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RESUMO

ARPINI, Vitor Marqueti. Efeitos de um protocolo de HIIT curto na cinemática dos
membros inferiores em praticantes recreacionais de exercício físico. 2020. 42 f.
Dissertação (Mestrado em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e
Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.
O Treinamento Intervalado de Alta Intensidade ou High Intensity Interval Training
(HIIT), em comparação aos treinamentos aeróbios tradicionais, tem se mostrado mais
eficaz por proporcionar resultados rápidos e ter duração reduzida. Contudo, existe uma
preocupação com as alterações cinemáticas e com o que essas modificações podem estar
associadas. Portanto, o presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos de uma
sessão aguda de HIIT sobre parâmetros cinemáticos dos membros inferiores, em
praticantes recreacionais de exercício físico. Dezoito voluntários (24,16 ± 3,47 anos;
79,53 ± 6,98 kg; 179,48 ± 6,34 cm) praticantes de exercício físico por, no máximo, três
vezes por semana, realizaram uma sessão de HIIT curto, que consistiu em esforços à
120% da velocidade pico em esteira, obtida pelo teste incremental, com
estímulo:recuperação de 30s:15s, até a exaustão voluntária máxima. Foram analisados os
ângulos de tornozelo, joelho e quadril, do primeiro e último sprint, pelo teste t de Student
para amostras pareadas utilizando o método Statistical Parametric Mapping (SPM) de
análise estatística. Os principais achados somente evidenciam redução da dorsiflexão de
ambos os tornozelos, ao final dos sprints. Portanto, os achados da presente pesquisa
mostraram que realizar um protocolo de HIIT curto até a exaustão voluntária, de modo
geral, não altera a cinemática dos membros inferiores, em praticantes recreacionais de
exercício físico.

Palavras-chaves: corridas; esforços; alta intensidade; exercício intervalado; exaustão.

ABSTRACT

ARPINI, Vitor Marqueti. Effects of a short HIIT protocol on lower limb kinematics
in recreational physical exercise practitioners. 2020. 42 f. Dissertação (Mestrado em
Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

High-Intensity Interval Training (HIIT), when compared to traditional aerobic training,
has shown efficient to performance even with short duration. However, there is a concern
about kinematic changes during high-intensity running and what these changes can cause
to runners. Therefore, the present study aimed to analyze the effects of HIIT acute session
on kinematics parameters in recreational males practitioners of exercises, with different
ability to repeated sprints. Eighteen recreational males runners (24.16 ± 3.47 years; 79.53
± 6.98 kg; 179.48 ± 6.34 cm) with practicing physical activity for less than three times a
week. All participants performed a short HIIT session which consists of on efforts up to
120% of the maximum speed on the treadmill, during the incremental test, with stimulus:
recovery 30s15s, until a maximum voluntary exhaustion. The ankle, knee and hip angles
of the first and last sprint were analyzed using the Statistical Parametric Mapping (SPM)
method of statistical analysis. The main findings only show a reduction in the dorsiflexion
of both ankles at the end of the sprints. Therefore, the findings of the present study showed
that performing a short HIIT protocol until voluntary exhaustion, in general, does not alter
the lower limb kinematics in recreational physical exercise practitioners.

