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RESUMO 

 

FORESTI, Yan Figueiredo. Efeitos agudos da exposição a hipóxia associada a 

esforços em intensidade máxima e supramáxima sobre a contribuição energética dos 

metabolismos anaeróbios e aeróbio, capacidade anaeróbia e variáveis ventilatórias. 2020. 

86f. Dissertação (Mestrado em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e 

Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

O objetivo geral do trabalho foi investigar as respostas agudas frente a participação 

metabólica, exposição a hipóxia normobárica sistêmica de um único esforço supramáximo até 

a exaustão e durante sessões de treinamento intervalado em alta intensidade. Para contemplar 

este objetivo foram realizados três experimentos, o primeiro deles comparou os efeitos da 

hipóxia sobre a participação metabólica e a capacidade anaeróbia (CA) durante um esforço 

supramáximo até a exaustão. Para tanto foram recrutados 17 homens, ativos e saudáveis, estes 

foram submetidos a três dias de intervenções distintas, sendo o primeiro um teste incremental 

até a exaustão para determinar o máximo consumo de oxigênio (VO2MAX) e intensidade 

relacionada ao máximo consumo de oxigênio (IVO2MAX), no segundo e terceiro dias foram 

realizados de forma cega e aleatórias dois esforços até a exaustão (Tlim) em intensidade 

supramáxima a 110% da IVO2MAX sendo um deles em situação de normóxia (FiO2 = 20,9%) e 

outro em situação de hipóxia (FiO2= 14,0%). Durante os esforços foi mensurado o consumo de 

oxigênio (VO2), amostras de sangue para determinação das concentrações de lactato sanguíneo 

([La]). Estes dados foram utilizados para determinar a contribuição energética do metabolismo 

aeróbio (EAer) e dos metabolismos anaeróbios (EANA) aláticos (EAla) e lácticos (E[La]), a CA foi 

considerada como a somatória dos metabolismos anaeróbios (EAla + E[La]). O segundo estudo 

objetivou caracterizar uma sessão de treinamento intermitente aplicando a hipóxia somente 

durante os períodos de recuperação (modelo de hipóxia de recuperação) e comparar suas 

respostas fisiológicas com a situação de normóxia. Neste estudo 15 homens foram submetidos 

a três dias de intervenção, sendo o primeiro um teste incremental até exaustão e nos outros dois 

realizados de forma cega e aleatória duas sessões de treinamento em alta intensidade compostas 

por 10 esforços a 100%da IVO2MAX de 1 minuto de duração com intervalos passivos de 2 

minutos entre esforços, estes treinos foram realizados em normóxia (NN) (FiO2= 20,9%) ou em 

situação de hipóxia (FiO2= 13.6%) somente durante os períodos de recuperação (HR). O 



 
 

terceiro comparou alterações na contribuição energética dos EANA causados pela hipóxia 

durante sessões de treinamento intervalado em alta intensidade. Para tanto a hipóxia foi aplicada 

em duas formas diferentes, durante toda a sessão de treino (HH) ou somente durante os 

intervalos de recuperação entre esforços (HR). 15 homens foram submetidos a 4 dias de 

intervenções, sendo realizadas no primeiro dia um teste incremental até a exaustão, nos demais 

dias foram realizadas três sessões de treinamento similares ao estudo 2, os valores de VO2 e 

[La] foram utilizadas para calcular as contribuições energéticas dos metabolismos. Podemos 

concluir que quando aplicado a hipóxia em um único esforço supramáximo até a exaustão a 

hipóxia não parece ser capaz de causar alterações nas contribuições dos EANA ou na CA, 

entretanto quando realizado esforços intervalados em intensidade máxima, com intervalos de 

recuperação incompletos a aplicação da hipóxia resultou em diminuição da contribuição do EAer 

e consecutivo aumento da contribuição do E[La] sem alterações na contribuição do EAla. 

 

Palavras-chaves: Altitude. Exercício. MAOD. EPOC. Consumo de oxigênio. Lactato.   



 

 
 

ABSTRACT 

 

FORESTI, Yan Figueiredo. Acute effects of exposure to hypoxia associated with 

maximal and supramaximal efforts on the energy contribution of anaerobic and aerobic 

metabolism, anaerobic capacity and ventilatory variables. 2020. 86f. Thesis (Master in 

Physical Education and Sport) – School of Physical Education and Sport of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

This work aims to investigate the acute responses to metabolic participation, exposure 

to normobaric systemic hypoxia from a single supramaximal effort until exhaustion and during 

high-intensity interval training sessions. To address this goals, three experiments were carried 

out, the first of which compared the effects of hypoxia on metabolic participation and anaerobic 

capacity (AC) during a supramaximal effort until exhaustion. For that, 17 men, active and 

healthy, were recruited, they underwent three different interventions, the first being an graded 

exercise test (GXT) until exhaustion to determine the maximum oxygen uptake (VO2MAX) and 

intensity related to the maximum oxygen uptake (IVO2MAX), on the second and third days, two 

efforts were performed one-blinded and randomly until exhaustion (Tlim) at supramaximal 

intensity at 110% of IVO2MAX, one of them in a situation of normoxia (FiO2 = 20.9%) and the 

other in a situation of hypoxia (FiO2= 14.0%), during efforts, oxygen uptake (VO2) and blood 

samples were collected to determine blood lactate concentrations ([La]), these data were used 

to determine the energetic contribution of aerobic metabolism (EAer) and anaerobic metabolism 

(EANA), alactic metabolism (EAla) and lactic metabolism (E[La]), the CA was considered as the 

sum of the anaerobic metabolisms (EAla + E[La]). The second study aimed to characterize an 

intermittent training session applying hypoxia only during recovery periods (intermittent 

recovery hypoxia model) and to compare its physiological responses with the normoxia 

situation. In this study, 15 men underwent three days of intervention, the first being an GXT 

and the other two carried out in a blinded and random way, two high-intensity training sessions 

composed of 10 1-minute efforts with passive intervals of 2 minutes between efforts, these 

workouts were performed in normoxia (NN) or in hypoxia situation (FiO2= 13.6%) only during 

the recovery periods (HR). The third compared changes in the energy contribution of MAna 

caused by hypoxia during high-intensity interval training sessions. Therefore, hypoxia was 

applied in two different ways, during the entire training session (HH) or only during the 



 

recovery intervals between efforts (HR). 15 men underwent 4 days of interventions, being 

performed on the first day an GXT, on the other days three training sessions were performed 

similar to study 2, the values of VO2 and [La] were used to calculate the contributions 

metabolism energy. We can conclude that when hypoxia is applied in a single supramaximal 

effort until exhaustion, it does not cause changes in the contributions of EANA or AC, however 

when performed interval efforts at maximum intensity, with incomplete recovery intervals, the 

application of hypoxia resulted in a decrease in the contribution of MAer and a consecutive 

increase in the contribution of E[La] without changes in the contribution of EAla. 

 

Key-Words: Altitude. Exercise. MAOD. EPOC. Oxygen uptake. Lactate. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

1.1.  Apresentação do documento 

  

 A presente dissertação foi redigida como requisito para conclusão e obtenção do título 

de Mestre em Ciências pelo programa de Pós Graduação em Educação Física e Esporte da 

Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, pertencente a Universidade de São 

Paulo (EEFERP/USP).  Este documento foi redigido seguindo o modelo escandinavo, portanto 

o presente trabalho foi dividido em 4 capítulos, o primeiro deles composto pela apresentação 

do documento, atividades realizadas ao longo do mestrado, contextualização, objetivo geral e 

específicos, o segundo capítulo composto pelo estudo 1, o terceiro capítulo pelo estudo 2 e o 

quarto capítulo pelo estudo 3. 

Dentro do 1° capítulo na apresentação do documento discorro brevemente sobre 

alguns pontos relacionados a minha trajetória desde o início do mestrado até a confecção do 

presente documento, além das atividades acadêmicas que tive oportunidade de participar 

durante este período de formação. Na contextualização apresento o tema de estudo da 

dissertação, alguns conceitos importantes que balizam a pergunta/problema a ser respondida 

dentro deste documento, por fim apresento os objetivos do presente trabalho. 

 O 2° capítulo teve como objetivo investigar como a exposição a hipóxia durante um 

único esforço supramáximo até a exaustão alterou a contribuição dos metabolismos anaeróbios 

aláticos e lácticos, bem como a “capacidade anaeróbia” determinada por meio do MAODALT.  

 O 3° capítulo constituiu de um experimento que iniciou uma série de questionamentos 

dentro do laboratório, iniciando vários estudos paralelos sobre hipóxia intermitente de 

recuperação, sendo aqui nesta dissertação apresentada os nossos primeiros passos sobre esta 

temática e alguns resultados preliminares sobre hipóxia de recuperação.  

O 4° capítulo, investigou como a exposição à hipóxia alteraria a contribuição energética 

dos metabolismos anaeróbios e aeróbio utilizando a sessão de treino padronizada no estudo 2.  

Vale ressaltar que todos os estudos estão submetidos em periódicos específicos da área 

para avaliação e futura publicação, para a submissão os artigos foram vertidos em inglês e 

adaptados de acordo com a norma da revista, as revistas selecionadas são pertencentes as área 
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de fisiologia do exercício e ciências do esporte, todas possuindo fator de impacto e relevância 

dentro da área de Educação Física e Esporte. 
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1.2. Ingresso no curso, elaboração da temática e atividades desenvolvidas. 

 

No último ano de graduação em 2018 decidi que gostaria de continuar meus estudos 

acadêmicos na área de fisiologia humana e exercício, logo após esta decisão conversei com meu 

orientador de graduação e atual co-orientador de mestrado professor Dr. Wonder Passoni 

Higino, este me indicou o professor Dr. Marcelo Papoti, animadamente entrei em contato com 

o mesmo para uma possível reunião em Ribeirão Preto sobre a possibilidade de adentrar no 

mestrado. Na sequência marcamos um encontro, onde fui muito bem recebido e em pouco 

tempo estava prestando a prova para o programa de pós graduação da EEFERP/USP. 

A princípio, quando comecei o mestrado propus um pré-projeto no qual estudaria a 

influência da maturação biológica na aptidão anaeróbia e aeróbia de atletas de Judô, este estudo 

seria a continuação dos estudos que eu já vinha realizando na graduação, tanto na minha 

iniciação científica, quanto no meu trabalho de conclusão de curso, estes dados foram 

publicados na Research Quaterly for Exercise and Sport (FORESTI et al., 2021). No primeiro 

ano de mestrado, iniciei os experimentos e as primeiras coletas sobre a temática, estes dados 

iniciais foram publicados na Archives of Budo uma revista especifica na temática de esportes 

de combate (FORESTI et al., 2020). 

Apesar do grande interesse em estudar fisiologia do exercício relacionada as lutas e 

esportes de combate, alguns fatores colaboraram para alterar o tema de estudo durante o 

mestrado, sendo a principal delas a escassez de bolsas disponíveis para o mestrado, desta forma 

visto a afinidade do meu orientador, a história do laboratório, todo o trabalho já desenvolvido 

no mesmo, bem como meu próprio interesse, meu projeto de pesquisa foi alterado para estudar 

a influência da maturação na força propulsora e na contribuições energéticas em atletas de 

natação.  

Esta mudança de projeto de pesquisa ocorreu em novembro de 2019, no início de 2020 

realizei minha qualificação de mestrado com este projeto, devido a pandemia do COVID-19 

somado ao isolamento social não foi possível realizar nenhuma das coletas do projeto 

qualificado, fatos que resultaram a alterar o projeto de pesquisa, desta vez visando estudar 

hipóxia intermitente e metabolismo.  

Durante o 1° ano de mestrado participei e realizei alguns estudos extras visando 

fortalecer o currículo, além de adquirir conhecimento sobre outras técnicas realizadas no 

laboratório, dentre estas pesquisas ressalto duas delas, a possibilidade de participar de um 

estudo com atletas de MMA, que resultou em um artigo aprovado em 2021 que está no prelo 

na Science & Sport e a realização do estudo 2 desta dissertação e outros estudos com hipóxia 
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intermitente aplicada durante a recuperação, inclusive alguns desses dados foram recentemente 

publicados e estão no prelo também na Science & Sport (CARVALHO et al., 2021). 

Somado as informações supracitadas, em reunião com o professor Papoti, decidimos 

alterar pela última vez a temática do meu mestrado para hipóxia intermitente de recuperação, 

visto alguns fatores: a) Há realização de um estudo sobre a temática (estudo 2 da dissertação); 

b) Interesse em entender as respostas fisiológicas da exposição a hipóxia; c) Possibilidade de 

realizar as coletas no laboratório mesmo em pandemia; d) Não necessitaria de atletas e sim de 

homens ativos para responder a pergunta da pesquisa.  

Em 2021 iniciei as coletas de dados, durante a pandemia de COVID-19, seguimos todos 

os protocolos de segurança e higienização dos equipamentos para garantir a segurança dos 

avaliados, claro que durante este período encontramos dificuldades, lockdown na cidade de 

Ribeirão Preto, necessidade de trocar a turbina do Quark, participantes que foram contagiados 

com COVID-19 (fora do laboratório), inclusive minha namorada, o que levou a entrar em 

quarentena forçada duas vezes. 

Por fim, vale ressaltar outros trabalhos que tive oportunidade de vivenciar durante o 

mestrado que me marcaram, tive oportunidade de auxiliar nas coletas de Doutorado do Marcelo 

Donizzetti Silva, oportunidade de auxiliar no projeto de mestrado do Carlos Dellavechia de 

Carvalho, sendo a primeira vez que tive contato com estudos em modelo animal, contribui para 

o TCC do Guilherme Esequiel com hipoxia de recuperação na natação, contribui para as coletas 

de doutorado da Gabriela de Carvalho, contribui para as coletas de mestrado do Victor Leal 

Bassetti e para a iniciação cientifica do João Madeira (foi umas das coletas mais intensas que 

já realizei), contribui para o projeto de pesquisa AEROBICOVID, coordenado pelo professor 

Dr. Atila A. Trapé e pelo mestrando Gabriel Peinado Costa, além de auxiliar o doutorando João 

Batista com a publicação dos seus estudos com Krav Maga, no qual já resultou em publicação 

de dois artigos, sendo um deles na revista Brasileira de Fisiologia do Exercício.  

No 1° ano de mestrado tive oportunidade de realizar estágio de docência com o professor 

Enrico Fuini Puggina nas disciplinas relacionadas a treinamento físico, no qual adquiri grandes 

conhecimentos sobre treinamento esportivo. 

Em conclusão, termino meu mestrado com 6 artigos publicados, alguns resumos em 

congressos importantes, 2 estágios de docência realizados, além de um número considerável de 

projetos e artigos em co-autoria, o mais importante, durante este período tive a oportunidade de 

conhecer pessoas incríveis e adquirir conhecimentos importantíssimos para a minha área de 

atuação, conhecer ótimos profissionais e com toda a certeza durante este período alterei o modo 

que eu vejo o mundo constantemente.  
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Espero que os leitores deste trabalho possam gostar do conteúdo aqui apresentado.  
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1.3. Contextualização 

 

 A exposição a ambientes com menor disponibilidade de oxigênio (hipóxia) somado a 

modelos de treinamento físico, pode resultar em adaptações fisiológicas agudas e crônicas nos 

metabolismos anaeróbios e aeróbios levando ao aumento da performance esportiva. No entanto, 

a magnitude destas adaptações depende de diversos fatores, tais como a altitude de exposição, 

modelo de hipóxia adotada, modelo de exercício adotado e tempo total de exposição a hipóxia 

(dose de hipóxia - DH) (BEJDER; NORDSBORG, 2018; GARVICAN-LEWIS; SHARPE; 

GORE, 2016; SINEX; CHAPMAN, 2015).  

A exposição a altitude pode ser classificada como: “sea level/nível do mar” altitudes 

inferiores a 500m, “baixa altitude” entre 500 a 2000m, “altitudes moderadas” entre 2000 a 

3000m, “altas altitudes” entre 3000m a 5500m e “altitudes extremas” acima de 5500m 

(BÄRTSCH; SALTIN; DVORAK, 2008). Baixas altitudes são ineficientes em gerar benefícios 

adicionais vindos do estímulo ambiental, enquanto que altitudes extremas podem resultar em 

efeitos maléficos ao organismo, como dores de cabeça, enjoos, tonturas, em casos extremos 

desmaios, enquanto que moderadas/altas altitudes parecem propensas a promoverem 

adaptações benéficas ao organismo (OTTESTAD; KÅSIN; HØISETH, 2018; PEACOCK, 

1998; QUINDRY et al., 2016).  

