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RESUMO
ZANETTI, G. G. O efeito de quatro protocolos de treinamento de corrida no
desempenho aeróbio de militares. 2019. 106 f. Tese (Doutorado) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
Esse estudo teve como objetivo analisar o efeito do desempenho aeróbio em militares
da Força Aérea Brasileira utilizando quatro protocolos de treinamento de corrida. A
população foi constituída por 93 militares da Força Aérea Brasileira, em Pirassununga,
no estado de São Paulo. Para a coleta de dados utilizaram-se o teste de corrida de 12
minutos, a Escala de Percepção de Esforço (PSE) e um teste incremental. O
treinamento proposto foi realizado por meio de grupos de treinamento de corrida em
diferentes intensidades: Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensidade
(GTAV), Grupo de Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato (GTLAN), Grupo de
Treinamento de Baixo Volume e Alta Intensidade de Treinamento Intervalado (GTIAI)
e, Grupo de Treinamento Polarizado (GTP). O período do treinamento foi de seis
semanas. Utilizou-se para análise estatística, o modelo de regressão linear com
efeitos mistos, a análise de variância (ANOVA) e o teste t-Student pareado. Adotouse um nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que os participantes
tinham idade de 18 a 19 anos e índice de massa corporal variando de 18,88 kg/m2 a
27,5 kg/m2 após o período de treinamento. Em relação a PSE, o GTIAI apresentou o
maior valor médio total indicando que a média das sessões de treinamento foram
classificadas como “muito difícil”. No que se refere às variáveis relacionadas ao teste
de corrida de 12 minutos, distância percorrida e velocidade média, na comparação
após seis semanas de treinamento, todos os grupos apresentaram melhora
estatisticamente significante (p<0,05). Em relação ao consumo máximo de oxigênio
(VO2máx) absoluto, os quatro protocolos mostraram-se adequados para a melhora
dessa variável (p<0,05). Os resultados de VO2máx relativo apresentaram padrão
semelhante ao VO2máx absoluto (p<0,05), exceto para o GTAV. Nenhum protocolo de
corrida mostrou-se adequado para melhorar a intensidade correspondente ao
consumo máximo de oxigênio. Quanto a média de velocidade correspondente ao
limiar aeróbio, encontrou-se resultados positivos para o GTIAI, o GTP e o GTAV. No
entanto, apenas o GTLAN apresentou melhora estatisticamente significante (p<0,05).
No que tange a velocidade correspondente ao limiar anaeróbio, encontrou-se aumento
dos valores em todos os grupos. Destaca-se que o GTLAN e o GTP apresentaram
melhora estatisticamente significante (p<0,05). Ao comparar a diferença nos
resultados das variáveis distância percorrida e velocidade média, no teste de 12
minutos, após as seis semanas de treinamento, obteve-se que o efeito do treinamento
no GTIAI foi superior ao do GTP (p<0,05). Para os outros grupos não houve diferença
estatisticamente significante. Ao comparar a diferença dos resultados no teste
incremental, após as seis semanas de treinamento, não houve diferença
estatisticamente significante entre os quatro protocolos de corrida. Conclui-se que não
houve preponderância de um protocolo de treinamento de corrida sobre o outro, no
que se refere a capacidade aeróbia. No entanto, o treinamento intervalado de alta
intensidade mostrou-se superior para melhorar os resultados no desempenho do teste
de 12 minutos, quando comparado aos resultados após o período de treinamento.
Palavras-chave: Treinamento físico. Corridas. Capacidade aeróbica. Militares.

ABSTRACT
ZANETTI, G. G. The effect of four running training protocols in militaty’s aerobic
performance. 2019. 106 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
This study aimed to examine the effect of aerobic performance in military Brazilian Air
Force using four running training protocols. The population was constituted by 93
military of the Brazilian Air Force, in Pirassununga, in the state of São Paulo. For data
the collection the 12-minute running test, the Rating of Perceived Exertion (RPE) and
an incremental test was used. The proposed training was conducted by running
training groups at different intensities: High Volume and Low Intensity Training Group
(HVTG), Training Group at or near the Lactate Threshold (TGLT), Training Group of
Low Volume and High Intensity Interval Training (TGHIIT) and Polarized Training
Group (PTG). The training period was six weeks. For statistical analysis the linear
regression model with mixed effects, analysis of variance (ANOVA) and Student's
paired t-test were used. It adopted a 5% significance level. The results showed that
participants were aged 18 to 19 years and body mass index ranging from 18.88 kg/m2
to 27.5 kg/m2 after the training period. In relation to the RPE, the TGHIIT presented
the highest average total value indicating the average of the training sessions were
classified as "very difficult”. With regard to variables related to the 12-minute running
test, distance and average speed, in comparison after six weeks of training, all groups
showed statistically significant improvement (p <0.05). In relation to the absolute
maximum oxygen uptake (VO2max), the four protocols proved to be adequate for the
improvement of this variable (p <0.05). The results of relative VO2max presented similar
pattern to absolute VO2max (p <0.05), except for the HVTG. No running protocol was
adequate to improve the intensity corresponding to the maximum oxygen consumption.
Concerning to average speed corresponding to the aerobic threshold, was found
positive response for TGHIIT, PTG and HVTG. However, only the TGLT showed a
statistically significant improvement (p <0.05). Regarding the velocity corresponding to
the anaerobic threshold, this study revealed an increase of the values in all groups. It
is noteworthy that the TGLT and PTG presented a statistically significant improvement
(p <0.05). When comparing the difference in the results of the distance traveled and
average speed variables, in the 12-minute running test, after six weeks of training, it
was obtained that the training effect in TGHIIT was superior to PTG (p <0.05). For the
other groups, there was no statistically significant difference. Comparing the difference
of the results in the incremental test, after six weeks of training, there was no
statistically significant difference between the four running protocols. It was concluded
that there was no preponderance of one running training protocol over the other, as
regards the aerobic capacity. However, high-intensity interval training was shown to
be superior to improve the results in the 12-minute running test performance when
compared to the results after the training period.
Keywords: Exercise. Running. Aerobic capacity. Military.