Keywords: high intensity; interval exercise; fatigue; exhaustion.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Enquadramento e justificativa
O Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, em inglês High Intensity Interval
Training (HIIT), tem sido amplamente adotado para melhora de rendimento físico
(BILLAT, 2001a, 2001b, BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a, 2013b). Esse meio de
treinamento consiste na realização de um exercício com alta intensidade, normalmente o
mais próximo ou excedendo 100% do Consumo Máximo de Oxigênio ( 𝑉̇ 𝑂2𝑀Á𝑋 ). A
relação estímulo:recuperação é proporcional e alternado, independente do exercício
realizado, seja ele cíclico ou não (BROOKS, 1998; FOX; BOWERS; MERLE, 1992;
LAURSEN; JENKINS, 2002).
A proposta do HIIT é induzir alterações metabólicas e de desempenho similares ou
maiores em relação ao treinamento aeróbio tradicional, além de proporcionar resultados
razoavelmente mais rápidos e a sessão de exercício ter duração reduzida (LITTLE, 2010;
GIBALA et al., 2012; HEYDARI, 2012; KEATING, 2014; ZWESLOOT et al., 2014).
Para comprovar tais benefícios, Esfarjani e Laursen, (2007) compararam os efeitos de
dois protocolos de HIIT (i.e., Grupo 1: 8 x 60% do Tempo Máximo (T MAX), 1:1; Grupo
2: 12 x 30 s a 130% da velocidade do 𝑉̇ O2MÁX (v𝑉̇ O2MÁX), 4,5 min de recuperação) e um
de treinamento aeróbio contínuo (i.e., Grupo 3: 60 min a 70% v𝑉̇ O2MÁX) durante 10
semanas. Eles verificaram que os protocolos de HIIT resultaram em efeitos positivos
sobre a melhora do 𝑉̇ O2pico, o Limiar Anaeróbio (Lan) e desempenho na corrida de 3000
m, do que o treinamento aeróbio contínuo. Em complemento, as revisões sistemáticas de
Sloth et al., (2013) e Gist et al., (2014), evidenciam que o Treinamento Intervalado de
Sprint (SIT), outro tipo de HIIT, melhoram a capacidade aeróbia, utilização de substratos
durante a recuperação e principalmente, utilizam de um menor volume de treino para que
esses benefícios ocorram.
Além da contribuição para a melhoria do condicionamento aeróbio e anaeróbio, o
HIIT também tem sido implementado em programas de treinamento objetivando o gasto
calórico e oxidação de lipídios (LANFORGIA et al., 1987; TREMBLAY; SIMONEAU;
BOUCHARD, 1994; TURCOTTE, 1995; FERNANDEZ et al., 2004; DARLING;
LINDERMAN; LAUBACH, 2005). Boutcher, (2011) indicaram que a prática regular de
HIIT além de ter apresentado ótima relação à redução de gordura subcutânea e abdominal
para mulheres jovens, também contribui para atenuação de patologias metabólicas
existentes, como, redução da resistência à insulina e níveis glicêmicos em indivíduos com
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diabetes tipo II, principalmente quando utilizado o SIT como estímulo. Resultados
similares foram encontrados por Ross, Porter e Durstine, (2016), na qual os autores
classificaram o HIIT como ótimo meio para melhoria cardiovascular (ex., melhor volume
de ejeção), capacidade funcional respiratória e redução mais rápida da glicemia em
conjunto com uma maior oxidação de massa gorda em pacientes com diabetes tipo II.
Estudos anteriores confirmam esta revisão, apresentando melhorias em condições
patológicas com a utilização do HIIT (CUNNINGHAM; MCCRIMMON; VLACH,
1979; MORENO; LIBERALI; NAVARRO, 2009; MARCINKO et al., 2015).
Entretanto, mesmo com as contribuições do HIIT para melhoria da capacidade
respiratória, redução de gordura corporal e de doenças metabólicas e cardíacas, há uma
preocupação nos efeitos que os esforços intensos e repetitivos desse tipo de exercício
podem provocar na estrutura física dos praticantes. Estudos já mostraram que
modificações cinemáticas na corrida contínua podem sobrecarregar articulações e tecidos
moles (MILNER; HAMILL; DAVIS, 2007; GALLO; PLAKKE; SILVIS, 2012;
LATORRE-ROMÁN et al., 2015). Como exemplo, Hreljac, (2004) destacou que, na
corrida, o impacto sobre os membros inferiores geralmente é maior à medida que a
velocidade aumenta, podendo ocasionar lesões por excesso de treinamento, tais como,
fratura por estresse, condromalácia patelar e tendinite do tendão de Aquiles.
Posteriormente, Whiting e Zernicke, (2009) evidenciaram que pessoas jovens podem
sofrer fratura de estresse no fêmur proximal como resultado de cargas repetidas
suportadas durante atividades extenuantes. Os autores afirmam também que sobrecargas
articulares repetitivas podem ser um fator de risco preditivo para osteoartrite do quadril,
Síndrome do Estresse Tibial Medial e desgastes meniscais. Mais recentemente,
Winkelmann et al., (2016) evidenciaram que a Síndrome do Estresse Tibial (comum em
corredores) não está relacionada somente com a inflamação do periósteo, mas também ao
aumento da rotação do quadril, aumento da flexão plantar e pronação dos tornozelos.
Dentre os fatores que podem resultar em alterações cinemáticas prejudiciais para os
corredores, como as citadas acima, destaca-se o estado de exaustão dos praticantes
durante o exercício físico (KOBLBAUER et al., 2014). Mizrahi et al., (2000) investigou
o efeito da exaustão em corredores recreacionais de longas distâncias sobre a aceleração
de impacto da perna, taxa de passada, ângulo de joelho e a movimentação vertical do
quadril. Os pesquisadores utilizaram acelerômetros para medir os impactos da perna e a
cinemática 2D para encontrar o ângulo do joelho, a taxa da passada e a movimentação
vertical do quadril. Os resultados encontrados mostraram que ao fim do protocolo de 30
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min, houve aumento do impacto da perna, redução da taxa de passada, aumento da
movimentação vertical do quadril e aumento da extensão do joelho antes do contato com
o solo e redução da amplitude da flexão do joelho durante o contato do pé ao solo. Os
autores confirmam que todas as alterações estão relacionadas ao estado de exaustão e que
essas modificações podem ser fatores de desenvolvimento de lesões por sobrecarga.
Em contrapartida, Derrick, Dereu e Mclean, (2002), averiguaram os ajustes
cinemáticos no impacto da perna no instante do contato e na atenuação desse impacto
durante uma corrida até a exaustão. Foram utilizados acelerômetros e eletro goniômetros
para mensurar o impacto da perna, ângulo do joelho e tornozelo, respectivamente. Como
resultado, apesar de terem encontrado aumento na aceleração do pico de impacto da
perna, tal modificação não foi considerada um risco lesivo, pois como houve uma maior
inversão do tornozelo e aumento da flexão do joelho no momento da pisada, acarretava
em uma menor massa efetiva durante o contato, reduzindo o impacto pela perna. Todas
essas alterações também foram relacionadas ao estado de exaustão durante a corrida.
Percebendo a influência da exaustão durante o exercício, mais especificamente na
biomecânica da corrida, e com a grande prescrição dos exercícios utilizando o HIIT como
meio de treinamento, a literatura nos apresenta alguns autores que investigaram as
variáveis biomecânicas quando realizado o HIIT na corrida. Buscando compreender
melhor tais pesquisas, foi realizado uma revisão com o objetivo de identificar o que existe
na literatura sobre determinado assunto.

1.2 Revisão de literatura
1.2.1 HIIT e suas variáveis
O HIIT tem sido utilizado por atletas a quase uma década. Desde 1920 com Paavo
Nurmi, um dos melhores corredores de médias e longas distâncias do mundo à sua época,
o qual já utilizava algumas formas de HIIT em suas rotinas de treino, até Emil Zatopek,
que contribuiu para a popularização desse tipo de treinamento nos anos 50. Por volta de
1960, o pesquisador Astrand e colaboradores publicaram artigos mais relevantes sobre as
respostas agudas fisiológicas do HIIT, o que gerou a primeira base científica para o
entendimento do HIIT longo e HIIT curto (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a). Além
desses dois modelos ainda existem o Repeated Sprint Training (RST) e o Sprint Interval
Training (SIT) (Figura 1).
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Figura 1. Tipos de HIIT e suas características

Fonte: Buchheit e Laursen (2013a), modificado pelo autor.