 A exposição a altitude pode ser causada pelo deslocamento do participante/atleta até 

locais de altitudes elevadas, como por exemplo montanhas, ou de modo artificial utilizando de 

geradores de hipóxia, tendas normobáricas, cilindros com concentrações de oxigênio 

conhecidas, além disso, a hipóxia artificial pode ser realizada de forma sistêmica ou local por 

meio de obstrução  do fluxo sanguíneo, embora exista diferenças nas respostas fisiológicas entre 

a exposição real e artificial, como diferenças na ventilação pulmonar (VE) e máximo consumo 

de oxigênio (VO2MAX), estudos apontam que ambas formas são capazes de gerarem adaptações 

fisiológicas que resultam em otimização da performance, melhoras aeróbias e anaeróbias 

(RIVERA et al., 2021; TREML et al., 2020). 

 Diferentes modelos de exposição (real ou artificial) combinadas com diferentes modelos 

de exercício físico foram propostos visando otimizar as adaptações tanto do treinamento 

esportivo quanto da hipóxia (MILLET et al., 2010). O primeiro modelo proposto, foi o Live 

High Train High (LHTH) caracteriza-se pelo participante viver e treinar em altitude, este 

modelo utiliza de exposição real a hipóxia, com os participantes deslocando-se para 

acampamentos localizados em altitudes moderadas/altas, geralmente este modelo consiste de 
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três fases, a fase de aclimatização, depois a fase de treinamento em altitude e a última fase de 

preparação para o retorno a altitudes inferiores a de exposição (MILLET et al., 2010).  

Embora, o LHTH demostrou ser eficiente para promover adaptações aeróbias como o 

aumento da massa de hemoglobina, bem como aumento da performance em teste incremental 

(TI), neste modelo aumenta-se a incidência de efeitos negativos da exposição a hipóxia como 

ocorrência do mal da montanha, queda de desempenho nos primeiros dias de exposição, além 

de ser necessário tempo considerável de exposição para gerar adaptações provenientes da 

hipóxia (BONNE et al., 2014).  

Outro modelo comumente utilizado é o Live High Train Low (LHTL), nesse modelo, o 

participante vive em altitude, porém, treina ao nível do mar, este modelo surgiu como uma 

alternativa ao LHTH, visto que no LHTL os participantes se beneficiam da exposição a hipóxia, 

sem diminuição na intensidade e volume do treinamento, uma vez que as sessões de treino são 

realizados em normóxia, diminuindo assim os efeitos colaterais crônicos da hipóxia, como 

diminuição do peso corporal, fadiga muscular e hipoxemia severa (MILLET et al., 2010). 

Apesar de alguns estudos apresentarem adaptações positivas utilizando este modelo, o real 

benefício do mesmo para a performance segue em debate, com vários dados inconclusivos na 

literatura (BEJDER; NORDSBORG, 2018).  

O terceiro modelo que, pode ser denominado de Live Low Train High (LLTH), ou, 

treinamento de hipóxia intermitente (THI), como tem sido denominado mais recentemente 

(GIRARD et al., 2020). O LLTH consiste em realizar sessões de treinamento de esforços 

contínuos ou repetidos em hipóxia, podendo alternar períodos intermitentes ao longo do dia em 

condição de hipóxia e normóxia visando aumentar o tempo de exposição/dose de hipóxia 

(FAISS; GIRARD; MILLET, 2013; MILLET et al., 2010; SINEX; CHAPMAN, 2015).  

O mesmo treino com tempo de exposição, altitude, fração inspirada de oxigênio (FiO2) 

semelhantes, resulta em níveis de desaturação de oxigênio distintas em diferentes indivíduos. 

A grande variabilidade individual frente a hipóxia, levou o desenvolvimento de métricas que 

visam medir o estresse fisiológico causado pela hipóxia no organismo, estas métricas usam de 

variáveis relacionadas a disponibilidade de oxigênio no organismo, como a FiO2, saturação 

periférica de oxigênio (SpO2), pressões parciais de oxigênio (pO2), para quantificar a dose de 

hipóxia (DH) (SOO et al., 2020). De fato, a magnitude das adaptações aeróbias e anaeróbias 

parecem estar correlacionadas com maiores ou menores DH (GARVICAN-LEWIS; SHARPE; 

GORE, 2016). 

 As adaptações crônicas a hipóxia, são mediadas pelos fatores induzíveis de hipóxia (via 

do HIF), a diminuição na pO2 leva a maior ativação da via do HIF-1, que é composto por duas 
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subunidades, o HIF1-α e pelo HIF1-β, sendo a primeira subunidade sensível a disponibilidade 

de O2. Em situação de normóxia o HIF1-α é hidroxilado pela prolil-hidroxilases (PHD), levando 

a uma cascata de reações onde o produto final é a degradação desta subunidade pelo proteoma 

265. A diminuição na pO2 leva a diminuição da PHD, desta forma o HIF1-α estabiliza-se 

aumentando assim suas concentrações dentro do citosol celular, levando a sua fosforilação pela 

proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK), sendo posteriormente translocada para dentro 

do núcleo celular, formando assim o complexo HIF1-α/HIF1-β. Este complexo conecta-se ao 

domínio do elemento de resposta a hipóxia (HRE), aumentando a transcrição de várias proteínas 

como o fator de crescimento endotelial, eritropoietina, oxido nítrico, transportadores de glicose, 

transportadores de monocarboxilatos, lactato desidrogenase (LDH), citrato sintase (CS) 

(GRAHAM; MCCRACKEN, 2019; LINDHOLM; RUNDQVIST, 2016).  

A estabilização do HIF1-α realizada de forma crônica resulta em adaptações aeróbias 

como melhor eficiência na captação, transporte e metabolização de oxigênio, aumento do 

VO2MAX, menor desaturação de oxigênio periférico e cerebral em hipóxia, aumento da 

quantidade de hemácias, aumento de EPO, aumento da massa de hemoglobina, aumento da 

quantidade das mitocôndrias no músculo e economia do movimento (FAISS et al., 2013; 

GALVIN et al., 2013; GRAHAM; MCCRACKEN, 2019; PŁOSZCZYCA; LANGFORT; 

CZUBA, 2018). Além de resultar em adaptações anaeróbias, como aumento de enzimas 

anaeróbias reguladoras do metabolismo anaeróbio láctico, maior produção de lactato, maior 

pico de potência gerada, maior capacidade de realizar sprints repetidos, aumento dos estoques 

de creatina fosfato (PCR) (BROCHERIE et al., 2015; CZUBA et al., 2017a; FAISS; GIRARD; 

MILLET, 2013; GIRARD; MENDEZ-VILLANUEVA; BISHOP, 2011; PUYPE et al., 2013). 

Considerando as adaptações aeróbias e anaeróbias supracitadas proporcionadas pela 

hipóxia vários autores sugerem o uso da hipóxia como um estímulo adicional ao treinamento 

esportivo objetivando a melhora da performance de forma superior ao treinamento realizado 

somente em normóxia (BROCHERIE et al., 2015; GALVIN et al., 2013; KATAYAMA et al., 

2004). 

 Apesar do THI ser eficiente para gerar adaptações positivas, de forma aguda uma sessão 

de treinamento em hipóxia acarreta em efeitos negativos que prejudicam a qualidade do 

treinamento tais como: a) redução da intensidade absoluta do treinamento; b) diminuição na 

qualidade técnica (BROCHERIE et al., 2016). 

 Considerando o ponto a), a redução da intensidade dos esforços devido a altitude foi 

bem documentada tanto em exercícios contínuos submáximos acima de 1500 metros 

(NOORDHOF et al., 2013),  quanto em exercícios suprámaximos acima do VO2max até a 
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exaustão em uma FiO2 de 15,0% (FRIEDMANN et al., 2007); durante treinamentos 

intervalados em intensidades submáximas, máximas ou em sprints intervalados all-out 

(GIRARD; BROCHERIE; MILLET, 2017), foi notado diminuição da distância percorrida 

durante a sessão de THI, menor velocidade de deslocamento e maior índice de fadiga 

(PULLINGER et al., 2019). Além disso, nota-se diminuição do volume total/quilometragem 

total percorrida, durante competições oficiais de futebol realizado em altitudes acima de 1200 

metros (NASSIS, 2013).  

Considerando o ponto b), durante uma sessão de THI, notou-se alterações mecânicas na 

corrida, como diminuição na frequência de passada, aumento do tempo de contato do pé com o 

solo, alterações no centro de massa e maior projeção anterior do tronco (BROCHERIE et al., 

2016).  

O decréscimo na intensidade do esforço provocado pela hipóxia, cronicamente 

explicaria alguns resultados contraditórios como estagnação da performance em algumas 

pesquisas ou mesmo queda de desempenho após um período de treinamento (BILLAUT; 

BUCHHEIT, 2013; BROCHERIE et al., 2016; DEB et al., 2018). 

Assim, nosso grupo acredita que o THI pode resultar em um contexto paradoxal. Por 

um lado, pode promover adaptações adicionais devido à hipóxia, por outro lado, a exposição a 

hipóxia pode resultar em mudanças no padrão esportivo e diminuição da intensidade do 

treinamento, levando a diminuição do volume, intensidade e carga externa planejada, 

mascarando os possíveis efeitos positivos deste modelo de treinamento no desempenho.  

Além disso, o THI depende de instalações e estrutura específicas para a sua realização, 

tais como salas climatizadas e/ou tendas normobáricas, o que impossibilita a utilização deste 

método numa situação real/específica de treino ou competição (por exemplo, numa pista de 

atletismo, quadra poliesportiva ou em piscina convencional).  

Diante do exposto, o nosso grupo de estudos propõem uma nova variação de THI 

intitulada como treinamento em hipóxia intermitente de recuperação (THR). Nesta forma de 

exposição realiza-se os esforços em alta intensidade em normóxia, com o objetivo de manter a 

intensidade dos esforços e a qualidade técnica, enquanto que a exposição a hipóxia é realizada 

nos intervalos de recuperação entre os esforços.  

Especula-se que esta forma de exposição possibilitaria unir as adaptações positivas tanto 

do treinamento regular realizado em alta intensidade, somado as adaptações da hipóxia, uma 

vez que, esperamos que neste modelo seja possível que os participantes mantenham a 

intensidade do esforço, uma vez que o mesmo está em situação de normóxia, portanto sem 
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diminuição da disponibilidade de oxigênio durante esforço o que garantiria a manutenção da 

intensidade do treinamento.  

Além disso, esperamos que a hipóxia durante a recuperação entre esforços seja 

suficiente para resultar em alterações na disponibilidade de oxigênio durante a recuperação, 

garantindo assim diminuição na pO2 e possíveis ativações em vias metabólicas específicas. De 

fato, caso nossa especulação seja correta, isso resultaria em uma variação do modelo de 

exposição a hipóxia mais inteligente. 

Recentemente, nosso grupo teve o primeiro trabalho aceito sobre hipóxia de 

recuperação, em nosso estudo verificamos se a hipóxia durante a recuperação durante a corrida 

poderia alternar as cargas externa e interna de treinamento, bem como aumentar a DH, para 

tanto submetemos 9 homens adultos a uma sessão de treinamento intervalo a 120% da IVO2MAX. 

Os resultados demonstraram que a carga externa ou interna de treinamento foram semelhantes 

entre o modelo de THR e normóxia, entretanto o modelo proposto evidenciou uma DH superior, 

sugerindo que o modelo de THR pode ser aplicado como um estimulo adicional ao treinamento 

de corrida, sem necessariamente aumentar a carga externa (CARVALHO et al., 2021). 

As respostas agudas do THR ainda não foram comparadas ao modelo THI convencional, 

que conforme relatado anteriormente utiliza a aplicação de hipóxia durante toda a sessão de 

treino. Desse modo, portanto para melhor entender as respostas fisiológicas do THR, torna-se 

necessário primeiro estudar as suas alterações fisiológicas agudas, bem como suas possíveis 

similaridades e diferenças em relação ao mesmo modelo de treinamento realizado em normóxia 

e totalmente em hipóxia (THI). 

Além da diminuição da performance causada pela altitude, de forma aguda a hipóxia 

pode alterar o fornecimento de energia dos metabolismos anaeróbios (EANA) e aeróbio (EAer) 

(BOWTELL et al., 2014; SCOTT; GOODS; SLATTERY, 2016). No caso do EAer, a menor 

disponibilidade de oxigênio/FiO2, acarreta em aumento da frequência respiratória (RF), levando 

ao consecutivo aumento da VE, menor pressão parcial de oxigênio alveolar (PAO2), menor 

consumo de oxigênio (VO2), levando a menor quantidade de oxigênio transportado na corrente 

sanguínea por meio das hemácias (RICHARDSON et al., 2006; RICHARDSON et al., 1995; 

RICHARDSON et al., 1995; SHARMA et al., 2019).  

O aumento da VE está associado a um aumento da frequência cardíaca (FC), menor 

pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2), diminuição na saturação periférica de oxigênio 

(SpO2) desta forma diminui o oxigênio disponível na musculatura, diminui a pressão parcial de 

oxigênio intramuscular (PiO2) e menor quantidade de oxigênio sendo metabolizada na 

mitocôndria para gerar energia de forma aeróbia, resultando assim em menor contribuição do 
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EAer (RICHARDSON et al., 2006; RICHARDSON et al., 1995; RICHARDSON et al., 1995; 

SHARMA et al., 2019).  

A diminuição no VO2 em hipóxia deveria resultar em uma diminuição no VCO2 final 

medido nos pulmões, visto que em teoria a quantidade de oxigênio metabolizado dentro da 

mitocôndria e proporcional a quantidade de CO2 produzido no clico de Krebs. Entretanto, o 

VCO2 final não é menor em hipóxia. Este fator pode ser explicada pelo aumento do CO2 

produzido pelo processo de tamponamento de H+
 pelo bicabornato fora da mitocôndria, estando 

relacionado a um possível aumento na utilização de glicogênio/glicose por fontes anaeróbias, 

resultando assim em um aumento nas concentrações de lactato sanguíneo ([La]), fato que 

poderia levar a uma alteração da contribuição energética do metabolismo láctico (E[La]) em 

situação de hipóxia (PÉRONNET; AGUILANIU, 2006; WHIPP, 2007).  

Entretanto, as respostas do E[La] avaliadas por meio de [La] em hipóxia, são 

controversas, enquanto alguns estudos constaram reduções das [La] em hipóxia (paradoxo do 

lactato), sugerindo uma possível redução da E[La] (HOCHACHKA et al., 2018), enquanto outros 

estudos apontam para aumento da [La] em hipóxia (BOWTELL et al., 2014).  

Adicionalmente, foi observado, as [La] ao final de vários esforços submáximos 

contínuos, realizado em diferentes FiO2, demonstraram alterações nas [La] apenas em FiO2 

inferiores a 14.5% ~ 3000m, demonstrando que possivelmente as alterações na contribuição do 

E[La] podem ser reguladas pela altitude (MOON et al., 2016). 

 No caso da contribuição energética do metabolismo anaeróbio alático (EAl) este utiliza 

da hidrólise de PCR para gerar ATP, processo regulado pela enzima creatina quinase, este 

processo não depende diretamente da presença de O2, entretanto a ressíntese de PCR ocorre 

dentro da mitocôndria, desta forma a hipóxia teoricamente poderia alterar o debito de oxigênio 

e consequentemente a ressíntese de PCR, alterando assim a contribuição energética deste 

metabolismo ao longo de vários esforços em alta intensidade (HOGAN; RICHARDSON; 

HASELER, 1999; MARGARIA; EDWARDS; DILL, 1933; SCOTT; GOODS; SLATTERY, 

2016). Entretanto a literatura carece de estudos que investiguem esta possibilidade em 

protocolos intermitentes (SCOTT; GOODS; SLATTERY, 2016). 

 A diminuição da EAer, precedido por uma possível compensação do EANA para manter a 

intensidade do exercício durante uma sessão de THI utilizando esforços intervalados em 

máxima intensidade ainda não foi totalmente investigado, até o presente momento não temos 

conhecimentos de algum estudo que investigou a contribuição dos metabolismos anaeróbios 

em uma sessão de THI e que tenha analisado a contribuição individual de cada um dos 

metabolismos anaeróbios de forma individual (E[La] e EAl), o que poderia ajudar a melhor 
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entender o comportamento destes metabolismos dentro de uma sessão de THI e auxiliar a 

explicar alguns resultados crônicos na literatura.  

 Entretanto, alguns autores investigaram a EANA dentro de uma sessão de THI, entretanto 

a quantificação anaeróbia foi avaliada por meio do déficit acumulado de oxigênio (AOD), 

porém esta abordagem não permite separar a participação metabólica aláctica e láctica 

(FERICHE et al., 2007). 

 Considerando que a capacidade de gerar energia por vias anaeróbias são 

substancialmente limitadas pela quantidade de PCR e glicose/glicogênio muscular disponíveis 

dentro da musculatura, teoricamente seria possível mensurar estes estoques de energia 

anaeróbios por meio da quantificação da capacidade anaeróbia (CA) (i.e. maior quantidade de 

ATP ressintetizada por processos anaeróbicos durante exercícios contínuos de alta intensidade 

até a exaustão) (MEDBO et al., 1988). 