RESUMEN
Zanetti, G. G. El efecto de cuatro protocolos de entrenamiento de carrera en el
desempeño aeróbico de militares. 2019. 106 f. Tese (Doutorado) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
Este estudio tuvo como objetivo examinar el efecto del desempeño aeróbico en
militares de la Fuerza Aérea Brasileña por medio de cuatro protocolos de
entrenamiento de carrera. La población fue constituida por 93 militares de la Fuerza
Aérea Brasileña, en Pirassununga, en el estado de São Paulo. Para la recolección de
datos se utilizó lo test de carrera de 12 minutos, la Tasa de Esfuerzo Percibido (RPE)
y un test incremental. El entrenamiento propuesto se llevó a cabo mediante grupos de
entrenamiento de carrera en diferentes intensidades: Grupo de entrenamiento de alto
volumen y baja intensidad (GTAV), Grupo de entrenamiento en o cerca del umbral de
lactato (GTLAN), Grupo de entrenamiento de bajo volumen y alta intensidad de
entrenamiento Intervalo (GTIAI) y Grupo de entrenamiento polarizado (GTP). Se utilizó
para análisis estadístico, el modelo de regresión lineal con efectos mixtos, el análisis
de varianza (ANOVA) y el test t-Student pareado. Se adoptó un nivel de significación
del 5%. Los resultados mostraron que los participantes tenían edades de 18 a 19 años
y el índice de masa corporal que varía de 18,88 kg/m2 a 27,5 kg/m2 después del
período de entrenamiento. En cuanto a la RPE, el GTIAI tenía el valor total promedio
más alto que indica la media de las sesiones de entrenamiento fueron clasificados
como "muy difícil". Con respecto a las variables relacionadas con lo test de carrera de
12 minutos, la distancia recorrida y la velocidad media, en comparación después de
seis semanas de entrenamiento, todos los grupos mostraron una mejoría
estadísticamente significativa (p <0,05). En relación con el consumo máximo de
oxígeno (VO2máx) absoluto, los cuatro protocolos demostrado ser adecuados para la
mejora de esta variable (p <0,05). Los resultados de VO2max relativo mostraron un
patrón similar a los del VO2max absoluta (p <0,05), excepto por la GTAV. Sin protocolo
carrera fue adecuado para mejorar la intensidad correspondiente al consumo máximo
de oxígeno. A medida que la velocidad media correspondiente al umbral aeróbico, fue
encontrado positivo para GTIAI, GTP y GTAV. Sin embargo, sólo el GTLAN mejoría
estadísticamente significativa (p <0,05). En lo que se refiere a la velocidad
correspondiente al umbral anaeróbico, se incontró un aumento de los valores en todos
los grupos. Es de destacar que el GTP y el GTLAN mostró una mejoría
estadísticamente significativa (p <0,05). Mediante la comparación de la diferencia en
los resultados de las variables de la distancia recorrida, la velocidad media, em lo test
de 12 minutos, después de seis semanas de entrenamiento, se obtiene efecto de que
en el GTIAI era superior al del GTP (p <0,05). Para los otros grupos, no hubo diferencia
estadísticamente significativa. Al comparar la diferencia en los resultados en el test
incremental después de seis semanas de entrenamiento, no hubo diferencia
estadísticamente significativa entre los cuatro protocolos de carreras. Se concluyó que
no hubo preponderancia de un protocolo de entrenamiento de carrera sobre el otro,
en lo que se refere a la capacidad aeróbica. Sin embargo, el entrenamiento intervalado
de alta intensidad se mostró superior para mejorar los resultados en el desempeño de
la prueba de 12 minutos, en comparación con los resultados después del período de
entrenamiento.
Palabras-clave: Ejercicio. Carrera. Capacidad aeróbica. Militar.
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1 INTRODUÇÃO