Em seu artigo, Buchheit e Laursen, (2013a), além de definirem os quatro tipos de HIIT
(HIIT Longo, HIIT Curto, RST e SIT) também apresentam as nove variáveis que devem
ser controladas durante a prescrição desse método de treinamento, são elas: i) intensidade
do exercício; ii) modalidade do exercício; iii) duração do exercício; iv) intensidade da
recuperação; v) duração da recuperação; vi) número de séries; vii) tempo entre as séries;
viii) intensidade de recuperação entre as séries; ix) duração das séries. Desta forma,
percebe-se a grande variedade de treinos que podem ser elaborados, manipulando os tipos
de HIIT e suas variáveis. Variedade essa que, por muitas vezes, impossibilita uma
comparação entre estudos, pois cada pesquisa utiliza um tipo de metodologia, como
veremos a seguir.
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1.2.2 Seleção dos artigos
O HIIT é encontrado na literatura com diversas nomenclaturas e pouca investigação
relacionada com a biomecânica. Devido a isso, foi realizado uma busca nas bases de
dados PubMed – NCBI e Web of Science combinando os seguintes descritores: HIIT,
Interval Training, High Intensity Training, Interval Running e Intermittent Exercise
atrelados aos descritores da biomecânica: Kinematics, Biomechanics e Mechanics (Figura
2). Após as primeiras buscas, totalizaram-se 2021 artigos encontrados. Posteriormente,
filtrados manualmente, com base no título e resumo, foram excluídos os estudos
duplicados e que apresentavam os seguintes assuntos: biomecânica ou mecânica da
corrida contínua; amostra composta apenas por participantes do gênero feminino; amostra
composta por participantes com patologias ortopédicas e/ou metabólicas; análises
biomecânicas dos membros superiores e estudos que não incluíam as seguintes variáveis:
a) análise angular das articulações dos membros inferiores, associados à exercícios
intervalados de alta intensidade. Após aplicação dos critérios descritos acima, foram
retidos quatro estudos que estão apresentados na Tabela 1.
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Figura 2. Organograma Revisão de literatura
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Tabela 1. Artigos selecionados após os critérios de seleção.
Estudo

Participantes

Objetivos

Protocolo do Exercício

LatorreRomán et
al. (2016)

13 corredores
homens
de longa distancias,
altamente treinados.

Avaliar a cinemática e o padrão
de pisada (PDP), após exaustão
induzida pelo HIIT.

5 x 2000 m, 120 s rec passiva
Intensidade: máxima velocidade

7 corredores
homens de longa
distancias,
altamente treinados

- Determinar se ocorre alterações
cinemáticas no padrão de corrida
após HIIT
- Estabelecer relação entre o
tempo de recuperação e possíveis
mudanças na cinemática;
- Relacionar se as mudanças na
Economia de Corrida (EC) estão
relacionadas com mudanças da
cinemática

Collins et
al. (2000)

GarcíaPinillos et
al. (2016)a

GarcíaPinillos et
al. (2016)b

28 homens
corredores de longa
distâncias, treinados

18 homens
corredores
recreacionais de
longas distâncias

Descrever as alterações
cinemáticas que ocorrem durante
uma sessão de HIIT.

Avaliar as características da
cinemática de corrida durante o 1º
e último estágio de dois
protocolos de HIIT, com carga
externa similar porém com
diferente ritmo de corrida

Teste de EC antes e após as sessões.
3 sessões de HIIT:
1. 10 x 400 m, 1 min rec ativa
2. 10 x 400 m, 2 min rec ativa
3. 10 x 400 m, 3 min rec ativa
Intensidade: Velocidade associada ao
VO2 reduzindo 4%.

3 x 4 x 400 m, 1 min rec passiva entre os
esforços e 3 min rec entre as séries.
Intensidade: máxima velocidade

Protocolo 1:
- 10 x 400 m, 90-120 s de rec passiva
Intensidade: aprox. 107% da velocidade
associada ao VO2MÁX
Protocolo 2:
- 40 x 100 m, 25-30 s de rec passiva
Intensidade: aprox. 125% da velocidade
associada ao VO2MÁX

Método
Cinemático

Cinemática
2D

Cinemática
2D

Cinemática
2D

Cinemática
2D

Principais Resultados
- Não foram encontradas diferenças substanciais na cinemática
nem no PDP, após a exaustão induzida pelo HIIT, observada
somente mínimo desalinhamento significante do tornozelo.

- Após as sessões de HIIT houve aumento do VO2,
independente do tempo de rec
- Redução da EC após o HIIT
- Independente do tempo de rec, a cinemática da corrida
permaneceu inalterada

- Para o grupo total, nenhuma diferença significativa foi
encontrada
- Para os grupos baseados em suas velocidades (mais rápidos x
mais lentos) foram encontradas diferenças nos ângulos de
quadril e joelho no momento da retirada do pé
- Para os grupos baseados no nível de exaustão alcançada
(Exausto x Não Exausto), também foram encontradas diferenças
nos ângulos de quadril e joelho na retirada do pé.