 Bertuzzi et al. (2010) propuseram um método que em teoria visa quantificar a CA 

utilizando apenas um único esforço supramáximo até a exaustão por meio da somatória da 

contribuição energética dos dois metabolismos anaeróbios (EAl + E[La]), em teoria a CA  

utilizando este método não deveria ser alterada em situação de hipóxia, visto que os 

metabolismos anaeróbios não dependem da concentração de oxigênio diretamente para gerar 

energia (FRIEDMANN et al., 2007; MEDBO et al., 1988). Entretanto até o presente momento 

nenhum estudo testou esta hipótese, comparando os resultados da CA determinada por este 

novo método em situação de hipóxia e normóxia. 

 Portanto, comparar como a hipóxia alteraria as contribuições energética dos 

metabolismos anaeróbios durante este único esforço supramáximo até a exaustão auxiliaria a 

entender se de fato medir a CA em um único esforço apresenta robustez e validade, uma vez 

que diversos outros testes que buscaram medir a CA submeteram seus resultados em uma 

situação de hipóxia, demonstrando a inalteração dos dados em menor disponibilidade de 

oxigênio (FRIEDMANN et al., 2007; MEDBO et al., 1988). 

 

1.4. Objetivo geral  

 O objetivo geral do trabalho foi investigar as respostas fisiológicas agudas e a 

participação metabólica frente a exposição a hipóxia sistêmica durante um único esforço 

supramáximo até a exaustão e durante sessões de treinamento intervalado em alta intensidade. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos foram:  



31 
 

a) Investigar os efeitos da exposição a hipóxia sobre a contribuição energética e capacidade 

anaeróbia em um único esforço supramáximo até a exaustão; 

b) Caracterizar uma sessão de treino intervalado em alta intensidade com hipóxia aplicada 

somente durante a recuperação entre intervalos; 

c) Comparar alterações na contribuição energética dos metabolismos e variáveis 

ventilatórias durante uma sessão de treinamento intermitente de alta intensidade 

realizada exclusivamente em hipóxia ao mesmo modelo de treinamento, porém com a 

adição da hipóxia somente nos períodos de recuperação entre os esforços.  
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2. CAPÍTULO 2 – Influência da hipóxia na participação metabólica em um esforço 

supramáximo. 

 

2.1.  Introdução 

  

A literatura relata que o fornecimento de energia através da hidrólise de ATP é um pré-

requisito importante para manter a atividade contrátil do músculo esquelético (SUNDBERG; 

FITTS, 2019). A manutenção dos níveis de ATP durante as contrações de alta intensidade 

ocorre devido à dependência do metabolismo anaeróbio. A capacidade anaeróbia (CA) pode ser 

definida como a maior quantidade de ATP formada por processos anaeróbicos durante 

exercícios contínuos de alta intensidade, uma vez que tanto o uso de PCR como substrato 

energético quanto o uso de glicose/glicogênio para gerar lactato são reservas limitadas de 

energia (MEDBO et al., 1988). A CA é um conceito teórico frequentemente usado como um 

índice de desempenho anaeróbio e está associado ao desempenho esportivo (NOORDHOF et 

al., 2013) e saúde (MEZZANI et al. 2006). Em particular a CA parece ser importante para a 

performance em vários esportes, dentre eles o ciclismo (CRAIG et al., 1993; ROBERTS et al., 

2003), corrida (HILL; VINGREN, 2011), remo (DURKALEC-MICHALSKI et al., 2019) e 

Rugby (ZAGATTO et al., 2017). 

Vários métodos foram propostos para a quantificação da participação metabólica e 

consequentemente estimativa da CA, incluindo o método de eficiência absoluta (EA), o Teste 

de Cunninghan e Faulkner, 600 metros de corrida contra o relógio e o máximo déficit 

acumulado de oxigênio (MAOD) (ANDERSSON; MCGAWLEY, 2018; MEDBO et al., 1988; 

NOORDHOF et al., 2011). Dentre os métodos o MAOD tem sido considerado um método 

valido (MEDBO et al., 1988) e com alta reprodutibilidade (NOORDHOF; DE KONING; 

FOSTER, 2010). É interessante notar que parte das evidências que mostram a validade do 

MAOD, são baseadas em achados que relatam a não alteração dos resultados em situação de 

hipóxia (FRIEDMANN et al., 2007; MEDBO et al., 1988).  

O raciocínio por trás dessa abordagem de validação foi baseado na lógica de que, ao 

fornecer menos oxigênio ao indivíduo e submetê-lo a um exercício exaustivo e 

predominantemente aeróbio, seu desempenho deveria ser reduzido devido a uma menor 

capacidade de geração de energia aeróbia, enquanto a CA é composta por processos anaeróbios, 

pelo menos teoricamente, não devem ser modificados devido a um menor fornecimento de O2 

(FRIEDMANN et al. , 2007; MEDBO et al., 1988; NOORDHOF et al., 2013; TAKEI et al., 
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2020). Como resultado de sua robustez para medir CA, outros estudos usaram o MAOD como 

um teste padrão ouro para validar testes anaeróbios (BERTUZZI et al., 2015; 

KAMINAGAKURA et al., 2012; ZAGATTO et al., 2011). 

No entanto, o MAOD não está isento de críticas; primeiro, são necessários vários dias 

de avaliação para determinar a CA, pois é necessário realizar vários esforços submáximos para 

avaliar a demanda energética do indivíduo (MEDBO et al., 1988; NOORDHOF; DE KONING; 

FOSTER, 2010; ZAGATTO et al., 2011). Em segundo lugar, a demanda total de oxigênio 

estimada a partir de esforços submáximos viola a suposição de que o consumo de oxigênio não 

é constante em diferentes intensidades submáximas (NOORDHOF; DE KONING; FOSTER, 

2010; NOORDHOF; SKIBA; DE KONING, 2013). Finalmente, uma terceira limitação refere-

se à impossibilidade desse procedimento estimar a participação energética metabolismo 

anaeróbio alático (EAl) e lático (E[La]) de forma individual. 

Com o objetivo de propor um método alternativo capaz de medir a CA e 

consequentemente a participação metabólica, de forma rápida e independente dos efeitos da 

linearidade do consumo de oxigênio, Bertuzzi et al. (2010) propuseram uma abordagem 

alternativa para determinar o MAOD utilizando um único exercício exaustivo (MAODALT). 

Nesse método, é necessário apenas realizar um TI para determinar a intensidade correspondente 

ao consumo máximo de oxigênio (IVO2MAX), seguido de um esforço supramáximo realizado a 

110% de IVO2MAX (BERTUZZI et al., 2010). O MAODALT assume que a o EAl pode ser 

determinado pela fase rápida do consumo de oxigênio pós-exercício (EPOCFAST), enquanto o 

E[La] pode ser determinado por meio das [La] após o exercício. Esses autores encontraram que 

o MAODALT é equivalente ao MAOD convencional (BERTUZZI et al., 2010; DI PRAMPERO; 

FERRETTI, 1999; MARGARIA; EDWARDS; DILL, 1933). Estudos confirmam que o 

MAODALT apresenta validade (MIYAGI et al., 2017) e reprodutibilidade para determinar a CA, 

(ZAGATTO et al., 2016; ZAGATTO et al., 2017), sendo aplicado em humanos e inclusive em 

modelos animais (BOND et al., 2019). 

Embora os estudos mostrem que este método possui validade metodológica para medir 

CA, este ainda não foi testado em uma situação de hipóxia, teoricamente se o MAODALT visa 

medir a capacidade de estoques de energia anaeróbia, seus resultados não deveriam ser alterados 

em hipóxia, mesmo com uma diminuição no desempenho durante o teste (FRIEDMANN et al., 

2007). Assim, na presente investigação, hipotetizamos que a exposição à hipóxia resultará em 

valores de CA em hipóxia semelhante a situação em normóxia (BERTUZZI et al., 2010; 

ZAGATTO et al., 2016; ZAGATTO et al., 2017). 
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2.2. Objetivo 

O presente estudo objetivou comparar os efeitos da hipóxia sobre a participação 

metabólica e a capacidade anaeróbia durante um esforço supramáximo até a exaustão.  

 

2.3. Materiais e métodos 

2.3.1. Participantes 

O poder amostral do presente estudo foi calculado levando em consideração os dados 

do estudo anterior de Bertuzzi et al. (2010). Verificou que um n amostral de 12 indivíduos 

resulta em um poder estatístico de 0,96 (adotando um valor alfa de 5% e um valor beta de 95%). 

Desta forma, dezessete homens saudáveis e ativos praticantes de atividades cíclicas foram 

voluntários do presente estudo. Os critérios de inclusão adotados para os participantes foram: 

a) ser fisicamente ativos (pelo menos 150 minutos semanais de atividade física); b) não 

apresentar lesão muscular, esquelética ou articular; c) estar familiarizado com a corrida em 

esteira rolante; d) não ter viajado a altitudes acima de 1500m nos últimos três meses; e) não ser 

fumante ou possuir doença cardiovascular; f) fazer uso de medicamentos ou substâncias 

proibidas. Todos os procedimentos, benefícios e riscos foram explicados antes do início dos 

ensaios, os participantes deram seu consentimento por escrito. O estudo foi realizado de acordo 

com a Declaração de Helsinque e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (número de 

protocolo CAAE: 32220020.0.0000.5659). 

 

2.3.2. Desenho experimental 

Os participantes realizaram três dias de avaliações, separados por um mínimo de 48 

horas e um intervalo máximo de 7 dias. No primeiro dia, a composição corporal foi determinada 

por meio de um scanner corporal e um teste incremental (TI) foi realizado para medir o VO2MAX 

e IVO2MAX. Em seguida, os participantes foram familiarizados com a esteira e o equipamento 

de hipóxia (ou seja, os participantes correram na esteira e usaram a máscara e válvula que 

possibilitou a condição de hipóxia). No segundo e terceiro dias, os participantes realizaram em 

ordem aleatória e cega, esforços supramáximos a 110% IVO2MAX sob condições de normóxia 

(FiO2= 20,9%) ou hipóxia (FiO2= 14,0%).  

Os procedimentos foram realizados no laboratório em ambiente controlado (pressão de 

717,6 ± 2,1 mmHg; temperatura de 23,3 ± 1,6 C ° e umidade relativa do ar de 53,0 ± 7,2%, 

localizado a uma altitude de 545m). Os participantes foram orientados a manter sua rotina de 
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treinamento durante o período do estudo, mas foram instruídos a se abster de qualquer exercício 

exaustivo, álcool ou cafeína 48 horas antes de qualquer avaliação. 

 

2.3.3. Determinação da composição corporal (iDXA) 

A composição corporal foi determinada em scanner corporal (Dexa, Lunar DPX-NT; 

General Electric Healthcare, Little Chalfont, Buckinghamshire), utilizando o software 

ENCORE® (versão 12.20.023). O equipamento foi previamente calibrado antes de cada teste 

seguindo as recomendações do fabricante. Durante o teste, os voluntários permaneceram em 

decúbito dorsal, imóveis, com respiração constante. O percentual de gordura (G%), massa 

muscular corporal (MM) e respectivas variáveis relativas ao peso dos membros inferiores foram 

determinados (PTMI e MMMI respectivamente) (MINAHAN et al., 2007; HARVEY et al., 

2015). 

 

2.3.4. Teste incremental até exaustão (TI) 

Antes do TI foi realizado aquecimento padrão de 5 minutos na intensidade de 7 km/h; 

após 2 minutos de repouso, o teste foi iniciado a 8 km/h, com incrementos de 1 km/h a cada 2 

minutos até a exaustão voluntária. As variáveis ventilatórias foram monitoradas durante todo o 

teste, utilizando um analisador de gases (Quark, modelo CPET, COSMED, Itália), enquanto a 

FC foi medida por cardiofrequêncimetro (modelo A300, Polar, Finlândia). A PSE foi 

mensurada utilizando uma escala de esforço que varia de 0 a 10 pontos (BORG, 1998). Os 

critérios adotados para considerar o teste como máximo foram: a) Relação de trocas respiratória 

(RER) maior que 1,10; b) FCMAX semelhante ou superior à predita pela equação: 208- (0,7 * 

Idade) (TANAKA et al., 2001); c) PSE igual ou superior a 9 pontos. O maior valor médio de 

VO2 nos últimos 30 segundos ao final do teste foi considerado o VO2MAX quando ocorreu um 

platô no VO2; para este estudo, o critério de platô do VO2 foi uma diferença inferior a 2,1 

ml/kg/min entre os estágios.  

 

2.3.5. MAOD determinado por um único esforço supramáximo até a exaustão 

(MAODALT) 

O MAODALT foi realizado em esteira motorizada seguindo procedimentos previamente 

descritos (BERTUZZI et al., 2016). Resumidamente, os participantes permaneceram sentados 

por 5 minutos e as variáveis respiratórias dos últimos três minutos foram utilizadas para 

determinar o consumo de oxigênio em repouso (VO2REP) e uma amostra de sangue do lóbulo da 

orelha de 25µl foi retirada para determinar a [La] em repouso ([La]REP). Após o aquecimento 
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padronizado, os participantes realizaram um esforço supramáximo a 110% da IVO2MAX até a 

exaustão (Tlim). Após o esforço, o sujeito permaneceu sentado por 10 minutos para determinar 

o EPOC, amostras de sangue de 25µl foram coletadas 3, 5 e 7 minutos após o esforço para 

determinar os maiores valores de [La], que foi considerado o pico de concentração de lactato 

([La]PICO). Durante e logo após o teste, o VO2, VCO2, VE, pressão parcial de O2 e CO2 (PetO2 

e PetCO2), FC e SpO2 foram medidos respiração a respiração. 

O valor CA determinado pelo MAODALT foi calculado como a soma dos equivalentes 

de oxigênio do EAl e E[La]. O EPCR foi considerado como a área do EPOCFAST, a fase rápida e a 

fase lenta do EPOC foram discriminadas usando um modelo de ajuste biexponencial, dado pela 

equação abaixo: 

 

𝑉𝑂2(𝑡) = 𝑉𝑂2𝑅𝐸𝑃 + 𝐴1[𝑒−(𝑡−𝑡𝑑)/𝑡1] + 𝐴2[𝑒−(𝑡−𝑡𝑑)/𝑡2] 

 

Onde VO2 (t) é o consumo de oxigênio no tempo, t, VO2REP é o consumo de oxigênio 

em repouso, A é a amplitude, td é o atraso de tempo, t é a constante de tempo e 1 e 2 denotam 

os componentes rápidos e lentos do EPOC, respectivamente. Posteriormente, o A1 foi 

multiplicado pelo t1 para estimar o EAl (ROBERTS et al., 1978, BENEKE et al., 2002): 

𝐸𝐴𝑙 = 𝐴1𝑥 𝑡1 

O E[La] foi determinado usando a equação abaixo (DI PRAMPERO; FERRETTI, 1999): 

 

𝐸[𝐿𝑎](𝑙) =  (([𝛥𝐿𝑎]) ∗ 3 ∗ 𝑃𝑇)/1000 

 

Onde [ΔLa] representa o [La]PICO menos a [La]REP, PT representa o peso corporal. O 

valor absoluto da CA foi relativizado pelo PT, MM, PTMI e MMMI respectivamente. 

O método trapezoidal foi utilizado para estimar a área de consumo de oxigênio, sobre o 

tempo de duração do esforço, o VO2REP foi subtraído da área do VO2 para estimar a EAER. 

Assim, a soma da energia proveniente dos três metabolismos (EAer + EAl + E[La]) foi considerado 

como o gasto energético total (GET) do esforço, possibilitando relativizar a participação 

energética de cada metabolismo (%EAer + %EAl + %E[La])  (BERTUZZI et al., 2016). 

 

2.3.6. Análise de sangue e análises ventilatórias 

As amostras de sangue foram coletadas utilizando tubos capilares heparinizados e 

calibrados para coleta de 25μl de sangue do lóbulo da orelha. As amostras foram colocadas em 
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tubos Eppendorf contendo 50μl de fluoreto de sódio a 1%. O sangue foi usado para determinar 

as [La] por meio de um lactímetro (modelo 2700, YSI, Ohio, EUA). 

Cada respiração foi analisada usando o Quark (modelo CPET, Cosmed Itália), o 

equipamento foi calibrado seguindo a recomendação do fabricante, resumidamente, o 

equipamento foi calibrado usando gás padrão contendo concentrações de O2 e CO2 conhecidas, 

calibrado utilizando ar ambiente (FiO2= 20,9%), e o fluxo de ar da turbina foi calibrado usando 

uma seringa de 3 litros. 