O ingresso na carreira militar de cidadãos brasileiros é realizado por meio de
um processo de admissão e seleção. Esse processo tem como finalidade o
preenchimento de funções, de acordo com o grau hierárquico, nas instituições
militares do território brasileiro. O ingresso na carreira militar mais comum ocorre por
meio do serviço militar obrigatório realizado em três etapas: alistamento militar,
seleção geral e incorporação ou matrícula. Nessas etapas o cidadão poderá ser
designado para uma das três instituições das Forças Armadas Brasileira, ou seja,
Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Para esse estudo
elegeu-se a Força Aérea Brasileira (FAB) como foco de investigação.
Na FAB, ao ingressar no serviço militar obrigatório os indivíduos têm como
exigência realizar o Curso de Formação de Soldados (CFSd), que tem duração
aproximada de quatro meses. Após a conclusão e êxito no curso, os militares são
promovidos à graduação de Soldados e iniciam a sua função institucional na qualidade
de prestador de serviços técnicos.
No CFSd, os militares em formação têm a obrigatoriedade de realizar duas
horas de atividade física diária. Essa atividade engloba exercícios específicos para o
aperfeiçoamento da sua capacidade física e prática de atividades desportivas.
Reconhece-se que a prática regular de atividade física é imprescindível para otimizar
as habilidades funcionais e promover a saúde de militares, bem como, favorecer o
processo de recuperação de lesões, tornando-os seguros e motivados em suas
atividades ocupacionais (JONES et al., 1993; SNODDY; HENDERSON, 1994;
HARWOOD et al., 1999; ROSENDAL et al., 2003; MATTILA et al., 2007;
HOFSTETTER et al., 2012; KNAPIK et al., 2017).
Estudos mostram que há resultado positivo em relação ao desempenho do
militar em diferentes programas de treinamento físico. Esses resultados estão
relacionados ao aumento da capacidade aeróbia, da força muscular, da redução da
massa corporal, da gordura corporal, da circunferência de cintura e do aumento da
massa corporal magra de militares após um programa de treinamento militar
(WESTCOTT et al., 2007; HOFSTETTER et al., 2012; MIKKOLA et al., 2012;
SANTTILA et al., 2012; AVILA et al., 2013; SPORIS et al., 2014).
Ao considerar os resultados positivos da prática de atividade física, as
instituições militares, no mundo, instituíram testes físicos com a finalidade de realizar
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o diagnóstico do condicionamento físico de militares (RAYSON et al., 2000; BRASIL,
2011; HOFSTETTER et al., 2012). No Brasil, existem diversos protocolos de avaliação
do condicionamento físico de militares (BRASIL, 2009; 2011). No entanto, para este
estudo, elegeu-se o Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) da FAB
(BRASIL, 2011).
O TACF é realizado duas vezes por ano em todo âmbito da FAB, sendo
composto por testes específicos para avaliação da força muscular e da capacidade
aeróbia. Os testes de força muscular são realizados para avaliar a resistência
muscular dos membros superiores, por meio do exercício de flexão e de extensão dos
membros superiores, bem como, avaliar a resistência muscular da região abdominal,
pelo teste de flexão do tronco sobre as coxas. A capacidade aeróbia é avaliada por
meio do teste de corrida de 12 minutos (BRASIL, 2011).
Esse teste é utilizado como parâmetro classificatório e eliminatório nos cursos
de formação militar. Dessa forma, obter o grau satisfatório nesse teste é um dos
principais objetivos para a permanência do militar na FAB. Para que isso seja possível,
é necessário que o treinamento seja realizado de forma periodizada e adequada à
necessidade dos militares. Assim, os militares realizam treinamento de corrida para
desenvolver e manter altos níveis de capacidade aeróbia, assim como os corredores
recreacionais e competitivos (GRIER et al., 2017).
Estudos mostram que o nível de capacidade aeróbia elevado está relacionado
a benefícios positivos para a saúde (JONES; CARTER, 2000; LEE et al., 2014; OJA
et al., 2015). Estudo de revisão sistemática apontou que há evidências de que o
treinamento de corrida melhora a capacidade aeróbia, a função cardiovascular, o
desempenho de corrida e reduz a gordura corporal (OJA et al., 2015).
Na literatura temos vários modelos de treinamento para a prescrição da corrida,
tais como: treinamento de alto volume e baixa intensidade; treinamento no limiar
anaeróbio; treinamento intervalado de alta intensidade e o conjunto desses,
denominado de treinamento polarizado (POLLOCK, 1977; SEILER; KJERLAND,
2006; MUNOZ et al., 2014; STOGGL; SPERLICH, 2014).
Estudos mostram que o treinamento de maior volume e menor intensidade
pode ter o mesmo efeito que o treinamento de curta duração e alta intensidade
(POLLOCK, 1977; BURGOMASTER et al., 2008; KRAEMER; SZIVAK, 2012). No
entanto, há evidências de respostas mais positivas em treinamentos de alta
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intensidade (HELGERUD et al., 2007; HAZELL et al., 2010; GIBALA et al., 2014;
STOGGL; SPERLICH, 2014; RAMOS et al., 2015).
Estudos prospectivos quase experimentais ou experimentais que investigaram
as respostas de atletas e de corredores recreacionais a diferentes distribuições de
intensidade de treinamento, ainda, são escassos (EVERTSEN et al., 1997; BILLAT et
al., 1999; EVERTSEN et al., 1999; EVERTSEN et al., 2001; INGHAM et al., 2008; YU
et al., 2012; MUNOZ et al., 2014; STOGGL e SPERLICH, 2014). Por outro lado,
também no Brasil, não foram identificados estudos que compararam modelos de
treinamento de corrida para melhorar a capacidade aeróbia de militares. Ao considerar
que os militares da FAB, em particular os que estão em formação, necessitam obter
resultados satisfatórios no TACF, propõe-se investigar se há diferença no
desempenho aeróbio utilizando quatro protocolos de treinamento de corrida em
diferentes intensidades. Diante do exposto, propôs-se a presente investigação.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção serão apresentados os aspectos gerais do treinamento físico, a
classificação da intensidade de treino e os protocolos adotados em um programa de
treinamento aeróbio. Por fim, serão apresentados os principais estudos que utilizaram
diferentes métodos de treinamento para melhorar o desempenho físico de militares.
2.1 Treinamento Físico

O treinamento físico é definido como a participação sistemática e regular em
programas de exercícios físicos com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho
(BILLAT, 2001). O processo de treinamento físico envolve a repetição de exercícios
destinados a induzir a automação na execução de uma habilidade motora e a
desenvolver funções estruturais e metabólicas que levam ao aumento do desempenho
físico (SMITH, 2003).
A dinâmica do treinamento físico é baseada em princípios básicos, como
individualidade

biológica,

adaptação,

interdependência

volume-intensidade,

continuidade, especificidade e reversibilidade e, sobrecarga (TUBINO, 1984;
DANTAS, 2003; MCARDLE, KATCH E KATCH, 2003).
Entende-se individualidade biológica como a variabilidade existente entre
elementos da mesma espécie, ou seja, os indivíduos respondem de maneira distinta
a estímulos semelhantes. Esse princípio pode explicar a variedade existente em
resultados de estudos que submetem pessoas ao mesmo tipo de treinamento
(TUBINO, 1984; DANTAS, 2003).
O princípio da adaptação está relacionado a necessidade do corpo de entrar
em homeostase. Nessa direção, após um estímulo de treinamento físico, por exemplo,
o corpo deve gerar respostas para adaptação a esse estímulo (TUBINO, 1984;
DANTAS, 2003).
A interdependência volume-intensidade está realacionada a quantidade total
da carga de trabalho (volume) e a magnitude da carga aplicada (intensidade). Em
outras palavras, de acordo com o objetivo do treinamento deve-se adequar o volume
e a intensidade, sendo que, geralmente, ao aumentar o volume, a intesidade é
diminuída e quando essa última é aumentada, o volume deve ser minimizado
(TUBINO, 1984; DANTAS, 2003).
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O princípio da continuidade se refere a aplicação de contínuos estímulos de
treinamento para que se possa obter respostas de adaptação. Entretanto, pausas
planejadas são necessárias a fim de se obter a recuperação dos estímulos aplicados
(TUBINO, 1984; DANTAS, 2003).
No que se refere ao princípio da especificidade, o treinamento deve ser
planejado de acordo às características específicas da modalidade realizada,
considerando os aspectos metabólicos e neuromusculares (TUBINO, 1984; DANTAS,
2003).
Em relação ao princípio da reversibilidade, observa-se que as alterações
corporais obtidas após o treinamento físico têm carater transitório. Dessa maneira, as
adaptações aos estímulos do treinamento desaparecem na mesma velocidade que
ocorrem (TUBINO, 1984; DANTAS, 2003).
O princípio da sobrecarga consiste em sobrecarregar o organismo de uma
pessoa, de maneira adequada, variando-se a frequência, a intensidade, o volume e a
duração do treinamento. A frequência do treinamento se refere ao número de sessões
em um período de tempo, como um dia ou uma semana. Geralmente, os indivíduos
realizam treinamento, em uma faixa de cinco a 14 sessões por semana dependendo
do tipo de esporte, do nível de desempenho e da proposta de treinamento (SMITH,
2003).
A intensidade de treinamento é considerada em função do desempenho pela
unidade de tempo. Assim é necessário considerar o componente qualitativo para a
sua definição. Estudo mostra que a intensidade do treinamento é uma variável
essencial e pode influenciar positivamente ou negativamente as marcas de
desempenho de um atleta (SEILER; KJERLAND, 2006). Em esportes individuais,
caracterizados pela realização de um percurso com distância pré-determinada, a
intensidade é determinada pela velocidade. A classificação quanto à intensidade
relativa pode ser determinada pela proporção de máxima potência ou velocidade, ou
de variáveis fisiológicas, tais como, o consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e a
frequência cardíaca máxima (FCmax) (SMITH, 2003).
Para a prescrição do treinamento, a porcentagem do VO2máx ou a porcentagem
da frequência cardíaca (FC) de reserva são comumente utilizadas em pesquisas, bem
como os valores referentes aos limiares de transição fisiológica (LTs), tais como: limiar
de lactato (LLan) e limiar ventilatório (LV). O interesse na utilização dos LTs justificase pela possibilidade de classificar a intensidade do exercício físico quanto às zonas
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de intensidade de treinamento (SEILER; KJERLAND, 2006; NEAL et al., 2013;
STOGGL e SPERLICH, 2015). As zonas de treinamento são determinadas pelo
percentual de tempo gasto nas intensidades: baixa (zona 1, <65% do pico de potência
(PP), abaixo do LT1, <2 mM), moderada (zona 2, ~65-80% do PP, entre a intensidade
de ocorrência do LT1 e do LT2), e severa (zona 3, >80% PP, > LT2, >4 mM) (SEILER;
KJERLAND, 2006; NEAL et al., 2013; STOGGL e SPERLICH, 2015) (FIGURA 1).
Figura 1 – Representação gráfica dos domínios metabólicos, moderado, pesado e severo
segundo o modelo didático tradicional.