- Não foram encontradas diferenças na cinemática de corrida
quando comparados o 1º e últimos estágios de cada protocolo.
- Quando comparados os 1º sprints entre os protocolo, foi
revelada uma influência da velocidade no protocolo 2,
evidenciando menor tempo de contato e fase aérea e maior
comprimento de passo. Aumento na flexão do quadril e extensão
do tornozelo no contato inicial. Menor flexão de joelho e
tornozelo no meio do passo; e maior extensão de quadril na
retirada do pé, quando comparado com o protocolo 1
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Dentre os quatro estudos selecionados, três avaliaram participantes treinados. Sabese que existe uma relação entre a mecânica da corrida e o nível de treinamento dos
corredores, como demonstrado no estudo de Maas et al., (2018), na qual foi percebido
uma maior inclinação do tronco a frente e maior abdução do quadril durante a fase de
balanço, no grupo de corredores inexperientes em relação ao grupo de corredores
competitivos. Isso mostra que os corredores menos experientes apresentaram maiores
ajustes cinemáticos. Portanto, o presente trabalho utiliza-se de voluntários praticantes
recreacionais de exercício físico, afim de compreender melhor o que ocorre em sua
cinemática dos membros inferiores durante um exercício até a exaustão. Destaca-se ainda
que os estudos majoritariamente utilizaram de análises bidimensional (2D) como método
cinemático. Contudo, limitar sua perspectiva somente em um plano de movimento
(sagital) pode nos fornecer dados incompletos do que realmente ocorre com as
articulações. Isto posto, presente estudo utilizou o método 3D, o qual também observa as
rotações e movimentos laterais das articulações dos membros inferiores.
Uma grande limitação da utilização do HIIT como foco de análise são seus diversos
protocolos, como visto acima, o que dificulta a comparação entre os estudos
(BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a), uma vez que a modulação de variáveis como
intensidade, volume e recuperação podem alterar sua repercussão na mecânica de corrida
do indivíduo, como visto nos artigos apresentados na Tabela 1.
Sendo assim, para entendermos melhor os resultados até aqui encontrados na
literatura, é necessário aprofundar nos artigos supracitados. Seguindo uma ordem
cronológica, temos o trabalho de Collins et al., (2000), que após seu protocolo (10 x 400
m), não encontrou alterações importantes na flexão máxima do joelho e a velocidade do
joelho durante a fase de suporte, o ângulo máximo de flexão plantar no momento da
retirada do pé, ângulo da perna no momento do contato, ângulo do tronco durante o ciclo
do passo, oscilação vertical do centro de massa e comprimento do passo. Os autores
evidenciaram alterações quando há a comparação entre os corredores, justificando que
alguns indivíduos são mais sensíveis ao estado de exaustão, realizando algumas
compensações para tentar manter o padrão da corrida, porém, dessa forma, alterando sua
cinemática (SILER; MARTIN, 1991).
Corroborando com os achados supracitados, Latorre-Roman et al., (2016), também
não encontraram diferenças significantes, após um protocolo de HIIT (5 x 2000 m), nas
variáveis angulares (joelho e tornozelo), comprimento do passo, soma das distâncias de
saída, fase aérea e de contato e o padrão de contato do pé com o chão. Os autores
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apontaram que mesmo sob estado de exaustão, os corredores não modificaram seu pace
nem sua cinemática de corrida e padrão de pisada, somente um mínimo alinhamento do
tornozelo apresentou diferença. Entretanto, esse mínimo alinhamento foi considerado
insubstancial pelos pesquisadores. Ademais, os autores atribuem esses resultados à fadiga
do sistema cardiovascular, ocorrendo antes que a resposta neuromuscular seja
comprometida (ABT et al., 2011). Sendo assim, assumindo a ideia de que a fadiga pode
contribuir como fator para alterações na cinemática da corrida que podem aumentar o
risco de lesões musculoesqueléticas e/ou redução da performance, como dito por Kellis
e Liassou, (2009). Esse estudo ainda reforça a necessidade de pesquisas que utilizem a
cinemática 3D, pois resultados diferentes e extremamente relevantes podem ser
encontrados em análises com maior grau de liberdade e, por isso, análises tridimensionais
são importantes.
Suportando ainda mais os achados apresentados acima, García-Pinillos et al., (2016)
não encontraram alterações cinemáticas durante dois protocolo de HIIT ( 10 x 400 m ou
40 x 100 m), investigando as variáveis angulares (tornozelo, joelho e quadril), parâmetros
espaço-temporais (comprimento do passo, tempo de contato e de voo) e padrão de pisada.
Os resultados mostram que o protocolo de 40 x 100 m provocou redução do tempo de
contato e voo, aumentando o comprimento de passo. Alterações angulares nos membros
inferiores também foram observadas: i) maior flexão de quadril e extensão de tornozelo
no contato inicial; ii) pequena flexão do tornozelo e do joelho durante o movimento; iii)
maior extensão de quadril na retirada do pé, quando comparados o primeiro de cada
protocolo. Em contrapartida, não foram encontradas alterações do padrão de pisada em
nenhuma comparação, nem entre o primeiro e último sprint dos protocolos ou os
primeiros sprints entre os dois protocolos de HIIT. Apesar das alterações encontradas, os
pesquisadores concluíram que não foram perturbações consistentes que poderiam gerar
prejuízos físicos ou de performance.
E por fim, o último trabalho apresentado na revisão, dos mesmos autores anteriores,
Garcia-Pinillos, Soto-Hermoso e Latorre-Roman, (2016) verificaram se um protocolo de
HIIT (3 séries, com 4 corridas de 400 m, na maior velocidade possível, com 1 minuto de
descanso entre as corridas), modificaria a biomecânica de atletas de endurance de acordo
com seu estado de treinamento (grupo mais rápidos vs grupo menos rápidos) e nível de
exaustão (grupo exausto vs grupo não exausto) durante o exercício. Os autores
encontraram alterações somente na comparação entre os grupos. Foi encontrado maior
comprimento de passo do grupo mais rápido e maior tempo de contato do grupo mais
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exausto. No primeiro sprint, o ângulo do joelho durante o movimento e na retirada do pé,
assim como o ângulo do tornozelo, foram maiores no grupo menos rápidos. Diferenças
também foram encontradas entre os grupos de maior e menor velocidade nos ângulos de
quadril (redução para os mais rápidos e aumento para os menos rápidos) e joelho
(aumento para os mais rápidos e redução para os menos rápidos) no momento da retirada
do pé.
Para os grupos baseados na exaustão alcançada, também foram encontradas
diferenças nos ângulos de quadril e joelho na retirada do pé, aumento e redução,
respectivamente, ao fim do protocolo. Por fim, o padrão de pisada não sofreu alteração
com esse modelo de HIIT. Novamente, embora algumas diferenças entre os grupos
tenham sido encontradas, nem o estado de treinamento ou o nível de exaustão mostrouse consistente o bastante para causar alterações significativas na cinemática durante este
protocolo de HIIT. Como o estudo anterior, a justificativa é o não estado de exaustão dos
voluntários, o qual pode contribuir para possíveis alterações na mecânica da corrida.
Percebe-se também que a maioria dos trabalhos citados utilizaram voluntários
treinados ou com alto nível de condicionamento físico para realização do HIIT, deixando
uma lacuna para o público recreacional e/ou com baixa aptidão cardiorrespiratória. Outro
ponto a ser destacado é que todos utilizaram a análise 2D, deixando uma grande lacuna
sobre como as articulações se comportam nos outros planos do movimento, e as
implicações dessas possíveis alterações.
Portanto, baseado em pesquisas anteriores, e buscando compreender a real influência
da exaustão durante o exercício, o presente estudo é baseado na hipótese que uma sessão
de HIIT até a exaustão voluntária modificará as articulações do tornozelo, joelho e quadril
nos seus três planos de movimento, podendo trazer prejuízos físicos e de performance.