 

2.3.7. Exposição a hipóxia 

A exposição à hipóxia/normóxia foi gerada usando uma válvula de ar unidirecional 

(modelo bidirecional, T-Shape, 2700 grande, Hans-Rudolph, Kansas, EUA); a válvula conectou 

o participante a um reservatório de ar com capacidade de 4500l, o reservatório de ar foi 

conectado a um gerador de hipóxia (Colorado Altitude Training, Califórnia, EUA), o gerador 

manteve o FiO2 constantemente em 14,0% na situação de hipóxia e em situação de normóxia 

manteve uma FiO2 de 20,9%. Para os Tlim, as medidas em repouso e aquecimento foram 

realizadas em normóxia, enquanto o esforço e a recuperação após o esforço foram realizados 

em hipóxia ou normóxia (figura 1). 

 

 

Figura 1. Equipamentos utilizados para garantir a exposição a hipóxia durante a corrida.  

 

2.3.8 Análise estatística 
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O poder amostral foi calculando utilizando o software G-Power (versão 3.1.9.7, 

Alemanha). O software OriginPro (versão 8.5, OriginLab Corporation, Microcal, 

Massachusetts, EUA) foi utilizado para realizar todos os ajustes matemáticos e integrais 

utilizados para determinar as contribuições energéticas de cada metabolismo; para as demais 

análises estatísticas, foi utilizado o programa JAMOVI (versão 2.0.0, Sydney, Austrália), sendo 

adotado um valor de significância de p < 0,05. A normalidade e homogeneidade dos dados 

foram determinadas pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene; respectivamente, a presença de 

outliers foi verificada por meio do gráfico Box-Plot. Devido à normalidade dos dados, as 

variáveis foram expressas em média, desvio padrão e os limite superior e inferior do intervalo 

de confiança (95% C.I.). O teste t pareado foi usado para comparar as duas situações (normóxia 

x hipóxia). O tamanho do efeito (ES) foi calculado e interpretado pelo valor de Cohen-d, sendo 

classificado como Trivial (<0,20); Small (0,20-0,50); Moderate (0,51-0,80); Large (> 0,80). A 

concordância entre as medidas de capacidade anaeróbia em hipóxia e normóxia foi verificada 

pela análise gráfica do teste de Bland-Altman (BLAND; ALTMAN, 1986). 
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2.4. Resultados 

 

As variáveis antropométricas, composição corporal, TI e varáveis ventilatórias estão 

apresentadas na tabela 1. Os participantes atenderam a todos os critérios necessários para que 

o teste fosse considerado como teste máximo até a exaustão. 

 

Tabela 1. Composição corporal e medidas antropométricas dos participantes. 

Variável Média ± DP 95% C.I.  

Composição corporal (DEXA)  

Idade (Anos) 25,2 ± 3,2 [23,5 – 26,8] 

Altura (cm) 176,6 ± 7,0 [173,0 – 180,0] 

PT (Kg) 75,8 ± 9,9 [71,4 – 80,7] 

MM (Kg) 56,7 ± 6,4 [53,6 – 59,7] 

MI-PT (Kg) 27,9 ± 4,5 [25,7 - 30,0] 

MI-MM (Kg) 20,8 ± 3,0 [19,4 - 22,2] 

G (%) 21,1 ± 5,5  [19,3 – 24,6] 

Variáveis em repouso  

VO2REP (L/min) 0,4 ± 0,1 [0,4 – 0,5] 

SpO2REP (%) 98,0 ± 0,5 [97,4 -98,0] 

[La]REP (mmol/L) 01,2 ± 0,5 [1,00 – 1,4] 

Variáveis em intensidade máxima  

VO2MAX (ml/Kg/min) 45,8 ± 4,8 [43,5 – 48,1] 

VO2MAX (L/min) 3,5 ± 0,3 [3,29 - 3,61] 

IVO2MAX (km/h) 12,5 ± 1,3 [11,8 -13,1] 

FCMAX (bpm) 192,0 ± 6,0 [189 - 195] 

RER 1,1 ± 0,1 [1,08 – 1,15] 

VE (L/min) 135,2 ± 19,3 [126 - 144] 

PT – Peso total; MM – Massa muscular; VO2MAX – Máximo consumo de oxigênio; IVO2MAX – Intensidade relativa 

ao máximo consumo de oxigênio, FCMAX – Frequência cardíaca máxima; RER- Razão entre trocas respiratórias, 

VE, Ventilação pulmonar.   

  

As variáveis fisiológicas medidas durante os esforços supramáximos em condições de 

hipóxia/normóxia estão apresentadas na tabela 2, algumas variáveis apresentaram diferenças 

estatísticas em situação de hipóxia, o VO2PICO diminuiu 19,60% em hipóxia (p <0,01; ES = 

0,92; [Large]; 95% C.I. = 0,32, 1,50), bem como a PetO2 diminuiu 56,01% (p <0,01; ES = 
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10,53; [Large]; 95% C.I. = 6,51, 14,40), SpO2 diminuiu 23,89% (p <0,01; ES = 2,77; [Large]; 

95% C.I. = 1,63, 3,90), FCPICO 3,65% (p <0,01; ES = 1,35; [Large]; 95% C.I. = 0,60, 2,07), 

enquanto isso, o RER aumentou 10,83% em situação de normóxia (p <0,01; ES = 0,84; [Large]; 

95% C.I. = 0,24, 1,40). 
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Tabela 2. Resultado das variáveis ventilatórias e metabólicas durante esforço supramáximo 110% IVO2MAX em condições de normóxia e hipóxia. 

Variável Tlim (H) Tlim (N) DifN-H 

(%) 

P ES 95%C.I. Classificação 

VO2PICO (L/min) 2,8 ± 0,4 3,2 ± 0,4* 19,6 0,001 0,92 0,32;1,50 Large 

VCO2PICO (L/min) 3,9±0,6 4,1 ± 0,7 5,5 0,334 0,25 -0,25;0,74 Small 

RER 1,4±0,2 1,3 ± 0,1* -10,8 0,004 0,84 0,25;1,40 Large 

VEPICO (L/min) 125,2 ± 19,3 117,2 ± 21,0 -4,6 0,19 0,33 -0,17;0,83 Small 

FCPICO (bpm) 177,0 ± 9,0 183,0 ± 8,0* 3,7 0,01 1,35 0,60;2,07 Large 

PetO2 (mmHg) 67,7 ± 3,6 106,5 ± 3,3* 56,00 0,01 10,53 6,51;14,40 Large 

SpO2 (%) 76,6 ± 5,4 94,4 ± 3,3* 23,9 0,01 2,77 1,63;3,90 Large 

[ΔLa] (mmol/L) 9,9 ± 3,4 10,1 ± 2,3 8,9 0,82 0,05 -0,42;0,52 Trivial 

R2 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,6 0,30 0,26 -0,23;0,76 Small 

A1 1,3 ± 0,3 1,5 ± 0,4* 30,7 0,03 0,57 0,03;1,10 Moderate 

t1 1,3 ± 0,2 1,0 ± 0,2* -25,8 0,01 -1,60 -0,84; -2,34 Large 

VO2EPOCArea (L) 8,0 ± 1,3 8,6 ± 1,4 8,6 0,26 0,29 -0,21;0,78 Small 

VO2PICO – Consumo de oxigênio pico; VCO2PICO- Produção de dióxido de carbono pico; RER – Razão entre trocas respiratórias; VEPICO- Ventilação pulmonar pico; FCPICO- 

Frequência cardíaca pico; PetO2- Pressão parcial final de oxigênio; SpO2- Saturação periférica de oxigênio sanguíneo; [ΔLa]- Diferença entre concentração de lactato pico e 

concentração de lactato em repouso; R2- Coeficiente de correlação linear; A1- Amplitude da fase rápida; ti- Constante de tempo da fase rápida; VO2EPOCArea- área do consumo de 

oxigênio durante o EPOC. * Representa diferença estatística entre hipóxia e normóxia (p<0.05). 
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A CA determinadas usando MAODALT não foi estatisticamente diferente entre as 

situações de hipóxia ou normóxia (p = 0,69; ES = -0,1; [Trivial]; 95% C.I. = -0,59, 0,39; figura 

2 - painel A), além disso, a CA mostra a alta concordância entre situações com baixo erro de 

medida (BIAS = -0,103; 95% C.I. = -0,64, 0,44; figura 2, painel B). 

 

 

Figura 2.  Comparação e concordância entre a capacidade anaeróbia determinada pelo MAODALT sob hipóxia 

(H) e normóxia (N). Painel A - comparação entre a capacidade anaeróbia em hipóxia e normóxia. Painel B - 

Concordância entre a capacidade anaeróbia usando a análise gráfica de Bland-Altman. * representa diferença 

estatística (p <0,05). 

 

Da mesma forma, não há diferenças entre os valores de CA relativos ao PT (p = 0,67; 

ES = -0,10; [Trivial]; 95% C.I. = -0,59, 0,38; figura 3 - painel A), MM (p = 0,70; ES = -0,09; 

[Trivial]; 95% C.I. = -0,58, 0,39; figura 3 - painel B),relativo ao PTMI (p = 0,67; ES = -0,10; 

[Trivial]; 95% C.I.= -0,59, 0,38; figura 3 - painel C), relativo a MMMI (p = 0,67; ES = 0,10; 

[Trivial]; 95% C.I. = -0,37, 0,57; figura 3 - painel D). 
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Figura 3. Comparação entre a capacidade anaeróbia sob normóxia (N) e hipóxia (H) em relação às variáveis de 

composição corporal. Painel A - em relação ao peso corporal; Painel B - em relação ao peso do músculo corporal, 

Painel C - em relação ao peso dos membros inferiores; Painel D - relativo ao peso do músculo do membro inferior. 

 

Os dados relativos à EAer e EANA estão apresentados na figura 4. EAer apresentou 

diferença estatística em hipóxia (p = 0,30; ES = -0,26; [Small]; 95% C.I.= -0,79, 0,23; figura 4 

- painel A). Por outro lado, nenhuma diferença significativa foi encontrada no EAl (p = 0,85; ES 

= 0,04; [Trivial]; CI 95% = -0,43, 0,52; figura 4 - painel B) e E[La] (p = 0,85; ES = 0,04; [Trivial]; 

CI 95% = -0,43, 0,52; figura 4 - painel C). 

 

 

Figura 4. Contribuição energética de um esforço exaustivo supramáximo em normóxia (N) e hipóxia (H). Painel 

A - contribuição aeróbia; Painel B - contribuição de fosfagênios; Painel C - contribuição láctica; * representa 

diferenças significativas (p <0,05). 
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O Tlim em 110%IVO2MAX foi significativamente menor em hipóxia quando comparado 

com normóxia (p <0,01; ES = 1,57; [Large]; C.I.95% = 0,84, 2,27; figura 5, painel A). A 

contribuição metabólica relativa de cada metabolismo durante o esforço supramáximo foi 

apresentada na figura 5 painel B, a EAer relativa apresentou menor em hipóxia (p <0,01; ES = 

2,43; [Large]; C.I. 95% = 1,40, 3,44; figura 5, painel B); entretanto, os metabolismos anaeróbios 

de forma relativa apresentaram-se maiores em situação hipóxia, EAl (p <0,01; ES = 1,47; 

[Large]; 95% C.I. = 0,71, 2,19; figura 5, painel B) E[La] (p <0,01; ES = 1,09; [Large]; 95% C.I. 

= 0,43, 1,72; figura 5, painel B). 

 

 

Figura 5. Tempo até a exaustão em esforço supramáximo e contribuição relativa dos metabolismos aeróbios e 

anaeróbios. O painel A representa o tempo até a exaustão do esforço supramáximo; o painel B representa a 

contribuição de energia em relação a cada metabolismo, ■ representa a contribuição do metabolismo anaeróbio 

alático; ■ representa contribuição do metabolismo anaeróbio láctico; □ representa a contribuição do metabolismo 

aeróbia; * Diferenças significativas entre todos os demais grupos (p <0,05). 

 

2.5. Discussão 

 

O presente estudo objetivou analisar a influência da hipóxia na CA determinada por 

meio de um único esforço supramáximo até a exaustão (método de MAODALT). Nosso principal 

achado demonstra que a hipóxia não alterou os valores de CA. O resultado corrobora com 

estudos anteriores que demostram resultados semelhantes quando comparados normóxia a 

condições de hipóxia (MEDBO et al., 1988, FRIEDMANN et al., 2007, TAKEI et al., 2020). 

Esse achado indica que o MAODALT pode ser considerado uma expressão quantitativa da 

capacidade anaeróbia. 
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O paradigma da utilização da hipóxia como método complementar de verificação da 

validade dos índices anaeróbios baseia-se na lógica de que, ao fornecer menos oxigênio ao 

indivíduo e submetê-lo a um exercício exaustivo e predominantemente aeróbio, seu 

desempenho deveria ser reduzido devido a menor capacidade de gerar energia por meio do 

metabolismo aeróbio, enquanto a CA é composta por processos anaeróbios, pelo menos 

teoricamente esta não deve ser modificada devido a um menor suprimento de O2  (MEDBO et 

al., 1988, FRIEDMANN et al., 2007, NOORDHOF et al., 2013, TAKEI et al., 2020). 

Em concordância, outros autores investigaram testes anaeróbios em situação de hipóxia. 

Medbo et al. (1988) e Friedmann et al. (2007) não encontraram alterações na CA determinada 

pelo MAOD convencional em hipóxia (FiO2 = 13,5%); no entanto, eles usaram uma pequena 

amostra de apenas três indivíduos. Mais tarde, Friedmann et al. (2007) compararam o MAOD 

convencional em hipóxia (FiO2 = 15,0%) usando uma amostra de 18 participantes, os esforços 

supramáximos foram realizados em uma esteira a uma intensidade da 110-120% IVO2MAX, os 

resultados reforçam o uso do MAOD para quantificar a CA (MEDBO et al., 1988, 

FRIEDMANN et al., 2007). 

Outro método proposto para determinar a CA foi o método de eficiência absoluta (GE), 

este método combina a potência mecânica e a cinética do VO2 para calcular o GE (índice 

semelhante a CA), porém em situação de hipóxia os valores de GE foram menores do que a 

normóxia, provavelmente devido à diminuição na potência causada por hipóxia (NOORDHOL 

et al., 2013). 

Em um estudo clássico Calbet et al. (2003) testaram a hipótese de que os resultados do 

Wingate e a energia liberada poderiam ser diminuídas em hipóxia, assim, 10 ciclistas realizaram 

30 segundos all-out em hipóxia (FiO2 = 10,0%), os resultados não mostram alteração na 

potência mecânica, potência pico ou [La] (CALBET et al., 2003). Recentemente, foi 

investigado se os resultados de vários testes de Wingate em sequência (3 séries de 30 segundos) 

poderiam ser alterados em hipóxia (FiO2 = 14,5%), da mesma forma, seus resultados não 

evidenciam diferenças na potência de pico, potência média, trabalho total ou índice de fadiga 

ou [La]PICO quando comparado com normóxia (TAKEI et al., 2020). 

Além disso, o MAODALT tem a vantagem de estimar o EAl e E[La] de forma individual 

possibilitando melhor comparação e entendimento dos metabolismos envolvidos no esforço. A 

contribuição do EAl foi determinada através da área do EPOCFAST, utilizando um modelo de 

ajuste biexponencial, e este parâmetro não foi alterado na hipóxia (BENEKE et al., 2002, 

BERTUZZI et al., 2010).  
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Embora alguns estudos tenham investigado o EPOC sob hipóxia e possíveis alterações 

na oxidação de substratos (KELLY; BASSET, 2017, NAVALTA et al., 2018), nossos 

resultados demonstraram a independência do EAl da disponibilidade de oxigênio. A 

contribuição de E[La] não foi modificada pela hipóxia, fato explicado pela ausência de alterações 

na [La] sanguínea durante a hipóxia, o aumento de [La] na hipóxia parece estar relacionado a 

alguns fatores como altitudes acima de 4000m/FiO2: 13,0% (MOON et al., 2016), além disso, 

a duração e a intensidade do esforço poderiam alterar a E[La]; esforços curtos em hipóxia não 

apresentam diferenças na [La], enquanto os autores relatam diferenças em exercícios contínuos 

e de longo prazo (GIRARD et al., 2017, DEB et al., 2018). 

O menor VO2 durante o exercício resulta na diminuição da contribuição do EAer 

(SIEBENMANN, 2012); no presente estudo a hipóxia resultou em uma diminuição de 19,6% 

no VO2PICO e respectiva diminuição na EAer. Em comparação, no MAOD convencional, ocorreu 

redução de aproximadamente 28% no VO2;  durante o teste GE, encontrou-se 7,5% de redução 

do VO2, e em TI, encontrou redução de 22,3% (FRIEDMANN et al., 2007, NOORDHOF et al., 

2013). 

Neste estudo, foi encontrada uma redução de 23,1 ± 10,6% no desempenho do Tlim em 

condições de hipóxia. Friedmann et al. (2007) encontraram uma diminuição de 28,3 ± 7,4% no 

tempo Tlim. A diminuição do desempenho durante a hipóxia parece estar relacionada a alguns 

fatores como valores de FiO2 e fadiga periférica, o menor FiO2 indica que a disponibilidade de 

oxigênio está relacionada à manutenção da intensidade dos esforços (JEFFRIES et al., 2019). 