Fonte: próprio autor.

Nessa direção, podem-se prescrever modelos de treinamentos com base na
relação duração e intensidade. Os modelos de treinamento mais comuns que utilizam
essa relação são: o treinamento de alto volume e baixa intensidade (TAV); treinamento
no limiar anaeróbio (TLAN); treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) e o
conjunto destes, denominado de treinamento polarizado (TP) (POLLOCK, 1977;
SEILER; KJERLAND, 2006; MUNOZ et al., 2014; STOGGL e SPERLICH, 2014). A
seguir, apresentamos sucinta descrição de cada modelo.
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O Treinamento de alto volume e baixa intensidade (TAV) consiste na aplicação
de cargas externas em intensidades compreendidas entre a zona de treinamento 1 e
2 por um longo período de tempo (SEILER; KJERLAND, 2006; MIDGLEY et al., 2007;
MCRAE et al., 2012; LAKIN et al., 2013; NEAL et al., 2013; STOGGL e SPERLICH,
2014). A intensidade de realização do TAV compreende valores abaixo de 85% da
FCmax (MCRAE et al., 2012). Estudos mostram que mais de 80% do tempo total do
treinamento é realizado em zona treinamento 1, 11% em zona, 2 e, uma pequena
proporção em zona, 3 (ESTEVE-LANAO et al., 2007; GUELLICH et al., 2009). Estudo
de revisão apontou que 100% do tempo de treinamento no TAV é, geralmente,
realizado em zona de treinamento 1 (HYDREN; COHEN, 2015). Esse modelo de
treinamento está relacionado ao aumento da intensidade de ocorrência do LLAN e do
VO2máx (MCRAE et al., 2012; MENDES et al., 2013) e é muito utilizado para os atletas
em provas de longa duração (SEILER; KJERLAND, 2006).
O treinamento no limiar anaeróbio (TLAN) refere-se ao treinamento realizado
em intensidade de ocorrência do segundo limiar de transição fisiológica (LT2) (BILLAT
et al., 2004; NEAL et al., 2013). Estudo mostra que 50 a 60% do tempo gasto nesse
tipo de treinamento é realizado em zona de treinamento 1, 40 a 60% do tempo em
zona, 2 e 0% em zona, 3 (HYDREN; COHEN, 2015). O TLAN não é um método de
treinamento usual para atletas de alto rendimento (SEILER; KJERLAND, 2006;
ESTEVE-LANAO et al., 2007; GUELLICH et al., 2009), entretanto, tem indicação para
corredores recreacionais (MUNOZ et al., 2014). Estudo de meta análise identificou
que indivíduos menos treinados tinham melhores resultados após o TLAN quando
comparados a indivíduos treinados. Essa meta análise mostrou que há evidências do
baixo efeito do TLAN quando aplicado a atletas (LONDEREE, 1997). Contudo, o efeito
do TLAN em atletas ainda é inconclusivo. Estudos mostram que após seis semanas
de treinamento em intensidade similar ao LT2, o tempo de exaustão realizado na
intensidade de ocorrência do LT2 aumentava em até 50% (BILLAT et al., 2004). Essa
diferença pode ser explicada devido às diferenças do método utilizado nos estudos
(ESTEVE-LANAO et al., 2007). Portanto, estudos futuros são necessários para
elucidar esta questão.
O treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) consiste na realização de
esforços em intensidade situadas na zona de treinamento 3, compreendida entre a
intensidade de ocorrência do LT2 e a intensidade do VO2máx (BILLAT et al., 1999;
BILLAT, 2001; HOTTENROTT et al., 2012; FAUDE et al., 2013). Estudo de revisão
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mostrou que 50% do tempo total de treino no TIAI é realizado em zona de treinamento
1, 0% em zona 2 e 50% do tempo em zona, 3 (HYDREN; COHEN, 2015). Em geral,
são utilizados curtos esforços de alta intensidade com recuperação ativa em baixas
intensidades situada na zona de treinamento 1, ou seja, intensidade abaixo do LT1
(GIBALA; JONES, 2013). Esse tipo de treinamento tem sido apontado como o mais
eficaz quando comparado aos outros (BILLAT, 2001; HELGERUD et al., 2007).
Evidências na literatura indicam diversos efeitos do TIAI sobre o desempenho físico,
marcadores biológicos, acréscimo em marcadores do equilíbrio oxidativo, relação
agente oxidante/antioxidante e variáveis fisiológicas determinantes de aptidão aeróbia
(SOULTANAKIS et al., 2012; VEZZOLI et al., 2014; WESTON et al., 2014; ZINNER et
al., 2014; RONNESTAD et al., 2015). Revisão sistemática mostrou que o TIAI parece
superior para melhorar o desempenho de resistência submáxima (velocidades de
corrida e consumo de oxigênio) quando comparado a outros protocolos de
treinamento alternativo. Esse estudo também identificou que o TIAI é considerado
superior para melhorar a habilidade de sprint repetido e corrida linear de sprint
(ENGEL et al., 2018). O TIAI também é utilizado na promoção de saúde devido às
respostas positivas em indivíduos saudáveis e populações especiais (GIBALA et al.,
2012). Portanto, há evidências da eficácia do TIAI sobre as respostas adaptativas e
no aumento da capacidade funcional dos indivíduos.
O Treinamento Polarizado (TP) consiste na substituição de uma porção do
treinamento de volume inicial, pelo TIAI, geralmente de 15% a 25%, de duas a três
sessões (GIBALA; JONES, 2013; NEAL et al., 2013; STOGGL e SPERLICH, 2014).
A porcentagem de tempo gasto nas sessões de TP é de 75% a 80% em zona de
treinamento 1, 0% a 10% em zona 2 e, 15% a 20%, em zona 3 (HYDREN; COHEN,
2015). Esse modelo de treinamento tem sido recomendado na literatura, pois propõe
uma excelente distribuição da intensidade de treinamento, principalmente, pela
otimização das variáveis relacionadas a aptidão aeróbia (GIBALA; JONES, 2013). O
TP é um modelo utilizado para atletas em provas de longa duração há mais de 30
anos (ORIE et al., 2014), entretanto, ganhou robustez recentemente entre os modelos
de treinamento disponíveis na literatura (GUELLICH et al., 2009; STOGGL;
SPERLICH, 2014), tanto em indivíduos treinados (STOGGL; SPERLICH, 2014) como
em indivíduos destreinados (GUELLICH et al., 2009).
Constata-se que há vários protocolos de treinamento de corrida na literatura
para indivíduos atletas e recreacionais. No entanto, os estudos mostram resultados
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inconclusivos sem apontar a preponderância de um deles. A seguir, apresentamos a
revisão de literatura sobre o treinamento de corrida em militares.
2.2 Treinamento físico em militaresi