2. OBJETIVO
Analisar e comparar os efeitos de uma sessão aguda de HIIT sobre parâmetros
cinemáticos das articulações dos membros inferiores em praticantes recreacionais de
exercício físico, quando comparados o primeiro e último sprint.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Participantes
O número amostral foi calculado com base nas variáveis centrais (i.e., valores
angulares de quadril, joelho e tornozelo) apresentadas no estudo de García-Pinillos et al.,
(2019). Para tal, foi utilizado o software G*Power 3.1.9.2 – Dusseldorf, Germany (i.e.,
poder estatístico de 0,95, com alfa de 5% e um Effect size f de 0,25). Sendo assim, os
dados foram coletados de uma amostra de 18 voluntários universitários, praticantes
recreacionais de exercício físico com frequência semanal de, no máximo, três vezes por
semana há mais de três meses. Os procedimentos experimentais foram executados dentro
das normas éticas previstas na Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde de
12/12/2012 (BRASIL, 2012) e da Resolução de Helsinki, (2001). O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão
Preto (n. do parecer: 2.311.522; CAAE: 70232317.2.0000.5659) (ANEXO A). Todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participar da
pesquisa, contendo: objetivo do estudo, procedimentos de avaliações e caráter de
voluntariedade da participação do sujeito (Apêndice A).

3.2 Procedimentos experimentais
Todo o estudo foi realizado no Laboratório de Biomecânica e Controle Motor da
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP/RP). Foram
realizadas duas sessões experimentais, com intervalo de 48 horas entre as mesmas. No
primeiro dia de testes, os valores antropométricos e a velocidade pico em esteira foram
quantificados. Na segunda sessão, os voluntários realizaram um protocolo de HIIT até a
exaustão voluntária, para a obtenção das variáveis cinemáticas dos membros inferiores.

3.3 Determinação da velocidade pico em esteira
A velocidade pico em esteira (VPE) foi determinada por meio de um protocolo
incremental, em esteira rolante (Inbrasport Millennium ATL ®, Porto Alegre, Brasil) até a
exaustão voluntária. O protocolo consistiu em um aquecimento de cinco minutos a uma
velocidade de 8 km∙h-1. Em seguida (sem pausa), iniciava o protocolo incremental, com
incrementos de 1 km∙h-1 a cada três minutos de corrida, com inclinação constante de 1%.
O protocolo era interrompido pela inabilidade do participante de continuar o exercício
e/ou exaustão voluntária (PIERCE et al., 1999).
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3.4 Protocolo de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade
Após obtenção da VPE pelo teste de esforço, foi determinada a intensidade do
HIIT, sendo 120% da VPE. A velocidade média dos participantes foi de 16,7 ± 3,4 km∙h1

k. Antes do protocolo era realizado um aquecimento de cinco minutos em esteira rolante

a uma velocidade de 8 km∙h-1. O protocolo escolhido consistiu em realizar o máximo de
esforços até a exaustão voluntária, com estímulo: recuperação de 30s:15s, sendo a
recuperação em modo passivo, esse modelo de protocolo foi baseado no HIIT curto
(BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a) (Figura 2). Todos os voluntários, ao final do protocolo,
reportaram o valor máximo da Percepção Subjetiva de Esforço (PSE), baseada na escala
de Borg modificada (BORG, 1998) (Tabela 2).

Figura 3. Aquecimento (A), realização do esforço do protocolo HIIT (B), recuperação passiva
do protocolo HIIT (C).

C

B

A

Tabela 2. Média e desvio padrão da PSE dos voluntários, no primeiro e último sprint

Monitoramento do estado de exaustão voluntária
1º Sprint
Último Sprint
PSE

3

10

PSE = Percepção subjetiva de esforço.

3.5 Aquisição dos dados
Para obtenção das variáveis cinemáticas, foi utilizado um sistema de análise de
movimento tridimensional, constituído por 13 câmeras de vídeo infravermelho
OptiTrackTM (Natural Point Inc. - USA) operando na frequência de 250 Hz com o

22

software Motive®. Foram fixados 27 marcadores anatômicos (10 mm de raio)
posicionados em diferentes pontos corporais. Os marcadores foram posicionados nos
seguintes acidentes ósseos: 1 e 2) acrômio direito e esquerdo; 3) esterno; 4 e 5) processo
espinhoso das vertebras C7 e T10; 6 e 7) crista ilíaca anterossuperior direita e esquerda;
8 e 9) crista ilíaca póstero superior direita e esquerda; 10 e 11) trocânter maior do fêmur
direito e esquerdo; 12 e 13) epicôndilo lateral direito e esquerdo; 14 e 15) epicôndilo
medial direito e esquerdo; 16 e 17) cabeça da fíbula direita e esquerda; 18 e 19) maléolo
lateral direito e esquerdo; 20 e 21) maléolo medial direito e esquerdo; 22 e 23) cabeça do
quinto metatarso direito e esquerdo; 24 e 25) cabeça do primeiro metatarso direito e
esquerdo; 26 e 27) tuberosidade do calcâneo direito e esquerdo (Figura 3). Antes de iniciar
o teste, uma tomada estática de 10 s dos participantes foi realizada para que seja possível
encontrar os valores angulares anatômicos de referência para a realização dos cálculos
para encontrar as angulações articulares.

Figura 4. Marcadores utilizados no momento da coleta (A e B) e reconstrução 3D realiza no
software Motive (C).

C

3.6 Processamento dos dados
Os marcadores foram categorizados e suas trajetórias foram reconstruídas, no
mesmo software da aquisição e todos os gaps (situações em que o marcador não é visível
por minimamente duas câmeras) foram preenchidos respeitando a trajetória de cada
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marcador. Após isso, os arquivos foram exportados em .c3d e no software Visual3D®, em
rotinas pré definidas, os dados cinemáticos foram suavizados por um filtro Butterworth
digital de 4ª ordem com frequência de corte de 10 Hz obtida pela análise de resíduos
(WINTER, 2009), tal análise foi realizada em ambiente Matlab®.
Posteriormente, os sistemas de referências dos membros inferiores foram
definidos por x, y e z construídos pelas coordenadas tridimensionais de cada marcador.
Para o sistema da pelve, marcadores das proeminências ósseas na crista ilíaca
anterossuperior direita e esquerda e na crista ilíaca póstero superior direita e esquerda
foram usadas. Para o sistema da coxa, marcadores no trocânter maior do fêmur direito e
esquerdo, epicôndilo lateral direito e esquerdo e epicôndilo medial direito e esquerdo
foram utilizados. O sistema da perna foi definido pelos marcadores da cabeça da fíbula
direita e esquerda, maléolo lateral direito e esquerdo e maléolo medial direito e esquerdo.
Por fim, para o sistema do pé, os marcadores da tuberosidade do calcâneo direito e
esquerdo, cabeça do primeiro metatarso direito e esquerdo e cabeça do quinto metatarso
direito e esquerdo foram usados (Figura 4). Com os sistemas de referência definidos, foi
possível realizar os cálculos para obter os ângulos de Euler com as matrizes de rotação
(WU et al., 2002), os quais representam os movimentos rotacionais do quadril, joelho e
tornozelo.
Figura 5. Representação dos sistemas da pelve, coxa, perna e pé.