Enquanto isso, os autores sugerem que a diminuição do esforço máximo até a exaustão parece 

estar relacionada a uma maior fadiga periférica causada por hipóxia (ROMER et al., 2007). 

A literatura e os dados do presente estudo mostram que o MAODALT é uma alternativa 

para mensurar a CA mesmo em hipóxia, algumas limitações metodológicas do método utilizado 

neste estudo e descritas no estudo original de Bertuzzi et al., (2010) devem ser revistas, a 

quantidade de lactato medido no sangue não é necessariamente equivalente à quantidade de 

lactato medido no músculo, essa diferença se deve a vários fatores como o tempo em que o 

lactato muscular é transportado para o sangue varia entre os sujeitos, com o pico de lactato no 

sangue ocorrendo de 3 a 10 minutos após o término do exercício (DI PRAMPERO;  

FERRETTI, 1999), os sistemas de remoção de lactato sanguíneo estão trabalhando para 

remover o lactato durante todos os esforços e após o término do esforço (MOXNES et al., 

2012), a produção de energia anaeróbia, bem como a demanda muscular, variam de acordo com 

o grupo de músculos utilizados durante o esforço. Uma vez que as [La] podem ser alteradas em 

altitudes extremas e diferentes intensidades de exercício, pesquisas futuras são essenciais para 



47 
 

comparar os resultados do MAODALT em diferentes altitudes de hipóxia e sua aplicação em 

diferentes intensidades supramáximas 120%, 130%, 140% - IVO2MAX. 

 

2.6. Conclusão 

Os novos achados do estudo atual evidenciaram que a capacidade anaeróbia 

determinada por um único exercício exaustivo não é afetada pela disponibilidade reduzida de 

O2. Isso reforça a proposição de que este protocolo MAODALT pode ser considerado como uma 

expressão quantitativa da capacidade anaeróbia. 
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3. CAPÍTULO 3 - Respostas agudas à "hipóxia intermitente de recuperação" 

durante sessão de HIIT 

 

3.1. Introdução  

 

O treinamento de hipóxia intermitente (THI) consiste em realizar esforços contínuos ou 

repetidos geralmente em hipóxia e passar períodos intermitentes ao longo do dia alternando 

hipóxia e normóxia (FAISS; GIRARD; MILLET, 2013; MILLET et al., 2010; SINEX; 

CHAPMAN, 2015). O uso do THI como um estímulo adicional ao treinamento é uma prática 

comum à vários esportes cíclicos (FAISS; GIRARD; MILLET, 2013). 

Estudos mostram a eficácia do THI na melhoria do desempenho esportivo em curtos 

períodos (ou seja, 3-5 semanas de treinamento), fornecendo evidências de melhorias anaeróbias 

(CZUBA et al., 2017a), mudanças no pH, maior anidrase carbônica, transporte de glicose e 

atividade do HIF1-α no músculo (FAISS; GIRARD; MILLET, 2013). Além disso, estudos tem 

sugerido que o THI é eficaz para melhorar a economia de movimento, o VO2MAX e a capacidade 

de sprints repetidos (CZUBA et al., 2011; CZUBA et al., 2017a; GALVIN et al., 2013; 

KATAYAMA et al., 2004).  

Apesar de o THI ser eficiente em promover adaptações positivas, a realização de 

treinamento em hipóxia causa redução na intensidade do treinamento e perda da qualidade do 

movimento, reduzindo a capacidade de geração de força e diminuindo o número de esforços 

realizados. A diminuição da intensidade do exercício causada pela hipóxia ao longo do tempo 

poderia explicar a ausência de resultados positivos ou mesmo a redução do desempenho em 

algumas pesquisas (BILLAUT; BUCHHEIT, 2013; BROCHERIE et al., 2016; DEB et al., 

2018).  

O THI pode resultar em um efeito paradoxal; por um lado, pode promover adaptações 

adicionais devido à exposição à hipóxia; por outro lado, a exposição pode diminuir a 

intensidade do treinamento. Os efeitos negativos podem “diluir” os possíveis efeitos positivos 

no desempenho (SINEX; CHAPMAN, 2015).  

Por isso, a realização do THI com esforços em normóxia e pausas entre os esforços em 

hipóxia pode ser uma alternativa para manter a intensidade e a qualidade técnica/mecânica 

durante o treinamento. Essa estratégia provavelmente geraria adaptações positivas tanto do 

treinamento regular quanto da exposição à hipóxia, evitando os efeitos deletérios da hipóxia 

durante o exercício. No entanto, até onde sabemos, nenhum estudo até o momento investigou 

essa possibilidade em condições reais de treinamento.  
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3.2. Objetivo 

Este estudo piloto teve como objetivo caracterizar uma sessão de treinamento 

intermitente aplicando a hipóxia somente durante os períodos de recuperação (modelo de 

hipóxia de recuperação) e comparar estas respostas com a situação em normóxia. Nossa 

hipótese era que o método poderia gerar alterações fisiológicas nos marcadores tradicionais do 

exercício como [La], FC e percepção subjetiva de esforço (PSE) superiores ao treinamento 

realizado em normóxia sem diminuir o número de esforços realizados, além de causar alterações 

na SpO2 e PaO2, suficientes para poder gerar alterações positivas.   

 

3.3. Materiais e métodos 

3.3.1. Participantes 

 

Dezesseis homens participaram deste estudo (idade = 23 ± 4 anos, altura = 180 ± 10 cm, 

massa corporal = 78,4 ± 11,9 kg). Os participantes assinaram um termo de consentimento 

concordando em participar do estudo. Todos os procedimentos adotados pelo estudo estão de 

acordo com o comitê de ética em pesquisa em seres humanos da universidade e a declaração de 

Helsinque. 

 

3.3.2. Desenho experimental 

Os participantes compareceram ao laboratório em 3 dias distintos, com intervalo 

mínimo de 48 horas entre os dias. Os voluntários foram orientados a manter a mesma dieta 

antes de todos os esforços, a fazer refeições regulares até pelo menos duas horas antes das 

intervenções, evitar cafeína e álcool. Todos os procedimentos foram realizados no mesmo 

horário do dia. O laboratório está localizado a uma altitude de 531 metros acima do nível do 

mar, com temperatura controlada de 22 ° C. Nenhum dos participantes viajou a altitudes acima 

de 1.500m nos 6 meses anteriores. Todos os experimentos foram realizados em esteira (Super 

ATL, Imbrahmed, Brasil). 

No primeiro dia foram mensurados a altura, peso total (PT). Os participantes foram 

familiarizados com a esteira e a máscara facial unidirecional que utilizarão durante o estudo. 

Antes de cada intervenção, foi realizado aquecimento em esteira rolante de 5 minutos com 

intensidade equivalente a 7 km/h. Em seguida, os sujeitos realizaram teste incremental até 

exaustão (TI), para determinar a maior velocidade alcançada (VPICO). Nos outros dois dias, os 

participantes realizaram uma sessão de treinamento intervalado em alta intensidade, podendo 
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estar totalmente em normóxia (NN) ou com hipóxia somente durante a recuperação (HR). Essas 

execuções foram realizadas de forma aleatória, sem que os participantes soubessem da situação 

a que estavam sendo expostos. 

 

3.3.3. Teste incremental até exaustão (TI) 

O TI iniciou em 8 km/h, com incrementos de 1 km/h a cada 3 minutos, até a exaustão 

voluntária. Entre cada etapa, houve um intervalo de 30 segundos para coleta de amostras de 

sangue e registro da FC e PSE. Os seguintes critérios de exaustão foram adotados: a) [La] > 8,0 

mmol/L; b) FCMAX prevista pela idade (FCpred = 208 - (0,7 * idade); c) PSE> 9 em uma escala 

de PSE de 0 a 10 pontos (FOSTER et al., 2001). 

A VPICO foi a maior velocidade alcançada no TI; quando a exaustão ocorreu antes de 

completar o estágio a VPICO foi ajustado usando a equação (KUIPERS et al., 1985): 

 

VPICO = VEC + (TEI/TE) * I 

 

Onde, VEC – velocidade do último estágio completo, TEI- tempo de permanência no 

estágio incompleto; TE- Tempo estipulado por estágio, I – incremento de intensidade entre 

estágios. 

 

3.3.4. Instrumentalização da hipóxia 

Uma máscara unidirecional Air San (Air Safety, Brasil) foi conectada a uma mangueira 

flexível de 3 metros (IVPU, aspirador de ar PU 1.1 / 2), a extremidade oposta foi conectada a 

uma tenda (CAT, TentTM, EUA) de 2 metros de largura, 3 metros de comprimento e 2 metros 

de altura (capacidade de ar de 12.000 l), conectado a um gerador de hipóxia (CAT-430TM, 

Altitude Control Technologies, EUA). O sistema permaneceu ligado durante todo o 

experimento. A FiO2 selecionado para hipóxia foi de 13,5%, sendo monitorada por meio de um 

sensor de O2 (Oxygen Senor R-17MED, Teledyne Analytical Instruments, EUA). Os 

participantes realizaram os mesmos procedimentos para normóxia, porém receberam ar 

ambiente (FiO2: 20,9%) (Figura 1, capítulo anterior). 

 

3.3.5. Sessão de treino de hipóxia intermitente de recuperação 

Ambas as sessões de treinamento (HR X NN) consistiram em dez esforços de 1 minuto 

a 100% VPICO, com 2 minutos de pausas passivas com ou sem hipóxia. Em ambas as sessões, 

os participantes realizaram seus esforços exclusivamente em normóxia. No entanto, durante os 
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intervalos, os participantes respiraram ar com 20,9% ou 13,5% de disponibilidade de O2. Após 

o término de cada esforço, foram medidos PSE, [La], concentrações de glicose sanguíneas 

([Glu]), a cada 10 segundos foram coletadas a FC e SpO2, até 120 segundos do fim do intervalo 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Representação da dinâmica da sessão de treinamento intermitente de alta intensidade com intervalos de 

recuperação em hipóxia ou normóxia.  

  

3.3.6. Estimativa da dose de hipóxia (DH) 

A DH foi estimada por meio do tempo de exposição em horas (t) multiplicado pela 

redução da SpO2, assumindo um valor de SpO2 em repouso de 98%. Assim, DH = (98 - SpO2) 

x t (MILLET et al., 2016). 

 

3.3.7. Estimativa da pressão parcial arterial de oxigênio (PaO2) 

Os valores de SpO2 coletados durante o treino foram convertidos em valores de PaO2 

utilizando a equação (GADREY et al., 2019): 

 

𝑃𝑎𝑂2  =  (
23400

1
𝑆𝑝𝑂2

− 0.99
)

1
3

 

 

3.3.8. Análise das amostras de sangue  

As amostras de sangue foram coletadas em tubos capilares heparinizados e calibrados 

para coleta de 25μl de sangue do lóbulo da orelha. As amostras foram colocadas em tubos 

Eppendorf contendo 50μl de fluoreto de sódio a 1%. Esses tubos foram congelados a -20° C 
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para posterior análise em analisador de sangue para determinação das [La] e [Glu] (YLS, 

modelo 2700, Ohio, EUA). 

 

3.3.9. Análise estatística 

A normalidade, homogeneidade e esfericidade dos dados foram verificadas com os 

testes de Shapiro-Wilk, Levene e Mauchy, respectivamente. A correção de Greenhouse-Gesser 

foi aplicada quando necessário. Os dados foram expressos em média ± DP. Para comparar duas 

médias, o teste t de Student foi usado para amostras dependentes. Para comparar a normóxia e 

a hipóxia em diferentes períodos, foi utilizada a ANOVA de medidas repetidas. No caso de 

valores F significativos, o post-hoc de Sidak foi usado. O tamanho do efeito (ES) e seu intervalo 

de confiança de 95% (C.I.) foram interpretados a seguir: trivial <0,2, pequeno 0,2–0,6, 

moderado 0,6–1,2, grande 1,2–2,0 e muito grande> 2,0. Apenas a variável PSE foi analisada 

pelo teste f não paramétrico de Wilcoxon, considerando o valor da correlação bisserial (rb) 

como o ES. Um valor de p < 0,05 foi adotado para todos os testes. O software JASP (versão 

0.13.1.0, Amsterdam, Holanda) foi utilizado para todas as análises estatísticas. 

 

3.4. Resultados 

 

Na figura 7, o painel (A) indica os valores de SpO2 durante os períodos de recuperação 

e o painel (B) indica a cinética da SpO2 durante os 120 segundos de intervalo. Os valores médios 

de SpO2 de todas as sessões foram NN (96,9 ± 1,0%) e HR (86,2 ± 3,5%, p <0,01, ES = 3,04 

C.I. = 1,85, 4,22). A diminuição na SpO2 foi de 1,1 ± 1,0% para NN e 11,8 ± 3,5% para HR (p 

<0,01, ES = 3,04 C.I. = 1,85, 4,22).
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Figura 7. Comparação do comportamento da saturação média de oxigênio no sangue durante os intervalos de 

recuperação, nas diferentes sessões de treinamento; painel A - A comparação entre a média de SpO2 de cada série, 

painel B - comportamento da SpO2 durante o intervalo de 120 segundos. ▄ representa o treinamento realizado com 

intervalos em hipóxia; ○ representa o treinamento realizado com intervalos em normóxia. * significa a diferença 

estatística de normóxia com situações de hipóxia (p <0,05). 

 

Como esperado, a DH para NN (0,4 ± 0,3% .h) foi menor do que para HR (3,9 ± 1,2% 

.h, p <0,01, ES = 3,04, C.I. = 1,85, 4,22). Os valores de SpO2 transformados em PaO2 estão 

apresentados na Figura 8. O NN apresentou maior valor de PaO2 em relação ao HR (p <0,01, 

ES = 3,991, C.I = 2,488, 5,479).  

As respostas da FC durante a recuperação são apresentadas na Figura 9. A FC média do 

NN (120,0 ± 14,0 bpm) foi menor que a do HR (129,1 ± 12,7 bpm, p <0,01, ES = 1,35, C.I. = 

0,65, 2,02). 



54 
 

 

Figura 8. Comparação entre a pressão arterial de oxigênio (PaO2) no treinamento intervalado realizado com 

intervalos em hipóxia (HR) e o treinamento intervalado realizado em normóxia (NN) situação de exposição à 

hipóxia em repouso e situação de hipóxia com treinamento intervalado de alta intensidade. * representa diferença 

estatística (p <0,05). 

 

 

Figura 9. Comparação entre o comportamento da FC frequência cardíaca entre HR e normóxia. Painel A- 

Comparação entre a frequência média durante os intervalos entre os esforços. Painel B- Comparação do 

comportamento da frequência cardíaca durante o tempo de recuperação. Representa a sessão de treinamento em 

normóxia com recuperação entre os intervalos em hipóxia; □ representa a sessão de treinamento realizada em 

normóxia na intensidade máxima. * representa a diferença estatística entre as situações (p <0,05). ▄ representa o 

treinamento realizado com intervalos em hipóxia; ○ representa o treinamento realizado com intervalos em 

normóxia. 
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Não foram observadas diferenças estatísticas na [Glu] entre os grupos (HR = 4,0 ± 0,8 

mmol/L; NN = 3,9 ± 0,5 mmol/L), embora nenhuma diferença estatística tenha sido observada 

na [La] foi ligeiramente superior em HR (5,2 ± 2,0 mmol/L) do que em NN (4,4 ± 1,7 mmol/L) 

(Figura 10).  

A PSE não mostrou nenhuma diferença entre NN (5,7 ± 2,1 pts.) e HR (6,1 ± 2,4 pts, p 

= 0,54, ES = 0,24, C.I = -0,451, 0,775). 

 

Figura 10. Comparação entre as concentrações de lactato sanguíneo e glicose durante os dez esforços de 1min nas 

diferentes sessões de treinamento. ▄ Os símbolos pretos representam a sessão de treinamento em normóxia com 

recuperação entre os intervalos em hipóxia; □ Os símbolos brancos representam a sessão de treinamento realizada 

em normóxia na intensidade máxima. 
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3.5. Discussão 

 

O principal achado do presente estudo foi de que a sessão de treinamento com hipóxia 

durante os intervalos entre os esforços de alta intensidade foi eficiente em causar alterações 

fisiológicas agudas nos níveis de SpO2, FC e PaO2 em comparação com a normóxia. Assim, a 

inclusão da hipóxia somente durante os intervalos de recuperação representa um estímulo 

adicional ao treinamento, confirmando nossa hipótese. É importante destacar que essa 

intervenção não alterou os esforços físicos, todos realizados em normóxia.  