Conforme já mencionado, estudos apontam que programas de treinamento
físico são eficazes para melhorar o desempenho físico de militares. Estudos têm
mostrado aumento da capacidade aeróbia e da força muscular de militares após um
programa de treinamento militar (WESTCOTT et al., 2007; HOFSTETTER et al., 2012;
MIKKOLA et al., 2012; SANTTILA et al., 2012; AVILA et al., 2013; SPORIS et al.,
2014).
A literatura mostra que os resultados de programas de treinamento para
militares reduzem a massa e a gordura corporal, a circunferência de cintura e aumenta
a massa magra de militares (WESTCOTT et al., 2007; HOFSTETTER et al., 2012;
MIKKOLA et al., 2012; SANTTILA et al., 2012; AVILA et al., 2013; SPORIS et al.,
2014). Dessa forma, há evidências sobre a importância da prática de exercício físico
para os militares.
Estudo realizado, nos Estados Unidos, com 83 militares da Força Aérea,
comparou o efeito de um programa de exercício aeróbio padrão com um programa de
treinamento de força em circuito para a melhora da aptidão física. Foram constituídos
dois grupos, sendo que o primeiro realizou programa de exercício aeróbio padrão,
durante 12 semanas, de quatro a cinco dias por semana, por 60 minutos ao dia, com
atividades predominantemente aeróbia, com grande carga de corrida. O segundo,
realizou um treinamento de força em circuito, durante 12 semanas, três vezes por
semana, com duração de 25 minutos ao dia. Ainda, no segundo grupo, foram
realizados exercícios de força, intercalados por 60 segundos de atividades em
bicicleta estacionária. Para a avaliação foram realizados teste de corrida de 2400
metros, medidas antropométricas e testes neuromusculares. Os resultados mostraram
que houve melhora em todos os parâmetros avaliados, comparando-se o início e o
final do treinamento, em cada grupo. Entretanto, apenas o segundo grupo apresentou
resultados estatisticamente significantes, inclusive para o teste de corrida de 2400
metros, reduzindo o tempo de 1055,7 ± 127,4 segundos para 1020,4 ± 145,7
segundos. Os resultados desse estudo apontam que o treinamento de força em
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circuito é uma alternativa efetiva para melhorar a aptidão física de indivíduos com
pouco condicionamento e acima do peso corporal (WESTCOTT et al., 2007).
Estudo realizado na Dinamarca, com 349 militares, investigou o efeito do
treinamento básico militar, em quatro grupos, na capacidade aeróbia, na capacidade
de corrida de resistência intermitente e no desempenho do salto funcional. Além disso,
determinou a incidência de lesões nos grupos pelo uso excessivo dos membros
inferiores. Os participantes foram divididos em quatro grupos (bem treinados,
treinados, pouco treinados e destreinados), de acordo com as respostas emitidas após
aplicação de um questionário sobre os hábitos de exercício físico. Os quatro grupos
foram submetidos a um treinamento básico militar composto por instruções de ordem
unida, de condicionamento geral, de treinamento militar específico e de treinamento
de combate aberto, por 12 semanas, de duas a quatro horas ao dia. A avaliação foi
realizada por meio de testes físicos, dentre eles o teste de corrida 12 minutos e um
teste incremental para análise do consumo máximo de oxigênio. Os resultados
mostraram, na análise pré e pós treinamento, diferenças significativas apenas no
grupo dos militares destreinados, com melhora no teste de corrida de 12 minutos de
aproximadamente 355 metros na distância percorrida e no consumo de oxigênio de 6
ml.kg-1.min-1. A incidência de lesão entre militares apresentou associação inversa
altamente significante entre o nível de condicionamento físico e a ocorrência de lesão
por excesso de treino (ROSENDAL et al., 2003).
Um estudo realizado, na Finlândia, com 945 adultos jovens, ingressantes no
serviço militar, investigou a associação entre mudanças na composição corporal e na
resistência aeróbia. Para a avaliação foram utilizadas medidas antropométricas,
composição corporal e resistência aeróbia. A resistência aeróbia foi avaliada pelo
teste de Cooper de 12 minutos. Foram realizadas 12 semanas de exercícios físicos,
durante o período de formação básica, incluindo, em média, quatro horas de desportos
relacionados a sua formação (correr, esqui cross-country, caminhada nórdica e
treinamento de força) e oito horas de treinamento de marcha por semana. Os
resultados mostram melhora, em média, no teste de Cooper de 6,8% (169m). Os
participantes com baixo peso tiveram melhora no teste de 108 metros, aqueles com
peso normal, de 199 metros, os com sobrepeso, 268 metros e os obesos, 281 metros.
Os autores concluíram que houve associação significativa entre a melhora no
desempenho aeróbio e na redução da gordura corporal (MIKKOLA et al., 2012).
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Outro estudo realizado, na Suíça, com 259 militares do exército, teve como
objetivo implementar um programa de treinamento em circuito ao ar livre, como um
complemento para o treinamento padrão, e examinar o seu efeito na aptidão física e
na incidência de lesão (HOFSTETTER et al., 2012). Os participantes foram alocados
em dois grupos, denominados intervenção e controle. O grupo controle realizou o
treinamento físico padrão. O grupo intervenção, além do treinamento físico padrão,
participou de uma sessão de treinamento adicional em circuito semanal ao ar livre,
durante o treinamento militar básico, por sete semanas. Para avaliação utilizaram-se
os valores de aptidão física e as taxas de incidência de lesão, antes e após o
treinamento físico. Os treinamentos foram realizados em duas sessões por semana,
com duração de uma hora e meia por dia. Para mensurar a aptidão aeróbia foi utilizado
o teste de Conconi. Os resultados mostraram que não houve diferença entre os grupos
intervenção e controle em relação ao peso ou índice de massa corporal. Entretanto,
encontrou-se diferença estatística na melhora da aptidão aeróbia, em 15,6%, no grupo
intervenção após as sete semanas de treinamento (HOFSTETTER et al., 2012).
Em outro estudo, realizado na Finlândia, com 57 militares, foi investigado as
mudanças nos parâmetros cardiovasculares e o desempenho neuromuscular. Foi
realizado um Treinamento Básico (TB) de oito semanas, seguido de oito semanas de
Treinamento Militar Especializado (TME). Foram realizadas avaliações nas semanas
zero, oito e 16. Para avaliação foi verificada a composição corporal, a resistência
aeróbia (em bicicleta ergométrica), a força muscular e aplicado um questionário de
hábitos de vida. Os resultados apontaram que houve redução significativa do
percentual de gordura e da circunferência de cintura. Após as oito primeiras semanas
de TB, o VO2pico aumentou em 5,6% (45,0 ± 8 ml.kg-1.minutos-1 vs. 48,8 ± 7 ml.kg1