Para o cálculo dos valores angulares da articulação do quadril considerou-se a
pelve como segmento fixo e a coxa como segmento móvel, assim as rotações foram
realizadas entre o sistema móvel (coxa) em relação ao sistema fixo (pélvis). O mesmo
aplicou-se para as demais articulações, sendo assim, a articulação do joelho considerou a
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coxa como segmento fixo e a perna como segmento móvel. E por fim, no tornozelo foi
considerado a perna como segmento fixo e o pé como segmento móvel. Os ângulos foram
calculados separadamente em cada plano e, para a representação dos graus negativos e
positivos, o eixo y representa flexão e extensão, adução e abdução no eixo x, e rotação
interna e externa no eixo z (Tabela 3).

Tabela 3. Movimentos angulares
Movimentos Articulares
Plano Sagital

Plano Frontal

Plano Transversal

Tornozelo
Direito

Dorsiflexão (+)

Flex. Plantar (-)

Adução (-)

Abdução (+)

Rot. Interna (-)

Rot. Externa (+)

Joelho
Direito

Flexão (-)

Extensão (+)

Adução (+)

Abdução (-)

Rot. Interna (-)

Rot. Externa (+)

Quadril
Direito

Flexão (+)

Extensão (-)

Adução (-)

Abdução (+)

Rot. Interna (-)

Rot. Externa (+)

Tornozelo
Esquerdo

Dorsiflexão (+)

Flex. Plantar (-)

Adução (+)

Abdução (-)

Rot. Interna (+)

Rot. Externa (-)

Joelho
Esquerdo

Flexão (-)

Extensão (+)

Adução (-)

Abdução (+)

Rot. Interna (+)

Rot. Externa (-)

Flexão (+)

Extensão (-)

Adução (+)

Abdução (-)

Rot. Interna (+)

Rot. Externa (-)

Quadril
Esquerdo

Nota: Flex. = Flexão; Rot. = Rotação.

Todas as variáveis cinemáticas foram analisadas do instante 10 s aos 20 s dos
sprints, para que não houvesse interferência do momento de entrada e saída da esteira.
Tais variáveis foram obtidas por meio de rotina em ambiente Matlab®. Por fim, a fase de
suporte foi definida entre o primeiro e último contato do pé, encontradas pelo pico
vertical da marcador refletivo do calcâneo durante a corrida. Os ângulos articulares foram
normalizados em relação ao tempo (0-100%).

3.7 Análise Estatística
Para comparar os efeitos do protocolo de HIIT até a exaustão voluntária, sobre as
articulações do quadril, joelho e tornozelo, entre o primeiro e último sprint, as séries
temporais dos ângulos normalizados foram analisadas pelo teste t de Student para
amostras pareadas, calculadas pelo Statistical Parametric Mapping (SPM). Este método
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foi desenvolvido inicialmente para análises cerebrais (PENNY et al., 2011;
ASHBURNER, 2012) permitindo a análise estatística de campos n-dimensionais
delimitados e suavizados. Em sequência, Pataky, Robinson e Vanrenterghem, (2013),
mostraram a eficácia do SPM na análise unidimensional de campos vetoriais, e já foi
usado anteriormente em investigações biomecânicas usando comparações ponto a ponto,
permitindo detectar onde na série temporal ocorre a diferença (PATAKY, 2010). Este
procedimento foi realizando usando o software Matlab®.

4. RESULTADOS
Ao final do protocolo, os participantes apresentaram maior flexão plantar no
último sprint, quando comparado ao primeiro. Os resultados do SPM mostraram
diferenças entre 0-3% do ciclo da corrida para o tornozelo direito (p=0,046)(Figura 6) e
entre 0-2% para o tornozelo esquerdo (p=0,048)(Figura 7). Adicional a isso, durante o
fim da fase de balanço, preparação para o passo seguinte, maior flexão plantar também
foi observada ao final do último sprint, porém foi encontrada entre 94-100% e 92-100%
do ciclo da corrida de ambos tornozelos, direito (p=0,023) e esquerdo (p=0,014),
respectivamente.

Figura 6. Resultado dos ângulos do tornozelo direito

Rot. = Rotação; As barras na parte inferior da figura representam a fase do ciclo da corrida onde as diferenças significativas entre o
primeiro e o último sprint foram encontradas.
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Figura 7. Resultado dos ângulos do tornozelo esquerdo

Rot. = Rotação; As barras na parte inferior da figura representam a fase do ciclo da corrida onde as diferenças significativas entre o
primeiro e o último sprint foram encontradas.

Para a articulação do joelho direito (Figura 8) e esquerdo (Figura 9), nenhuma
diferença foi encontrada em nenhum dos planos, ao final do protocolo.

Figura 8. Resultado dos ângulos do joelho direito

Rot. = Rotação;
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Figura 9. Resultado dos ângulos do joelho esquerdo

Rot. = Rotação;

Tal comportamento, também foi observado na articulação do quadril, direito
(Figura 10) e esquerdo (Figura 11), ao final do protocolo.