Desconhecemos quaisquer outros estudos fora do nosso grupo de estudos que 

investigaram o efeito da hipóxia intermitente apenas nos intervalos. Existe apenas um único 

estudo que verifica o efeito da exposição à hipóxia durante a recuperação após uma sessão de 

treinamento (MOON et al., 2016). Os referidos autores aplicaram um treinamento submáximo 

contínuo e utilizaram uma recuperação de 30 minutos após o término do exercício (MOON et 

al., 2016). Assim, podemos considerar os dados do presente estudo como originais. 

A exposição à hipóxia resulta em uma diminuição no suprimento de oxigênio corporal, 

causando alterações agudas, como diminuição da pressão alveolar, PaO2, pressão capilar e 

diminuição da pressão intramuscular de oxigênio (PiO2) (RICHARDSON et al., 2006; 

RICHARDSON et al., 1995). 

Uma redução na PiO2 inferior a 8.00 mmHg  foi suficiente para estabilizar o HIF1-α 

(FLUECK, 2009). Na normóxia, o PHD hidroxila o HIF1-α, possibilitando o acoplamento com 

a proteína de von Hippel-Lindau e marcando o complexo E3 ubiquitina ligase, para degradação 

do HIF1-α nos 265 proteassomas. Com a diminuição do PHD devido à diminuição do PiO2, o 

HIF1-α se estabiliza, aumentando sua concentração dentro do citosol da célula, fazendo com 

que a proteína MAPK fosforile o HIF1-α. Essa proteína fosforilada se transloca para o núcleo 

da célula, conectando-se com o HIF1-β, formando o complexo HIF1-α/HIF1-β. Este complexo 

se conecta ao domínio HRE, aumentando a transcrição de várias outras proteínas que são 

responsáveis pelas adaptações positivas decorrentes da exposição à hipóxia (FERNÁNDEZ‐

TORRES et al., 2017; GRAHAM; MCCRACKEN, 2019; LINDHOLM; RUNDQVIST, 2016). 

Um estudo utilizando uma FiO2 de 10%, que é inferior ao nível utilizado neste estudo 

(FiO2: 13,6%), os valores de PaO2 em repouso foram 46 ± mmHg, com respectivos valores de 

PiO2 de 23 ± 6 mmHg (RICHARDSON et al., 2006). Esses valores ficaram acima do necessário 

para a estabilização do HIF1α, indicando que a hipóxia passiva não leva a adaptações na via do 

HIF-1α. Corroborando, uma revisão sistemática mostrou que apenas a hipóxia passiva não foi 

eficiente em causar alterações aeróbias ou anaeróbias (BÄRTSCH et al., 2008).  
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Outros estudos mostram que o exercício físico em normóxia realizado em alta 

intensidade pode diminuir os valores de PiO2 de 35 mmHg para 3,1 mmHg, portanto, o 

exercício em alta intensidade per se parece ser suficiente para estabilizar esta via metabólica 

(RICHARDSON et al., 2006; RICHARDSON et al., 1995; RICHARDSON et al., 1995). 

Estudos relataram valores de PaO2 de 46 mmHg quando combinados exercícios de alta 

intensidade com hipóxia, com respectivos valores de PiO2 de 2,3 mmHg, que são menores do 

que o necessário para a estabilização do HIF1α (FLUECK, 2009; RICHARDSON; et al., 1995). 

No presente estudo, quando a hipóxia foi adicionada durante os intervalos de repouso 

encontrou-se uma PaO2 média de 50.26 ± 4.57 mmHg.  

Não podemos afirmar que a diminuição da oferta de oxigênio na sessão de treinamento 

proposta foi suficiente para estabilizar o HIF1-α, uma vez que não realizamos biópsias 

musculares para determinar sua concentração ou expressão. O valor médio de SpO2 durante os 

intervalos foi semelhante ou inferior ao observado em estudos que demonstraram melhora no 

desempenho com THI, em comparação com o treinamento realizado em normóxia (FAISS; 

GIRARD; MILLET, 2013; GALVIN et al., 2013; MILLET et al., 2014). Com base nas 

informações citadas, pode-se especular que a adição de hipóxia durante o intervalo é um 

estímulo adicional para otimizar ganhos fisiológicos, mas com a vantagem de manter a 

intensidade do esforço, uma vez que os esforços foram realizados em normóxia. 

A DH foi maior nos períodos de recuperação em hipóxia, no entanto, a literatura fornece 

informações limitadas sobre a DH necessária para desencadear adaptações positivas 

(GARVICAN-LEWIS; SHARPE; GORE, 2016). A DH para uma determinada atividade parece 

depender tanto do tempo de exposição quanto da variação dos valores de SpO2. Essa variação 

parece ser influenciada por diversos fatores, como idade, nível de treinamento e capacidade de 

manter o consumo de oxigênio em altitude e durante a resposta ventilatória à hipóxia. A resposta 

ventilatória de cada indivíduo pode alterar toda a cascata de consumo de oxigênio dos alvéolos 

ao PiO2 muscular (CHAPMAN, 2013; RICHARDSON et al., 2006). 

Ocorreu tendência do aumento das [La] em situação de HR, porém não foram 

encontradas diferenças estatísticas entre situações, resultado semelhante ao observado em 

sessão de THI (CZUBA et al., 2011). O aumento das [La] devido à hipóxia pode ser explicado, 

em parte, pelo maior uso das vias anaeróbias para geração de energia, uma vez que a via aeróbia 

fica comprometida quando menos oxigênio é transportado para as células (GIRARD et al., 

2017). No presente estudo, a [Glu] manteve-se estável durante o treinamento, sugerindo que a 

hipóxia apenas na recuperação não foi suficiente para aumentar a demanda láctica para geração 
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de energia. No entanto, alguns autores não relataram alterações na [La] após a hipóxia, um 

fenômeno conhecido como “paradoxo do lactato” (HOCHACHKA et al., 2018). 

 A hipóxia pode causar redução na [Glu], acelerando a fadiga, consequentemente 

diminuindo o desempenho (PARIS et al., 2020). No presente estudo, todos os participantes 

realizaram esforços sem diminuição da intensidade ou aumento de outros parâmetros 

associados à fadiga. 

A FC foi frequentemente utilizada para determinar a carga interna de treinamento, nota-

se que o HR foi eficaz na mudança da FC durante o período de recuperação, mostrando uma 

maior carga interna para NN, a manipulação da carga interna foi associada à melhora do 

desempenho (MANZI et al., 2009). Assim, adicionar hipóxia no treinamento parece ser uma 

alternativa para elevar a carga interna, sem aumentar a carga externa. Essa hipótese ainda 

precisa ser confirmada em estudos crônicos futuros. Além disso, estudos que manipulam cargas 

de treinamento durante a hipóxia têm relatado consistentemente benefícios adicionais em 

parâmetros relacionados ao desempenho (CZUBA et al., 2011; CZUBA et al., 2017a). 

O presente estudo apresenta algumas limitações: os sujeitos não realizaram uma sessão 

de treinamento inteiramente em hipóxia ou outras combinações possíveis, embora nosso 

objetivo fosse evitar que toda a sessão fosse realizada com baixa disponibilidade de O2 pelos 

motivos relatados anteriormente. Nenhuma biópsia muscular foi realizada para determinar os 

parâmetros biomoleculares. 

 

3.6. Conclusão 

Concluímos que a hipóxia durante os intervalos entre os esforços pode ser um estímulo 

adicional e inovador para o treinamento intervalado de alta intensidade, sem prejudicar a 

execução dos esforços físicos e carga externa de treinamento, mantendo a intensidade dos 

esforços, além disso, este modelo agudo mostrou-se eficaz na promoção de alterações 

fisiológicas agudas substanciais, entretanto torna-se necessário comparar este novo protocolo 

de treinamento com o protocolo convencional que utiliza hipóxia durante toda a sessão de 

treino. 
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4. CAPÍTULO 3 - Comparação entre variáveis ventilatórias, hematológicas e 

contribuição energética dos metabolismos aeróbio e anaeróbios durante treinamento de 

hipóxia intermitente. 

 

4.1. Introdução  

 

 O treinamento intervalado em alta intensidade promove adaptações fisiológicas 

benéficas tanto em índices aeróbios, como aumento do VO2MAX, aumento da intensidade 

relacionada ao limiar anaeróbio, melhora de enzimas aeróbias (MACINNIS; GIBALA, 2017), 

quanto em índices anaeróbios, como aumento da potência pico, maiores valores de [La], maior 

capacidade de realizar sprints, aumento da capacidade anaeróbia (FOSTER et al., 2015; 

STÖGGL; BJÖRKLUND, 2017), estas adaptações promovem melhora da performance 

esportiva (GIRARD; MENDEZ-VILLANUEVA; BISHOP, 2011; KILPATRICK; JUNG; 

LITTLE, 2014).  

Durante uma sessão de treinamento intervalado todos os metabolismos responsáveis por 

gerar energia são mobilizados, tanto o EAer, quanto o EANA, constituído pelo EAl e pelo E[LA] 

(BERTUZZI et al., 2010; MILIONI et al., 2017; PANISSA et al., 2018).  

Os metabolismos contribuem de forma intermitente para gerar energia, durante o 

primeiro esforço os metabolismos anaeróbios são predominantes, com grande utilização do EAl; 

devido a pausas incompletas entre esforços, a PCR não apresenta ressíntese total, levando a 

diminuição do EAl ao passar dos esforços, com concomitante aumento da E[La], após os esforços 

iniciais o EAer torna-se predominante gerando a maior parte da energia necessária para manter 

o esforço (MILIONI et al., 2017; PANISSA et al., 2018). 

O treinamento de hipóxia intermitente (THI) consiste basicamente em realizar sessões 

de treinamento intervalado em alta intensidade em situação de hipóxia (MILLET et al., 2010; 

SINEX; CHAPMAN, 2015). Este modelo utiliza de intensidade dos esforços próximas a 100% 

da IVO2MAX ou em intensidades supramáximas, enquanto que a duração dos esforços varia de 

poucos segundos (i.e. sprints) a intervalos maiores de 1 a 3 minutos (BROCHERIE et al., 2015; 

GIRARD et al., 2017; MILLET et al., 2016). 

Tanto o estresse fisiológico causado pela hipóxia, quanto o exercício em alta intensidade 

são capazes de estabilizar HIF1-α (RICHARDSON et al., 1995, RICHARDSON et al., 2006, 

Flueck 2009, ABE et al. 2015). A estabilização deste componente resulta na ativação de uma 

série de componentes que levam a adaptações anaeróbias e aeróbias superiores a situação em 

normóxia, destaca-se o aumento da anidrase carbônica, aumento de MCT4, aumento de enzimas 
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anaeróbias glicolíticas, maior capacidade de realizar esforços repetidos e aumento da potência 

anaeróbia (CZUBA et al., 2011; CZUBA et al., 2017a; CZUBA et al., 2017b; FAISS et al., 

2013). 

 De forma aguda a hipóxia pode alterar o fornecimento de energia do metabolismos, em 

hipóxia o EAer apresenta menor contribuição, entretanto os mecanismos exatos de como a 

hipóxia altera o fornecimento de energia dos metabolismos anaeróbios ainda são controversos 

(SHARMA et al., 2019); o gasto energético total (GET) em hipóxia parece não ser alterado 

quando comparado a normóxia, alguns autores sugerem que para manter a intensidade do 

esforço o EANA deveria aumentar a sua contribuição energética para compensar a diminuição 

do EAer  (SCOTT; GOODS; SLATTERY, 2016).  

Entretanto, a literatura demostra achados controversos, quando analisado treinamento 

de sprints repetidos em hipóxia, não foram encontradas diferença entre as concentrações de 

lactato sanguíneo ([La]) e déficit de oxigênio acumulado (AOD), sendo evidenciando 

diminuição no VO2 (FERICHE et al., 2007). Outro estudo de Sharma et al. (2019), utilizou um 

protocolo de treinamento intervalado demostraram diminuição da EAer e aumento do AOD, 

indicando compensação do metabolismo anaeróbio.  

 Os estudos supracitados determinaram a EANA por meio do AOD, embora seja uma 

ferramenta válida, está não permite a separação da contribuição de cada metabolismo anaeróbio. 

Panissa et al. (2018) compararam em normóxia a  contribuição energética utilizando o AOD e 

contribuição anaeróbia determinada pela somatória da EAl  (i.e. determinado por meio fase 

rápida do consumo de oxigênio pós exercício - EPOCFAST), somada a E[La] (i.e. determinado 

pelo equivalente das concentrações de lactato sanguíneo), os resultados não demonstraram 

diferenças entre os métodos, entretanto o segundo método apresenta a vantagem de apontar a 

contribuição de cada um dos metabolismos separadamente (PANISSA et al., 2018). 

 A disponibilidade de oxigênio parece ser um dos fatores que auxiliam na ressíntese de 

PCR, desta forma a hipóxia poderia resultar na diminuição da contribuição do EAl ao longo dos 

esforços (MARGARIA; EDWARDS; DILL, 1933; SCOTT; GOODS; SLATTERY, 2016). 

Entretanto desconhecemos estudos que investigaram como a hipóxia alteraria a EAl durante um 

protocolo de THI.  

Recentemente, Carvalho et al. (2021) evidenciaram uma variação de THI que utiliza a 

hipóxia somente durante os intervalos de recuperação (THR), assim, determinar a contribuição 

energética no THR e comparar com o THI auxiliaria a melhor entender alterações no 

comportamento da EAl em menor disponibilidade de oxigênio. 
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4.2. Objetivo 

O presente trabalho buscou comparar alterações na contribuição energética dos 

metabolismos anaeróbios causados pela hipóxia durante sessões de treinamento intervalado em 

alta intensidade. Para tanto a hipóxia foi aplicada em duas formas diferentes, durante toda a 

sessão de treino (HH) ou somente durante os intervalos de recuperação entre esforços (HR). A 

hipótese estipulada foi de que a exposição a hipóxia diminuirá a contribuição do metabolismo 

aeróbio, resultando em compensação do sistema anaeróbio. A segunda hipótese formulada, foi 

que a hipóxia de recuperação provocará alterações fisiológicas similares a situação utilizando 

hipóxia durante todo o treinamento. 

 

4.3. Materiais e métodos 

4.3.1. Participantes 

Para determinar o n amostral do presente estudo foram utilizados os resultados do estudo 

2 desta dissertação, desta forma levando em consideração um valor de alpha de 5% e um valor 

de beta de 95% foram encontrados que um n amostral de 10 participantes seria suficiente para 

gerar um poder amostral superior a 0.90. Assim, participaram do presente estudo 15 homens 

com idade média de 24 ± 3 anos, saudáveis e fisicamente ativos, cujas características são 

apresentadas na tabela 1. Estes eram praticantes de atividades físicas diversas (corrida de rua, 

cross-training, natação, ciclismo e esportes coletivos). Para a seleção dos participantes, foram 

adotados os seguintes critérios de inclusão:  a) serem ativos fisicamente (pelo menos 150 

minutos de atividade física semanal); b) não apresentar qualquer tipo de lesão muscular, 

esquelética ou articular; c) estarem familiarizados a correr em esteira rolante; d) não terem 

viajado para altitudes superiores a 1500m nos últimos 3 meses do início do estudo; e) não serem 

fumantes ou possuírem qualquer doença cardiovascular; f) apresentarem todas respostas 

negativas para o questionário de prontidão para prática de atividade física (PAR-Q); h) 

assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido assentindo a sua participação no 

presente estudo. Todos os procedimentos do presente estudo foram aceitos pelo comitê de ética 

da instituição (CAAE: 32220020.0.0000.5659). 

 

4.3.2. Desenho experimental 

 Os participantes que se enquadravam nos critérios de inclusão supracitados 

compareceram no laboratório da universidade em quatro períodos distintos separados por 

intervalos regulares de 48 horas, sendo que no primeiro período os participantes realizaram um 

teste de composição corporal, em sequência foram familiarizados com a esteira rolante e os 
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equipamentos e máscaras de hipóxia utilizados no presente estudo, em sequência foram 

submetidos a um TI para determinação do VO2MAX e IVO2MAX. Nos demais dias foram 

realizados de modo randomizado e sem o conhecimento do participante três treinos intervalados 

com mesma intensidade e volume, porém em diferentes modelos de exposição a hipóxia. O 

laboratório encontra-se em uma altitude de 545 metros, durante todo o período do estudo o 

laboratório mante-se com temperatura controlada a 22° e umidade relativa do ar de 50%. Todos 

os participantes foram aconselhados a realizarem refeições regulares duas horas antes de cada 

um dos testes, não sendo aceito realizar testes em jejum, utilizar suplementações alimentares 

antes dos testes ou exercício físico 24 horas previamente aos testes.  