.minutos-1) e, após as oito semanas subsequentes de TME, este valor atingiu 49,1 ±

8 ml.kg-1.minutos-1 (SANTTILA et al., 2012).
Em estudo realizado na Croácia, em 2014, com 124 homens e mulheres
militares, comparou-se os efeitos de um programa de treinamento de resistência
aeróbia e de força muscular com um treinamento militar básico na preparação física.
A média de idade dos participantes foi de 21,3 ± 1,9 anos. Os participantes foram
subdivididos em dois grupos, o de preparação física básica militar (BMPR) e o de
provas de longa duração contínuo e força relativa (CERS). O tempo de treinamento
foi de cinco semanas, com duração de uma hora e meia a duas horas ao dia. Para o
BMPR, o treinamento foi realizado para desenvolver a resistência muscular e a
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potência aeróbia. As sessões de corrida consistiram em modalidade intervalada e
contínua. O CERS, realizou treinamento para o desenvolvimento da potência aeróbia
a partir de sessões de corrida do tipo contínuo, ginástica e exercícios em pares. Para
avaliação das mudanças provindas dos treinamentos, foram realizados testes físicos
no início e no final do período estipulado. Em relação à potência anaeróbia, foi
realizado o teste de 300 jardas (shuttle run), para a potência aeróbia, um teste de 3200
metros de corrida. Os resultados mostraram que houve melhora em todos os testes
avaliados, entretanto, não houve diferenças entre os grupos. No que se refere à
potência anaeróbia observou-se melhora de 2,2% para o BMPR e 4,89% para o
CERS. Em relação à potência aeróbia, observou-se melhora de 9,82% e 13,46% para
o BMPR e CERS, respectivamente. Os autores concluíram que embora tenha se
evidenciado melhora significativa após os treinamentos, os resultados podem estar
relacionados ao baixo nível de preparação física inicial dos participantes (SPORIS et
al., 2014).
Estudo realizado em Oklahoma, com 75 militares, investigou os efeitos de um
protocolo de corrida periódica de curto prazo sobre os níveis de aptidão aeróbia e
comparou os efeitos com um protocolo tradicional de treinamento de corrida. Para o
treinamento, foram conformados dois grupos, sendo um grupo tradicional do Exército
e um grupo com programa específico de corrida, composto por estímulos de corridas
contínuas e intervaladas. Para avaliação, foi utilizado o teste de corrida de duas milhas
pré e pós o período de treinamento. Primeiramente os grupos realizaram quatro
semanas de treinamento e fizeram as avaliações propostas no protocolo de pesquisa.
Após, foi realizado o washout de uma semana. Em seguida, foi realizado o cruzamento
dos grupos de treinamento por mais quatro semanas, sendo que no final foi aplicado
o teste de duas milhas. Esse estudo mostrou que o grupo que tradicional teve menor
desempenho na corrida de duas milhas, com tempo médio de corrida de 12,9
segundos mais lento, enquanto que o grupo com programa específico teve redução
média no tempo de corrida de 17,9 segundos mais rápido, durante o mesmo período
de treinamento (STONE, HEISHMAN; CAMPBELL, 2017).
No Brasil, um estudo realizado no estado de Santa Catarina, com 52 alunos do
Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar, investigou o efeito
de 12 semanas de treinamento físico sobre a composição corporal e aptidão física dos
participantes. Para avaliação foram realizadas medidas antropométricas e testes
físicos preconizados pelo Exército Brasileiro. Durante o período de treinamento foram
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realizados treinamentos de corrida, com predominância de corridas contínuas e
algumas sessões de corrida intervalada e; treinamentos em circuito, envolvendo
exercícios neuromusculares. Esse estudo mostrou que após 12 semanas de
treinamento houve melhora estatisticamente significativa de quase todas as variáveis
investigadas, dentre elas o tempo de desempenho na prova de 3200 metros de
corrida. O tempo de corrida variou de 14,17 ± 1,38 minutos para 12,46 ± 1,27 minutos
(12%) e o VO2máx de 60,24 ± 2,99 ml.kg-1.min-1 para 63,16 ± 3 (4,8%) ml.kg -1.min-1
(VERZOLA; VIEIRA; PETROSKI, 2009).
Estudo realizado no estado do Espírito Santo, com 92 militares do Corpo de
bombeiros, investigou as respostas fisiológicas em militares submetidos a um
programa