Figura 10. Resultado dos ângulos do quadril direito

Rot. = Rotação;
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Figura 11. Resultado dos ângulos do quadril esquerdo

Rot. = Rotação;

5. DISCUSSÃO
O presente estudo buscou analisar os efeitos de uma sessão aguda de HIIT sobre
parâmetros cinemáticos dos membros inferiores em praticantes recreacionais de exercício
físico. Após os testes, a hipótese inicial não foi confirmada, visto as alterações
encontradas somente nas articulações dos tornozelos.
Os principais achados se baseiam nas alterações da articulação do tornozelo
direito e esquerdo, no plano sagital. Os resultados encontrados nos indicam que a exaustão
dos participantes pode ser a principal relação para tais alterações.
Corroborando com os resultados encontrados, Koblbauer et al., (2014) investigou o
efeito da exaustão em alterações cinemáticas observadas durante uma corrida. Além
disso, também tinha como objetivo relacionar tais alterações com a resistência dos
músculos do Core. Os resultados evidenciaram que, quando comparado o início do
protocolo (sem exaustão) com o final (com exaustão), houve aumento do pico médio de
flexão do tronco e redução da extensão do tronco. Aumento significante também foi
encontrado na eversão do tornozelo não dominante. Nenhuma outra alteração foi
encontrando para os outros movimentos das articulações. Em relação ao Core, foi
encontrado uma relação considerável entre o aumento da flexão do tronco com a
resistência dos músculos extensores da coluna, somente. Os autores discutem que a
alteração do tronco pode estar relacionada com a exaustão local do músculo paraespinhal,
podendo apresentar aumento do ângulo de flexão durante uma corrida. Eles dizem que
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essa exaustão local pode resultar diretamente na redução da habilidade em manter uma
boa postura durante esse tipo de exercício. Para os autores, o aumento da eversão do
tornozelo também está relacionado com a exaustão muscular local, e apesar da sutil
alteração encontrada, o efeito acumulativo durante uma corrida pode ser considerada
como uma contribuição para fatores lesivos. A presente pesquisa corrobora com os
achados do estudo citado acima, visto que também foram encontradas alterações nos
ângulos dos tornozelos.
Outros estudos também encontraram alterações na cinemática em corrida contínua,
como os autores supracitados, quando os voluntários foram expostos a exercícios que
induziam à exaustão, mostrando interação substancial entre exaustão e alterações
cinemáticas. (MIZRAHI et al., 2000; DERRICK; DEREU; MCLEAN, 2002; DIERKS;
DAVIS; HAMILL, 2010). Em contrapartida, alguns estudos não encontraram alterações
biomecânicas durante a execução de diferentes exercícios de corrida (COLLINS et al.,
2000; GARCÍA-PINILLOS et al., 2016). Por exemplo, Abt et al., (2011) investigaram se
uma sequência de corridas exaustivas acarretaria em mudanças na cinemática, nas
acelerações dos impactos da perna e da cabeça e na capacidade de atenuar esses impactos.
Em seus resultados, os autores evidenciaram que nenhuma das variáveis apresentaram
diferenças antes ou depois da corrida até a exaustão. Os pesquisadores justificaram seus
resultados, pautados na possibilidade do alto estresse cardiovascular ter ocorrido antes da
exaustão no sistema neuromuscular, fazendo com que os voluntários parassem antes de
presentarem alterações das variáveis investigadas. Agregado a isso, eles apontam que o
baixo volume do protocolo também pode contribuir para a não modificação da
cinemática, das acelerações dos impactos e na capacidade de atenuar esses impactos. Tal
afirmação pode se tornar inconclusiva, visto que o presente estudo, utilizou um protocolo
de baixo volume, porém, com alta intensidade, e encontrou diferenças na cinemática dos
praticantes, apesar da diferença entre os protocolos. Tais inconsistências na literatura
evidencia a importância de analisarmos as diversas variáveis que influenciam a
biomecânica da corrida, todos os seus planos e eixos, em diferentes modalidades, nesta
presente pesquisa, o HIIT curto em esteira.
Buscando esse entendimento sobre as alterações causadas pela exaustão durante o
exercício, Kellis e Liassou, (2009), mostraram que a exaustão tem sido hipotetizada na
alteração biomecânica e na função neuromuscular de maneira que possibilitaria conduzir
à riscos lesivos e/ou perda de performance. A tentativa de manter o exercício em estado
de exaustão mostrou aumento da tensão, cisalhamento e forças de impacto nos membros
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inferiores (MIZRAHI et al., 2000; DERRICK; DEREU; MCLEAN, 2002). Devido à
exaustão, os tempos de reação dos músculos em seus ciclos de contração (fase excêntrica
e concêntrica) ficam comprometidos, reduzindo a transferência de energia para a
execução do movimento (MIZRAHI et al., 2000).
Sendo assim, os resultados do presente estudos podem estar relacionados com o efeito
da exaustão durante o protocolo, tanto exaustão cardiovascular quanto neuromuscular.
Somado a isso, a exaustão, além de alterar a cinemática na corrida, afeta diretamente o
sistema proprioceptivo, podendo resultar em uma resposta demorada em sua ativação
muscular, principalmente para a articulação do joelho, possibilitando cenário para risco
lesivo. Entretanto, as modificações encontradas pelo presente estudo não causam grande
preocupação, visto que essas alterações podem ser decorrentes à ajustes mecânicos
atrelados ao estado de exaustão, similar ao encontrado no trabalho de García-Pinillos et
al., (2016).
Um ponto a ser destacado que limita as comparações, são os diferentes protocolos
para a análise da biomecânica da corrida, impossibilitando uma análise mais fidedigna
dos resultados. No entanto, alguns autores direcionaram seus trabalhos utilizando
protocolos de HIIT para verificar mudanças cinemáticas (COLLINS et al., 2000;
LATORRE-ROMÁN

et

al.,

2015;

GARCIA-PINILLOS;

SOTO-HERMOSO;

LATORRE-ROMAN, 2016; GARCÍA-PINILLOS et al., 2019), na tentativa de
aproximar ao máximo os parâmetros comparativos entre os tipos de HIIT, seja ela longo,
curto, Repeated Sprint Training (RST) ou Sprint Interval Training (SIT) (BUCHHEIT;
LAURSEN, 2013a).
A presente pesquisa foi a primeira a comparar se a quantidade de sprints influenciaria
na biomecânica de corrida quando praticantes recreacionais de atividade física fizessem
um protocolo de HIIT de forma aguda, até a exaustão voluntária. Um único trabalho que
chegou próximo a isso foi o de Garcia-Pinillos, Soto-Hermoso e Latorre-Roman, (2016),
que separaram suas análises em voluntários mais rápidos e mais lentos e voluntários que
chegaram até a exaustão ao fim do protocolo e os que não chegaram.
Os achados do presente estudo apontaram que os participantes alteraram somente os
ângulos de ambos os tornozelos no plano sagital. Tais alterações corroboram com os
estudos de Garcia-Pinillos, Soto-Hermoso e Latorre-Roman, (2016), que encontraram
aumento da angulação de tornozelo no grupo mais rápido e no grupo que chegou a
exaustão durante a atividade. Resultados similares ao da presente pesquisa.
Portanto, o protocolo de HIIT proposto pelo estudo, para praticantes recreacionais, pode
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alterar sua mecânica de corrida, caso seja levado até a exaustão, porém, sem causar grandes riscos
à saúde. Diversos aspectos precisam ser controlados para que a prescrição desse tipo de exercício
seja o menos prejudicial possível, tais como, aptidão cardiorrespiratória, lesões existentes, desvios
posturais e aumento excessivo do volume e da intensidade do treino, por exemplo.