  

4.3.3. Protocolos 

4.3.4. Composição corporal (iDXA) 

A composição corporal foi determinada por meio do Scanner corporal (Dexa, Lunar 

DPX-NT; General Electric Healthcare, Little Chalfont, Buckinghamshire), utilizando o 

software ENCORE®, (versão 12.20.023), o equipamento foi calibrado previamente antes de 

cada teste seguindo as recomendações do fabricante. Durante o teste os voluntários 

permaneceram deitados em posição supina, imóveis, com respiração constante. Para 

caracterização dos participantes foi determinado o PT, altura, G% e MM dos mesmos 

(MINAHAN et al., 2007; HARVEY et al., 2015). 

 

4.3.5. Teste incremental até a exaustão (TI) 

O teste foi constituído por um aquecimento padrão prévio com duração de 5 minutos na 

velocidade de 7 km/h, após 2 minutos de pausa o teste iniciou-se a 8 km/h, com incrementos de 

1km/h a cada 2 minutos até a exaustão do voluntário. Durante todo o teste foram mensuradas 

constantemente as variáveis ventilatórias por meio de um analisador de gases (Quark, modelo 

CPET, COSMED, Italy), a FC por meio de um cardiofrequêncimetro (modelo A300, Polar, 

Finlândia)  a PSE foi mensurada utilizando a escala com pontuação entre 0 a 10 pontos 

(FOSTER et al., 2001). Os critérios adotados para considerar o teste como máximo foram: a) 

RER superior a 1.10; b) FCMAX próxima a predita pela equação: 208-(0.7*Idade) (TANAKA; 

MONAHAN; SEALS, 2001); c) PSE igual ou superior a 9 pontos.  O maior valor médio de 

VO2 nos últimos 30 segundos finais de cada estágio foi considerado como VO2MAX, sendo 

adotado como critério para platô incrementos inferiores a 2.1 ml/kg/min no VO2 entre os 

últimos estágios.  
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4.3.6. Protocolo de treinamento intervalado em alta intensidade (HIIT) 

A sessão de treino foi realizada semelhante ao do estudo prévio de (PANISSA et al., 

2018), brevemente, todas as sessões de treino foram constituídas de 10 esforços de 1 minuto de 

duração a 100% da IVO2MAX, sendo adotado 2 minutos de duração entre os esforços para 

possibilitar melhor visualização do componente rápido e lento do EPOC, visto que os autores 

relataram que em apenas 1 minuto não foi possível diferenciar a fase rápida e lenta do EPOC. 

As sessões de treino poderiam ser realizadas totalmente em normóxia (NN) utilizando ar 

ambiente (FiO2= 20,9%), com hipóxia somente na recuperação entre intervalos (HR) ou 

totalmente em hipóxia (HH), nas situações em hipóxia utilizou-se FiO2 de 14,0%, semelhante 

a 3000m de altitude.  

Durante as três sessões de treinamento as respostas ventilatórias, trocas gasosas, foram 

monitoradas respiração por respiração, da mesma forma a FC foi monitorada batimento por 

batimento durante toda sessão de treino utilizando um cardiofrequêncimetro (A300, polar, 

Finlândia), a SpO2 foi monitorada ao final de cada esforço e durante todo o intervalo de 

recuperação, a PSE foi anotada ao fim de cada esforço, 25 ul de sangue foram coletados para 

determinação das [La] em repouso, ao final de cada um dos esforços e nos minutos 3, 5 e 7 após 

termino da sessão de treino. 

 

4.3.7. Quantificação da contribuição energética 

  Os dados de VO2 e [La] foram utilizados para determinação das contribuições 

energéticas dos metabolismos aeróbios e anaeróbios (PANISSA et al., 2018). Brevemente,

 a contribuição do EAer foi determinado utilizando o método trapezoidal, desta forma foi 

calculado a área do consumo de oxigênio durante cada esforço, sendo retirado a área do VO2REP. 

Para determinar a somatória da área total do consumo de oxigênio (ƩVO2AREA) o mesmo 

procedimento foi realizado para todo o treinamento (esforço + intervalo) (JULIO et al., 2019) 

Para a contribuição do EAl de cada um dos esforços, foi determinado pela quantificação 

da área do EPOC entre esforços, subtraídos a área do VO2REP. A EPCR do último esforço foi 

determinada pela quantificação da área do EPOCFAST, para tanto foi utilizado de um ajuste bi-

exponencial para descriminar a fase rápida e lenta do EPOC, sendo utilizado a equação abaixo:  

 

𝑉𝑂2(𝑡) = 𝑉𝑂2𝑅𝐸𝑃 + 𝐴1[𝑒−(𝑡−𝑡𝑑)/𝑡1] + 𝐴2[𝑒−(𝑡−𝑡𝑑)/𝑡2] 

𝐸𝐴𝑙 = 𝐴1𝑥 𝑡1 
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Onde o VO2(t) representa o consumo de oxigênio em determinado período de tempo, t, 

VO2REP é o consumo de oxigênio durante o repouso, A é a amplitude do consumo de oxigênio, 

td é o tempo de decaimento do consumo de oxigênio, t e a constante de tempo, 1 e 2 referem a 

fase rápida e lenta do EPOC, respectivamente. Na sequência a A1 foi multiplicada pela t1 para 

estimar EPCR (BENEKE et al., 2002; ROBERTS et al., 1978). 

A E[La] foi determinado pelas [La], dados pela equação abaixo (DI PRAMPERO; 

FERRETTI, 1999): 

 

𝐸[𝐿𝑎](𝑙) =  (([𝛥𝐿𝑎]) ∗ 3 ∗ 𝑃𝑇)/1000 

  

Onde, [ΔLa] representa a [La]PICO menos a [La]REP, PT representa o peso total do 

avaliado.  Por fim a somatória dos três metabolismos foi considerado como o GET, sendo 

possível assim relativizar a participação energética de cada sistema de fornecimento de energia.  

 

4.3.8. Análise das variáveis ventilatórias 

 Todas as trocas gasosas e demais variáveis ventilatórias foram determinadas utilizando 

um analisador de gases respiração por respiração (Quark, CPET, Cosmed, Italy), o equipamento 

foi calibrado previamente a cada uma das avaliações seguindo as especificações do fabricante, 

basicamente o equipamento foi calibrado utilizando gases conhecidos, ar atmosférico e o fluxo 

foi calibrado utilizando uma seringa de 3L. As variáveis ventilatórias foram determinadas em 

situação de repouso previamente a qualquer esforço, durante todo o treinamento e para 

comparar alterações entre diferentes grupos, foram analisadas as variáveis ventilatórias ao final 

do último esforço, sendo realizado a média dos últimos 30 segundos do último esforço. 

 A dose de hipóxia foi calculada utilizando a razão entre SpO2/FiO2, sendo utilizado a 

média dos valores de SpO2 ao fim de cada um dos esforços (SOO et al., 2020). 

   

4.3.9. Análise das amostras sanguíneas 

 As amostras de sangue foram coletadas do lóbulo da orelha por meio de capilares 

heparinizados e calibrados para coletas de 25μl de sangue, as amostras foram despejadas em 

tubos Eppendorf contendo 50μl de fluoreto de sódio, as amostras sanguíneas foram analisadas 

em um analisador de sangue (YSI, model 2700, Ohio, USA) para determinação das [La].   

  

4.3.10. Exposição a hipóxia 
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 Para gerar a situação de hipóxia e/ou normóxia uma válvula de passagem de ar 

unidirecional (model two-way, T-Shaped, 2700 large, Hans-Rudolph, Kansas, USA) foi 

utilizada para conectar o participante a um reservatório de ar com capacidade de 4500l, sendo 

este por sua vez conectado a um gerador de hipóxia (Colorado Altitude Training, California, 

USA), a FiO2 foi constantemente mantida pelo gerador a 14.0%, e em situação de normóxia a 

20.9%. 

  

4.3.11. Análise estatística  

A normalidade dos dados, homogeneidade e esfericidade foram determinadas utilizando 

o teste de Shapiro-Wilk, Levene e Mauchy testes respectivamente. A correção de Greenhouse-

Gesser foi aplicada quando necessária. Devido a normalidade os dados estão expressos em 

média e desvio padrão. Para comparar três medidas diferentes foi utilizado o teste de ANOVA-

One way, e em caso de medidas repetidas em períodos de tempo diferentes, foi utilizado o teste 

de ANOVA para medidas repetidas. No caso de valores de F significativos, o post-hoc de Sidak 

foi utilizado para comparar grupos. Para todas as analises foi utilizado um valor de p < 0.05, 

todas estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS (IBMEC, versão 20.0, USA). 



66 
 

4.4. Resultados 

 

As características dos participantes, composição corporal e resultados do TI estão 

presentes na tabela 3, evidenciando que todos participantes atingiram os critérios estabelecidos 

para o teste ser considerado como máximo.  

 

Tabela 3. Resultados da composição corporal e teste incremental até exaustão dos participantes 

(estudo 3). 

Variável Media ± DP Min – Max 

Composição corporal (DEXA)  

Peso (Kg) 176,7 ± 6,0 164,0 – 188,0 

PT (Kg) 75,1 ± 8,8 63,0 – 92,0 

MM (Kg) 58,7 ± 6,3 46,9 – 66,8 

G% (%) 18,6 ± 5,7 9,2 - 28,6 

Teste incremental até a exaustão (TI)  

IVO2MAX (km/h) 13,3 ± 1,3  10,4 – 15,0 

VO2MAX (L/min) 3,5 ± 0,3 2,9 - 4,0  

FCMAX (bpm) 191,0 ± 10,0 172,0 – 206,0 

RER 1,1 ± 0,1 1,0 - 1,2 

PT – Peso total; MM – Massa muscular; G% - Porcentual de gordura; VO2MAX – Máximo consumo de oxigênio; 

IVO2MAX – Intensidade relacionada ao VO2MAX, FCMAX – Frequência cardíaca máxima; RER- Razão entre trocas 

respiratórias. 

 

As variáveis ventilatórias e trocas gasosas em repouso na situação de normóxia estão 

presentes na tabela 4. As variáveis ao final de cada sessão de treino estão apresentadas na tabela 

5, a comparação entre grupos mostrou que a VE foi superior ao grupo HH (F = 4,92, p < 0,01) 

em comparação aos demais grupos (HR e NN), não sendo diferente entre HR e NN, este 

aumento na VE, ocorreu devido a um aumento tanto da RF (F = 1,67, p = 0,20) e aumento da 

VT (F = 2,89, P = 0,07) causado pela hipóxia, embora esta diferença não tenha sido 

significativa. Além disso, nota-se que na situação de hipóxia total (HH) apresentou maior 

VD/VT (F = 10,58, p < 0,01) indicando aumento do volume morto, conjuntamente com maior 

esforço respiratório indicado pelo aumento no VT/Ti (F = 5,23, p < 0,01). Quando comparado 

as variáveis relacionadas a trocas gasosas, nota-se alterações no VO2 (F = 6,46, p < 0,01), sendo 

que o grupo HH aprestou menor VO2 em relação aos demais grupos, enquanto que a VCO2 

(F = 0,44, p = 0,64) não foi alterada independente da exposição, consequentemente o RER foi 
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maior em HH (F = 10,46, p < 0,01). A FiO2 (F = 265,18, p < 0,01) e FeO2 (F = 164,46, p < 0,01) 

apresentaram-se reduzidas em HH quando comparado as demais situações. A PetO2 

(F = 143,45, p < 0,01) e PetCO2 (F = 14,52, p < 0,01) foram diminuídas em situação de HH 

quando comparado aos demais grupos. 
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Tabela 4. Variáveis ventilatórias e trocas gasosas em repouso dos participantes.   

Variável Media ± DP Min – Max 

Ventilação pulmonar  

RF (1/min) 16,0 ± 4,0 8,0 – 23,0 

VT (L) 0,9 ± 0,3 0,5 - 1,4 

VE (L/min) 14,0 ± 2,3 10,8, -17,3 

Ti (s) 1,7 ± 0,9 0,9 - 4,3 

Te (s) 2,2 ± 0,7 1,4 - 3,6 

Ttot (s) 3,9 ± 1,4 2,3 - 7,7 

VD/VT  0,2 ± 0,1 0,1 - 0,2 

VT/Ti 0,6 ± 0,1 0,3 - 0,7 

Trocas gasosas  

VO2 (L/min) 0,4 ± 0,2 0,2 - 0,5 

VCO2 (L/min) 0,4 ± 0,7 0,2 - 0,4 

REE  0,9 ± 0,1 0,7 – 0,8 

FeO2 (%) 16,9 ± 0,6 15,6 – 17,7 

FeCO2 (%) 3,6 ± 0,3 2,8 – 4,0 

FiO2 (%) 20,8 ± 0,1 20,6 – 21,0 

FiCO2 (%) 0,1 ± 0,1 0,2 – 0,2 

PetO2 (%) 103,4 ± 5,2 93,7 – 110,5 

PetCO2 (%) 33,3 ± 2,7 27,4 – 36,7 

RF- Frequência respiratória; VT- Volume corrente; VE – Ventilação pulmonar; Ti- tempo por inspiração; Te- 

tempo por expiração; Ttot, tempo total de uma respiração; VD/VT – volume morto; VT/Ti – Drive respiratório; 

VO2 – Consumo de oxigênio; VCO2 – Produção de dióxido de carbono; REE – razão de trocas respiratórias; FeO2 

– Fração expirada de oxigênio; FeCO2 – Fração expirada de dióxido de carbono; FiO2 – Fração inspirada de 

oxigênio; FiCO2 – Fração inspirada de dióxido de carbono; PetO2 – Pressão expirada de oxigênio; PetCO2 – 

Pressão expirada de dióxido de carbono  .
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Tabela 5. Comparação entre a ventilação pulmonar e difusão de O2 e CO2 em diferentes formas 

de exposição. 

Variável HH HR NN F P 

Ventilação Pulmonar 

VE (L/min) 124,4 ± 17,1* 101,4 ± 18,6 102,5 ± 22,1 4,92 0,01 

RF (1/min) 55,6 ± 6,72 51,3 ± 7,7 49,2 ± 10,2 1,67 0,20 

VT (L/btps) 2,3 ± 0,4 2,0 ± 0,2 2,1 ± 0,2 2,89 0,07 

Ttot (s) 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,3 1,82 0,17 

Ti (s) 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,2 1,14 0,33 

Te (s) 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,2 1,84 0,17 

VD/VT 0,3 ± 0,1* 0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,1 10,58 0,01 

VT/Ti 4,2 ± 0,8* 3,3 ± 0,6 3,4 ± 0,8 5,23 0,01 

Trocas gasosas 

VO2 (L/min) 2,8 ± 0,6* 3,5 ± 0,4 3,4 ± 0,5 6,46 0,01 

VCO2 (L/min) 2,8 ± 0,3 2,9 ± 0,4 3,0 ± 0,4 0,44 0,64 

REE 1,1 ± 0,2* 0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 10,46 0,01 

FeO2 (%) 11,0 ± 0,7* 16,1 ± 1,1 16,5 ± 0,6 164,46 0,01 

FeCO2 (%) 3,1 ± 0,2* 3,9 ± 0,4 4,0 ± 0,5 16,09 0,01 

FiO2 (%) 13,9 ± 0,8* 20,4 ± 1,1 20,7 ± 0,2 265,18 0,01 

FiCO2 (%) 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1§ 0,2 ± 0,1 4,61 0,01 

PetO2 (mmHg) 67,5 ± 3,8* 99,8 ± 7,2 102,4 ± 4,6 143,45 0,01 

PetCO2 (mmHg) 27,8 ± 2,1* 33,8 ± 3,9 35,3 ± 3,9 14,52 0,01 

PaCO2 (mmHg) 30,5 ± 1,8* 35,8 ± 3,5 37,18±3,63 5,23 0,01 

SpO2/FiO2 543,8 ± 39,4§ 460,3 ± 16,4 416,31±138,41 6,59 0,01 

RF- Frequência respiratoria; VT- Volume corrente; VE – Ventilação pulmonar; Ti- tempo por inspiração; Te- 

tempo por expiração; Ttot, tempo total de uma respiração; VD/VT – volume morto; Vt/Ti – Drive respiratório; 

VO2 – Consumo de oxigênio; VCO2 – Produção de dioxido de carbono; REE – razão de trocas respiratórias; FeO2 

– Fração expirada de oxigênio; FeCO2 – Fração expirada de dioxído de carbono; FiO2 – Fração inspirada de 

oxigênio; FiCO2 – Fração inspirada de dioxído de carbono; PetO2 – Pressão final expirada de oxigênio; PetCO2 – 

Pressão final expirada de dioxido de carbono.; SpO2/FiO2 – dose de hipóxia; * representa diferença estatística com 

os demais grupos (HR e NN); § representa diferença estatística com o grupo NN. 