de

treinamento

predominantemente

aeróbio,

composto

por

caminhada/corrida, com diferente estruturação de intensidade na periodização, bem
como analisou e comparou os efeitos da periodização em relação aos parâmetros
relacionadas à saúde. Foram conformados quatro grupos: o Grupo Controle, que não
recebeu tratamento; o Grupo Crescente, que recebeu cargas lineares; o Grupo
ondulatório e o Grupo escalonado, com cargas não lineares. Os treinamentos foram
realizados por um período de 13 semanas. Os estímulos de corrida foram contínuos
(mudando apenas a intensidade). Para avaliação, foi realizado um teste
cardiopulmonar no início e no final do programa de treinamento (sistema de
calorimetria indireta de circuito aberto). Os resultados, em relação ao consumo
máximo de oxigênio, mostraram que as distâncias percorridas nos treinamentos foram
de 2700 metros a 8500 metros. O VO2pico aumentou significativamente para os três
grupos treinados, sendo os maiores percentuais para o Grupo escalonado (PEREZ,
2013).
Em outro estudo, realizado em Campinas, com 287 militares. Esse estudo
investigou o efeito de 13 semanas de treinamento físico militar na composição corporal
e no desempenho físico dos alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército.
O protocolo da pesquisa consistiu em um treinamento físico militar, frequência de
cinco vezes por semana, com duração de 90 minutos por dia. Foram realizadas duas
sessões de treinamento de resistência aeróbia, duas de neuromuscular e uma de
natação. Para avaliação utilizou-se as medidas antropométricas, de composição
corporal e de aptidão física antes e após o treinamento. Para avaliação da aptidão
aeróbia utilizou-se o teste de três quilômetros. Os resultados mostraram que houve
redução significativa do percentual de gordura corporal, da massa gorda e aumento
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da massa livre de gordura. Em relação à corrida, observou-se melhora significante
(10,8%), sendo que o tempo passou de 14 minutos e 14 segundos ± 1 minutos e 17
segundos para 12 minutos e 42 segundos ± 00 minutos e 42 segundos. Esse estudo
mostrou que o treinamento periodizado, realizado cinco vezes na semana, com
duração de 13 semanas, promove modificações na composição corporal e no
desempenho físico de militares do exército (AVILA et al., 2013).
Outro estudo realizado no Brasil, em Cuiabá, com 1100 militares, analisou o
desempenho físico e o perfil antropométrico de alunos do Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar do Mato Grosso após 12 semanas de treinamento físico.
Para avaliação do desempenho físico foram realizados os testes de flexão de braços,
abdominal remador, meio sugado, barra fixa e o teste de corrida de 12 minutos. Para
o perfil antropométrico foi avaliado a estatura, massa corporal, circunferência de
cintura e o índice de massa corpórea dos participantes. O treinamento físico foi
realizado com frequência de três vezes na semana, com duração de 80 minutos por
dia, distribuídos por treinamentos de corrida intervalada e circuito funcional. Os
resultados mostraram que para todas as variáveis investigadas encontrou-se melhora
estatisticamente significativa após as 12 semanas de treinamento físico. A distância
percorrida no teste de 12 minutos variou de 2572,1 ± 261,6 metros no início do
treinamento para 2761,0±192,2 metros no final. Os valores de VO2máx absoluto foram
de 3,4 ± 0,6 L.min-1 para 3,6 ± 0,4 L.min-1. Os valores de VO2máx relativo de 45,9 ± 5,8
ml.kg-1.min-1 para 50,2±4,3 ml.kg-1.min-1 (EL HAGE; REIS FILHO, 2013).
Um estudo realizado em Pirassununga, na Força Aérea Brasileira, com 130
militares avaliou a capacidade morfológica e funcional após 12 semanas de
treinamento físico. Esse estudo mostrou que houve melhora estatisticamente
significativa no percentual de gordura e no teste funcional, composto por exercícios
de abdominal (máximo em um minuto), flexão de braços e pelo teste de corrida de 12
minutos. Para o exercício de abdominal houve melhora de 35.1 ± 8.5 repetições para
49.8±7.6 repetições, para o de flexão foi de 21.5 ± 9.0 repetições para 33.7±9.1
repetições e para o teste de corrida, a média variou de 2207 ± 319 metros para 2756
± 217 metros após o período de treinamento (CAMPOS et. al., 2017).
Diante do exposto, constata-se que há escassez de estudos que comparam
diferentes protocolos de corrida com vistas a melhorar o desempenho aeróbio de
militares. Desse modo, ao considerar que os militares da FAB, em particular os
militares em fase de formação, precisam obter resultados satisfatórios nos testes de
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avaliação do condicionamento físico para manutenção na instituição propõe-se a
seguinte questão de investigação: há diferença no desempenho aeróbio de militares
da Força Aérea Brasileira utilizando quatro protocolos de treinamento de corrida?
Espera-se que essa investigação possa contribuir para o avanço do
conhecimento em relação a escolha de protocolos de treinamento de corrida para
melhorar o desempenho aeróbio de militares da FAB.
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3 OBJETIVO

3.1 Objetivo Geral

Analisar o efeito do desempenho aeróbio em militares da Força Aérea Brasileira
utilizando quatro protocolos após seis semanas de treinamento de corrida.

3.2 Objetivos Específicos

Caracterizar a população do estudo segundo a idade, massa corporal, estatura
e o índice de massa corporal;
Caracterizar a percepção subjetiva de esforço (PSE) em todas as sessões de
treinamento de corrida, em cada um dos protocolos adotados;
Comparar a distância percorrida e a velocidade média (VM12minutos) no teste de
corrida de 12 minutos em cada um dos protocolos de treinamento de corrida;
Comparar os resultados de consumo de oxigênio (VO2máx) absoluto e relativo e
a sua intensidade correspondente (iVO2máx) no teste incremental em cada um dos
protocolos de treinamento de corrida;
Comparar as velocidades correspondentes aos limiares aeróbio e anaeróbio no
teste incremental em cada um dos protocolos de treinamento de corrida;
Comparar a distância percorrida no teste de 12 minutos, da VM12minutos, do
VO2máx absoluto, do VO2máx relativo, da iVO2máx, da velocidade de limiar aeróbio e
anaeróbio entre os quatro protocolos de treinamento de corrida.
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4 MATERIAL E MÉTODO

4.1 Delineamento do estudo

Para este estudo elegeu-se o delineamento quase experimental. Nesse tipo de
estudo o pesquisador faz a adequação do experimento ao ambiente mais próximo ao
real e controla o maior número possível de viés à validade interna. Entretanto, não se
tem controle total sobre as condições experimentais (THOMAS et al., 2009).