6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO
O presente estudo investigou apenas variáveis cinemáticas. Futuras investigações
devem incluir análises dinâmicas e eletromiográficas para quantificar as cargas articulares
e o padrão de ativação muscular durante um protocolo de HIIT em esteira. Adicional a
isso, comparar os outros modelos de HIIT, não somente o curto, também mostra-se
necessário.
7. CONCLUSÃO
O presente estudo evidenciou que um protocolo de HIIT curto tem pouca influência
para alterar a cinemática dos membros inferiores dos praticantes. Apesar de ter
encontrado diferença, no plano sagital, em ambos tornozelos, esse tipo de exercício parece
não causar maiores efeitos na mecânica de corrida. Tais diferenças podem estar
relacionadas com ajustes mecânicos causados pelo estado de exaustão do grupo
investigado. Portanto, os achados da presente pesquisa mostraram que realizar um
protocolo de HIIT curto até a exaustão voluntária, de modo geral, não altera a cinemática
dos membros inferiores, em praticantes recreacionais de exercício físico.
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9. ANEXO A – Aprovação do comitê de ética em pesquisa
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10. APÊNDICA A – Termo de consentimento livre e esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Prezado(a) Senhor(a),
Você sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Análise cinemática na
corrida intervalada de alta intensidade”. O objetivo desse estudo é identificar quais
alterações cinemáticas e eletromiográficas ocorrem em um protocolo de HIIT até a
exaustão voluntária em praticantes recreacionais.
Para participar deste estudo, você deverá fazer uma visita no Laboratório de Biomecânica
e Controle Motor (LaBioCoM) da Escola de Educação Física e Esporte na USP/Ribeirão
Preto. Inicialmente, serão coletadas medidas de altura, massa corporal, pressão arterial e
frequência cardíaca. Em seguida você irá realizar o seguinte teste: 1) Determinação da
velocidade pico em esteira (VPE), por meio de teste incremental na esteira rolante, até o
seu cansaço máximo, com duração máxima de 30 minutos, podendo variar para menos.
Após 48 horas, você realizará o protocolo de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade
(HIIT), que consiste em corridas rápidas e curtas (sprints), com 30 s de duração e 15 s de
recuperação passiva (parado), a uma velocidade de 120% da encontrada no teste
incremental. Para realização desse protocolo serão colocados marcadores refletivos nos
seguintes locais: tronco, braços, pernas e pé. O procedimento será filmado e terá duração
de aproximadamente 15 minutos.
Você não será submetido(a) a nenhum procedimento sem o seu conhecimento e
consentimento, e pode sair desta pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo, se
comprometendo apenas a comunicar previamente os responsáveis pela pesquisa.
Você pode não ter benefícios diretos com a pesquisa, mas os resultados obtidos serão
importantes para ampliar os conhecimentos e fortalecer a área de pesquisa sobre as
alterações cinemáticas nos exercícios intervalados de alta intensidade no público
recreacional. Esse conhecimento poderá ainda contribuir para o desenvolvimento de
melhores programas de treinamento desse exercício físico.
Os riscos envolvidos com a sua participação na pesquisa são mínimos e envolvem a
eventual ocorrência de quedas que será minimizada pela presença de um experimentador
próximo a você durante toda a realização da tarefa. Além disso, algumas pessoas podem
apresentar vermelhidão temporária na pele devido ao contato com o marcador no corpo,
mas isso desaparecerá logo após o término do experimento. No caso de queda, medidas
de primeiros socorros serão tomadas, assim como seu encaminhamento para o serviço de
saúde.
A sua identidade e todas as informações adquiridas no estudo são confidenciais e o seu
nome não será divulgado em momento algum. Nas tarefas com filmagens, as imagens
também serão confidenciais e ficarão armazenadas em um banco de dados seguro. Essas
imagens serão utilizadas para análise do movimento.
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Não existe nenhum tipo de pagamento que possa beneficiá-lo(a) em função da sua
participação neste estudo. A participação nesta pesquisa, não irá te trazer despesas ou
custos. Caso tenha eventuais despesas ou custos (tais como transporte e alimentação), elas
serão ressarcidas quando necessário pelo pesquisador responsável. Você terá garantia de
indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa conforme as Leis vigentes
no país.
Não existe nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida que possa beneficiá-lo(a) em
função da sua participação neste estudo. A participação nesta pesquisa, não irá te trazer
despesas ou custos.
A sua participação é voluntária e pode interrompê-la a qualquer momento sem prejuízo
algum. Seus dados poderão ser excluídos deste estudo em caso de coleta incompleta ou
não adequação dos dados ao objetivo deste trabalho.
As informações obtidas nesta pesquisa não serão associadas ao seu nome ou vistas por
outras pessoas sem sua prévia autorização. Suas informações serão utilizadas para fins
estatísticos ou científicos e sua privacidade e anonimato serão resguardados. A utilização
dos seus dados se restringe unicamente a essa pesquisa.
Após preencher e assinar o termo de consentimento, você receberá uma via do mesmo,
como de direito.
Eu,
portador do RG nº

, residente à
, nº

Bairro:

, Complemento:

,

, Cidade:

, aceito

participar, voluntariamente, na presente pesquisa sob a responsabilidade do Pós
Graduando Vitor Marqueti Arpini e do Prof. Dr. Paulo Roberto P. Santiago.
Ribeirão Preto, ______ de ______________ de _______

_________________________________ __________________________________
_
_
Nome por extenso
Assinatura

____________________________________
Vitor Marqueti Arpini
Pesquisador Responsável

____________________________________
Prof. Dr. Paulo Roberto Pereira Santiago
Professor Orientador
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11. APÊNDICE B – Ficha de Coleta

Nome:_______________________________________ Data: _______________ FCrep: ________
Nº SPRINT

FC

PSE