 

As variáveis referentes a intensidade do treino em cada esforço estão presentes na figura 

11, importante ressaltar que 2 participantes, equivalente a 13,33% do n amostral não 

conseguiram completar os 10 esforços em situação de total hipóxia/HH, o participante 8 

completou 6 esforços, enquanto que o participante 11 completou 8 esforços. Em relação ao 

VO2PICO (painel A) nota-se que os valores em situação de hipóxia foram estaticamente inferiores 
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aos demais grupos (F = 6,74, p < 0,01), em relação as [La] foram encontradas diferenças entre 

grupos (painel B) nota-se que ao passar dos esforços o HH apresentou valores superiores ao HR 

(F = 7,17, p < 0,01) e nos últimos dois esforços este aumento foi superior aos demais grupos 

(F = 7,86, p < 0,01). Não foram encontradas diferenças entre a FC (painel C) (F = 0,71, 

p = 0,49), PSE (painel D) apresentou diferença estatística (F = 07,32, p < 0,01), o grupo HH 

apresentou maior esforço que os demais grupos, os valores de SpO2 (Painel E) também foram 

diferentes entre grupos (F = 132,37, p < 0,01), sendo todos grupos diferentes entre si. O painel 

F, evidência o time course da SpO2 durante o intervalo de recuperação. 
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Figura 11. Comparação entre variáveis relacionadas a intensidade do exercício em cada um dos esforços. Painel 

A - Consumo de oxigênio pico; painel B – Concentrações de lactato sanguíneo; painel C – frequência cardíaca 

pico; painel D – percepção subjetiva de esforço; painel E – saturação periférica de oxigênio em cada esforço; 

painel F – comportamento da saturação periférica de oxigênio durante o intervalo. □ representa HH, ■ representa 

HR; ■ representa NN. * representa diferença entre os demais grupos; § representa diferença entre o grupo HH com 

HR.  
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Figura 12. Contribuição dos metabolismos aeróbios e anaeróbios durante THI. Painel A - Contribuição do metabolismo aeróbio (EAer); painel B – Contribuição do metabolismo 

anaeróbio alático (EAl) determinado pela área do consumo de oxigênio pós esforço durante intervalos de 2 minutos; painel C – contribuição do metabolismo anaeróbio láctico 

(E[La]); painel D - contribuição do metabolismo anaeróbio alático ao final do treino (EAl) determinado pelo componente da fase rápida do consumo de oxigênio pós exercício. □ 

representa HH, ■ representa HR; ■ representa NN.  * representa diferença entre o grupo HH com os grupos HR e NN; § representa diferença entre o grupo HH com HR.
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A contribuição de cada um dos metabolismos está apresentada na figura 12, a EAer 

apresentou diferente entre grupos (F = 10,18, p < 0,01), a exposição a hipóxia diminuiu o EAer 

no grupo HH em relação aos demais grupos. Enquanto que não foram encontradas nenhuma 

diferença significativa no EAl (F = 0,32, p = 0,72) entre esforços ou ao final do treino, ao final 

dos esforços nota-se aumento significativo do E[La] (F = 10,18, p < 0,01) no HH em relação aos 

demais grupos. O painel D evidencia o EAl (F = 2,06, p = 0,14) determinado pela fase rápida do 

EPOC utilizando o ajuste biexponencial, a comparação entre amplitude e constante de tempo 

de decaimento da fase rápida estão presentes na tabela 6, não foram encontradas diferenças na 

A1 entre situações (F= 1,81, p = 0,61); nota-se diferença na constante de tempo do HH em 

relação ao NN (F= 8,93, p < 0,01). 

 

Tabela 6. Amplitude e tempo de decaimento da fase rápida do EPOC. 

Variável HH HR NN F P 

R2 0,92 ± 0,03 0,93 ± 0,05 0,93 ± 0,02 0,49 0,61 

A1 1,88 ± 1,02 1,66 ± 0,57 2,36 ± 1,04 1,81 0,17 

t1 1,30 ± 0,30# 1,03 ± 0,22 0,91 ± 0,13 8,93 0,01 

R2 – Coeficiente de relação linear; A1 – Amplitude; ti – constante de decaimento. # representa diferença estatística 

entre HH e NN (p < 0.05). 

 

Quando analisado o GET de cada um dos esforços não foram encontradas diferenças 

significativas (F = 0,32, p = 0,72) entre as diferentes sessões de treino (Figura 13), 

evidenciando que a hipóxia não resultou em maior gasto energético. 

A figura 14, apresenta a contribuição energética relativa ao GET de cada um dos 

metabolismos durante a sessão de treino. Quando comparado a %EAl está não foi diferente entre 

grupos (F = 1,07, p > 0,05), ao contrário o %E[La] o HH foi diferente entre grupos (F= 7,08, p < 

0,01), nota-se que a %EAer foi inferior no HH quando comparado com NN (F = 15,09, p < 0,01). 
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Figura 13. Comparação entre o gasto de energético total entre hipóxia, hipóxia somente os intervalos e normóxia. 

Painel A – gasto de energia total em valores absolutos; □ representa HH, ■ representa HR; ■ representa NN. Painel 

B representa o gasto de energia total relativo a contribuição energetica de cada metabolism; □ representa EAer, ■ 

representa E[La]; ■ representa EAl. 
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Figura 14. Comparação entre as contribuições energéticas dos metabolismos aeróbios e anaeróbios relativo ao gasto energético total. Painéis superiores: Linhas vermelhas 

representam a contribuição do metabolismo anaeróbio alático (EAl); linha negra representa contribuição do metabolismo aeróbio (EAer); linha azul representa contribuição do 

metabolismo láctico (E[La]); Painel A representa EAl; painel B representa E[La]; painel C representa EAer. □ representa HH, ■ representa HR; ■ representa NN * indica diferença 

significativa com os demais grupos/ esforços; § representa diferença entre HH e HR (p > 0.05).    
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 A somatória da contribuição metabólica dos 10 esforços está apresentada na tabela 7, 

nota-se que o treino realizado somente em hipóxia apresentou maior contribuição do E[La] 

(F = 3,92, p < 0,02), enquanto apresentou diminuição do EAer (F = 10,38, p < 0,01) quando 

comparado aos demais grupos.  

 

Tabela 7. Comparação entre a somatória da contribuição de cada um dos metabolismos durante 

sessão de treino em hipóxia intermitente. 

Variável HH HR NN F P 

ƩEAl (L) 21,05±4,75 19,68±6,68 22,09±4,47 0,71 0,49 

ƩE[La] (L) 18,07±5,67* 12,17±4,62 14,15±6,72 3,96 0,02 

ƩEAna (L) 39,35±8,81 31,55±8,72 35,75±8,64 2,80 0,73 

ƩEAer (L) 17,53±3,49* 23,64±3,47 21,73±3,84 10,38 0,01 

ƩVO2AREA (L) 38,62 ± 6,78 39,12 ± 10,71 42,38 ± 9,23 0,74 0,48 

ƩGET (L) 56,92±10,32 54,88±10,39 57,15±12,07 0,17 0,84 

ƩEAl – Somatória da contribuição do metabolismo anaeróbio alático; ƩE[La] – somatória da contribuição do 

metabolismo anaeróbio láctico; ƩEAna – somatória da contribuição do metabolismo anaeróbio; ƩEAer – somatória 

da contribuição do metabolismo aeróbio; ƩVO2AREA; somatória da área total do consumo de oxigênio; ƩGET – 

somatória do gasto energético total.  * representa diferença estatística entre os grupos.  
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6.5. Discussão 

 

A primeira hipótese formulada estipulou que a exposição a hipóxia diminuiria a 

contribuição do metabolismo aeróbio, resultando em maior contribuição dos metabolismos 

anaeróbios. Enquanto que a segunda hipótese estipulou que a hipóxia somente durante os 

intervalos entre esforços provocaria alterações fisiológicas similares a situação utilizando 

hipóxia durante toda a sessão de treino. Com base nos resultados pode-se confirmar a primeira 

hipótese, de fato ocorreu uma compensação dos metabolismos anaeróbios com a diminuição do 

metabolismo aeróbio na situação de HH. Entretanto, os dados não suportam a segunda hipótese, 

sendo que o HR gerou respostas fisiológicas diferentes do HH.  

A sessão de treino em hipóxia (HH) utilizando uma FiO2 próxima a 14%, resultou em 

alterações ventilatórias significativas como diminuição no VO2, queda na pO2, alterações na 

mecânica ventilatória representada pelo aumento da VE, com concomitante aumento da RF e 

VT, aumento do espaço morto (VD/VT) e aumento do esforço respiratório (VT/Ti), diminuição 

na quantidade de oxigênio transportado, consequente diminuição na disponibilidade de 

oxigênio para o músculo, diminuindo a EAer, estes resultados estão de acordo com a literatura 

(RICHARDSON et al., 2006; SIEBENMANN, 2012). Similarmente, as alterações nas variáveis 

ventilatórias e o aumento do volume morto nas primeiras horas de exposição à hipóxia foram 

reportados em modelo animal (OLSON-JUNIOR, 1994).   

Para a manutenção da demanda muscular na realização do exercício em hipóxia (HH), 

as contribuições dos sistemas anaeróbios foram aumentadas tanto de forma absoluta quanto 

relativa, os resultados mostram uma compensação do E[La] para suportar a diminuição do EAer, 

sem alterações no EAl, esta compensação ficou evidente visto a não diferença do GET entre 

modelos de hipóxia e normóxia, sendo este o principal achado do presente estudo. Até o 

momento, desconhecemos estudos que relataram alterações agudas analisando separadamente 

a contribuição energética de cada metabolismo anaeróbio. Embora os estudos da literatura não 

tenham analisado a contribuição dos metabolismos de forma separada, alguns resultados 

suportam os nossos achados. Puype et al. (2013), submeteram 29 homens saudáveis a um 

protocolo de treinamento intervalado de sprints repetidos em situação de hipóxia (FiO2= 

14.5%), os resultados demostram diminuição no VO2 e aumento das [La] ao passar os esforços 

em situação de hipóxia. Sharma et al. (2018) investigaram possíveis alterações na contribuição 

aeróbia e anaeróbia utilizando valores de AOD em hipóxia em diferentes intensidades (treino 

intervalado no limiar anaeróbio, treino intervalado em intensidade do VO2MAX e treino 

intervalado supramaximo, a 110% da IVO2MAX) e diferentes altitudes (580m, 1400m e 2100m), 
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os resultados demonstram que a 2100m, independente da intensidade/série de treino, ocorreu 

diminuição na EAer e aumento no AOD, indicando a compensação do metabolismo anaeróbio 

em relação a diminuição do metabolismo aeróbio (SHARMA et al., 2019).  

O aumento do E[La] tanto de forma relativa quanto absoluta pelo HH, evidencia a maior 

solicitação do metabolismo anaeróbio láctico, este resultado agudo auxilia a entender algumas 

respostas crônicas provenientes do THI, como o aumento da atividade de enzimas anaeróbias 

como a PFK (PUYPE et al., 2013), resultando na maior eficiência para o transporte de lactato 

(aumento de MCT4) (MILLET et al., 2014), aumento da atividade de enzimas reguladoras do 

pH como anidrase carbônica (FAISS et al., 2013), maior geração de potência e manutenção da 

intensidade de exercício (CZUBA et al., 2017a).  

Em relação ao EAl este não apresentou diferença, independente da situação (HH, HR ou 

NN), evidenciando a independência deste metabolismo da disponibilidade de O2 em uma FiO2 

de 14.0%. Entretanto, em uma FiO2 de 10% em ambiente controlado utilizando de extensões e 

flexões plantares até a exaustão, acarretou em diminuição na EAl ao final do esforço quando 

comparado a normóxia, sugerindo que o EAl pode ser dependente da altitude de exposição, 

entretanto a literatura ainda carece de informações para suportarem esta ideia (HOGAN; 

RICHARDSON; HASELER, 1999). Como esperado, a EAl apresentou maior contribuição 

relativa no 1° esforço, com consequente diminuição da sua contribuição ao passar dos esforços, 

independentemente da situação (HH, HR ou NN), sugerindo que a ressíntese de PCR não foi 

alterada pela hipóxia, como sugerido por alguns autores (SCOTT; GOODS; SLATTERY, 

2016). Embora nossos resultados não apontam que uma única sessão de treino altere a 

participação deste metabolismo, em apenas 3 semanas de THI constituídos por esforços em alta 

intensidade utilizando de flexão de joelho resultou em maior eficiência para ressintetizar PCR 

em hipóxia (FiO2= 14.5%) quando comparado a normóxia (HOLLISS et al., 2013).  

O modelo de hipóxia de recuperação (HR) proposto pelo nosso grupo como uma 

alternativa ao modelo tradicional (HH) não apresentou alterações na geração de energia dos 

metabolismos quando comparado a NN, evidenciando que realizar a hipóxia somente na 

recuperação não parece ser um estímulo suficiente para aumentar a contribuição dos 

metabolismos anaeróbios, além de sugerir que a maior utilização de glicose/glicogênio durante 

esta sessão de treino seja dependente da combinação esforço somado a hipóxia. 

Dados recentes sugerem que utilizar o modelo de hipóxia de recuperação parece ser uma 

estratégia eficiente para aumentar o estresse fisiológico durante a sessão de treino 

(CARVALHO, 2021). Em concordância, os valores de DH medidos pela razão SpO2/FiO2 não 

foram diferentes entre o HH e HR, embora HH tenha apresentado valores numéricos superiores 
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e diferentes de NN, conjuntamente com a diminuição na SpO2 e pO2, reforçam que ambos 

modelos (HH e HR) parecem ser eficientes para causarem estresse fisiológico adicional pela 

hipóxia, fator fundamental para gerar adaptações positivas via HIF1-α (GARVICAN-LEWIS; 

SHARPE; GORE, 2016; GRAHAM; MCCRACKEN, 2019; SOO et al., 2020).  

A situação de HR apresentou alguns resultados que suportam a nossa teoria de que este 

seria um modelo mais inteligente, que possibilitaria manter a qualidade do treino/intensidade 

do esforço e unir as adaptações fisiológicas positivas da hipóxia, visto que em HR todos os 

participantes completaram os 10 esforços, enquanto que em HH 13.33% dos participantes não 

concluíram os 10 esforços, evidenciando queda de intensidade do treinamento como relatados 

por outros autores (BROCHERIE et al., 2016; GIRARD et al., 2020; GIRARD et al., 2017), 

além disso a PSE no grupo HR foi semelhante ao NN, sugerindo que adicionar hipóxia somente 

durante os intervalos não causou uma sensação de esforço superior aos avaliados. Desta forma, 

especulamos que ambos os modelos são eficientes para causar adaptações crônicas positivas 

provenientes da exposição a hipóxia, entretanto provavelmente os modelos promoveriam 

adaptações fisiológicas distintas nos metabolismos anaeróbios e aeróbios, desta forma, 

sugerimos que estudos crônicos são necessários para esclarecer as adaptações do HR. 

 

6.6. Conclusão 

 Em conclusão, os resultados demonstram que a diminuição na contribuição do 

fornecimento de energia aeróbia, resultou em aumento da contribuição do metabolismo 

anaeróbio láctico em hipóxia, sendo o metabolismo anaeróbio dos fosfagênios não afetado pela 

menor disponibilidade de oxigênio, além disso, a hipóxia somente durante os intervalos de 

recuperação não foi suficiente para causar alterações na contribuição energética dos 

metabolismos durante uma sessão de esforços intervalados em alta intensidade. 
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5. Considerações finais e conclusão da dissertação 

 

 Frente aos resultados obtidos nos três estudos pode-se concluir que o modelo de hipóxia 

intermitente de recuperação de forma aguda foi eficiente para gerar alterações nas pressões 

parciais de oxigênio, saturação periférica de oxigênio, resultados similares a uma sessão de 

treinamento de hipóxia intermitente tradicional. Em relação a alterações na contribuição 

energética dos metabolismos anaeróbios e aeróbio em hipóxia, nota-se a capacidade anaeróbia 

não foi alterada durante um único esforço supramáximo até a exaustão, evidenciando que 

teoricamente este tipo de esforço e capaz de degradar os estoques anaeróbios disponíveis dentro 

da musculatura envolvida, além de reforçar a robustez metodológica do protocolo de 

MAODALT.  

Quando investigado as alterações das contribuições energéticas nas sessões de 

treinamento intervalado, nota-se que ao passar dos esforços em hipóxia a participação do 

metabolismo anaeróbio láctico aumentou, para compensar a diminuição da participação do 

metabolismo aeróbio, não existindo alterações no gasto energético total durante a sessão de 

treino. Além disso, a alteração do metabolismo anaeróbio láctico parece ser dependente do fator 

exposição hipóxia somado a esforços em alta intensidade.  

Os resultados tanto do primeiro quanto do terceiro estudos apontam a independência do 

metabolismo anaeróbio alático da disponibilidade de oxigênio, não sendo apresentadas 

diferenças no EPOC durante situação de hipóxia. Torna-se necessário realizar estudos 

comparando as adaptações crônicas dos dois modelos de hipóxia intermitente (tradicional x 

recuperação) sobre a participação metabólica e alterações em variáveis ventilatórias.  
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