná, Brasil: Universidade 
Estadual de Maringá. 2015.  
 

 

Introdução: As respostas fisiológicas e metabólicas ao exercício físico são de grande 

importância, devido ao crescimento acelerado de agravos à saúde em populações cada vez 

mais jovens. A variabilidade de frequência cardíaca é uma resposta fisiológica que possui 

grande influência sobre o sistema nervoso autônomo e sobre o controle do sistema 

cardiovascular, que influencia na gênese de doenças importantes e preveníveis. Objetivo: 

Este estudo tem o objetivo de correlacionar a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) com 

o nível de atividade física referida (AFR) em adolescentes na cidade de Londrina/PR. 

Metodologia: A amostra foi composta por 189 adolescentes de ambos os sexos, com idades 

entre 10 e 17 anos. A variabilidade da frequência cardíaca foi monitorada por meio de um 

monitor de frequência cardíaca da marca Polar, modelo RS800CX. Os intervalos R-R foram 

gravados no equipamento durante 10 minutos e transferidos para um computador por meio 

do software Polar Precision Performance (release 3.00, Polar Electro Oy). A transformação 

de Fourier foi realizada para quantificar as bandas de muito baixa, baixa e alta frequência, de 

acordo com as recomendações da Força Tarefa da Sociedade Europeia de Cardiologia e da 

Sociedade Norte-Americana de Eletrofisiologia (1996). As variáveis analisadas foram, 

RMSSD (domínio do tempo), LF, HF, LF/HF (domínio da frequência). A prática de atividades 

físicas foi avaliada por meio de um questionário especifico para essa finalidade, (BAECKE et 

al., 1982). Aplicou-se uma análise normativa que foi considerada com “baixa pratica habitual 

de atividades física” os indivíduos com valores situados no primeiro quartil. Resultados: 

Analisando o teste de correlação não paramétrica de Spearman, não observou-se correlação 

significativa estatisticamente entre VFC e AFR. Conclusão: Com adolescentes, os 

indicadores de prática habitual de AFR não se correlacionam com a VFC. 

 

Palavras-chave: Variabilidade da frequência cardíaca; atividade física referida; adolescentes. 

 

 

 

 

 



75 
 

ANEXO A – Certificado de trabalho apresentado em Evento Científico  
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ANEXO B – Certificado de trabalho apresentado em Evento Científico 

 

 

 