4.2 Período do estudo

Este estudo foi realizado no período de fevereiro de 2016 a maio de 2019.

4.3 Local do estudo

O estudo foi realizado na Academia da Força Aérea (AFA), localizada no
município de Pirassununga - SP. A AFA é uma Instituição de Ensino Superior, e tem
como finalidade a formação de Oficiais de carreira da Força Aérea Brasileira (FAB),
nos quadros de Aviação, Intendência e de Infantaria. Essa instituição conta com
aproximadamente 2000 militares da ativa e da reserva, que oferecem suporte para a
formação dos Oficiais. Dentre os profissionais que atuam no apoio à AFA destaca-se
a formação de soldados. Durante o processo de formação esses militares frequentam
um Curso de Formação de Soldados (CFSd) por um período de aproximadamente
quatro meses. Cabe destacar que, no ano de 2018, foram inscritos aproximadamente
120 militares e que a cada ano, esse número sofre variação dependendo do processo
de seleção.

4.4 População do estudo

A população do estudo foi constituída por 114 participantes, regularmente
matriculados no Curso de Formação de Soldados da AFA, no ano de 2018, idade entre
18 e 20 anos, sexo masculino e aptidão à prática de atividade física, conforme registro
no prontuário de saúde.
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4.5 Randomização dos Grupos de Treinamento

Para a composição dos grupos de treinamento, os 114 participantes foram
randomizados em quatro grupos, sendo que cada grupo participou das atividades de
um protocolo de treinamento de corrida. Todos os participantes receberam um número
(1 a 114) de acordo com sua ordem de inclusão no estudo, formando quatro grupos
de participantes: Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensidade (GTAV),
Grupo de Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato (GTLAN), Grupo de
Treinamento de Baixo Volume e Alta Intensidade de Treinamento Intervalado (GTIAI)
e Grupo de Treinamento Polarizado (GTP). A randomização foi realizada no programa
Microsoft Excel para Windows 2016 e a sequência foi desconhecida pelo pesquisador.
Dessa forma, os grupos foram conformados por 29 participantes em dois grupos e 28,
nos outros dois. Cada grupo foi submetido a um protocolo de treinamento de corrida.
O período de treinamento de cada grupo foi de seis semanas.
4.6 Variáveis

4.6.1 Variáveis para caracterização dos participantes: idade, massa corporal,
estatura e índice de massa corpórea.

A idade foi considerada em anos completos. A massa corporal e a estatura
foram verificadas pelo pesquisador. Para as medidas antropométricas foi utilizada
uma balança digital com estadiômetro da marca Toledo®. O IMC foi calculado com as
medidas de massa corporal e estatura, de acordo com a seguinte fórmula: IMC =
massa corporal (kg) / estatura2 (m).

4.6.2 Variável dependente: desempenho aeróbio

O desempenho aeróbio foi avaliado no início e no final do período de
treinamento para cada protocolo nos quatro grupos. Para a avaliação do desempenho
aeróbio foram realizados o teste de corrida de 12 minutos e o teste incremental. Para
o teste de corrida de 12 minutos foram avaliadas a distância final percorrida e; a
velocidade média (VM12minutos). Para o teste incremental foram avaliados o consumo
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máximo de oxigênio (VO2máx) absoluto e relativo, a intensidade de ocorrência do
VO2máx (iVO2máx) e os limiares aeróbio e anaeróbio.
4.7 Instrumentos de coleta de dados

Para a coleta de dados utilizou-se um formulário contendo a idade e o IMC para
a caracterização dos participantes. Para cada participante foi utilizado um formulário
para registro dos dados referentes ao teste de 12 minutos, um para o VO 2máx, um para
o registro dos valores de lactato e um para o registro dos dados obtidos pela aplicação
da Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) (ANEXO A). Essa escala permite
avaliar a sobrecarga interna durante as sessões de treinamento. Nesse instrumento o
pesquisador solicita ao participante responder uma questão simples sobre como foi o
seu treinamento. O pesquisador deve orientar o participante a escolher um descritor
(Repouso, Muito - Muito Fácil, Fácil, Moderado, Um Pouco Difícil, Difícil, Muito Difícil
e Máximo) e depois assinalar um número correspondente de 0 a 10, para cada
descritor. O valor máximo (10) corresponde ao maior esforço físico realizado pelo
participante e o valor mínimo (0), o repouso absoluto (FOSTER et al., 2001).

4.8 Critérios de descontinuidade

Os participantes dos quatro grupos de treinamento de corrida deveriam ter, no
mínimo, 75% de participação nas atividades dos protocolos de treinamento de corrida.
Dos 114 participantes que concordaram participar da pesquisa, houve 21 perdas,
sendo que oito militares solicitaram desligamento do CFSd, cinco não conseguiram
completar a primeira avaliação devido a dores no corpo e, oito faltaram na segunda
avaliação proposta pelo pesquisador, conforme orientado antes da assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO B). Desse modo, a
população final do estudo foi constituída por 93 participantes.
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4.9 Procedimentos

Cabe lembrar que cada grupo utilizou um protocolo de treinamento de corrida
por um período de seis semanas. A seguir estão descritos os testes realizados para a
avaliação do desempenho aeróbio dos participantes do estudo.

4.9.1 Teste de 12 minutos (T12)

Para o T12 foi utilizado um cronômetro digital, um apito, uma prancheta, uma
caneta e um formulário contendo o nome do participante para registro dos dados. Os
participantes foram orientados quanto à natureza e objetivo do teste. O T12 foi
realizado em pista oficial de atletismo de 400 metros, com marcação de 10 em 10
metros. Esse teste consiste em percorrer a maior distância possível em 12 minutos
(COOPER, 1968). Em dia previamente acordado, os participantes foram convidados
a deslocar para o Estádio da AFA para a realização do T12.
Antes do início do T12, os participantes foram orientados a realizar um
aquecimento de cinco minutos. Após o aquecimento foi iniciado o teste. No decorrer
do teste os participantes foram informados sobre o número de voltas já percorridas e
o tempo restante para o término do teste. Também, foram encorajados verbalmente a
realizar o seu melhor desempenho. Ao final dos 12 minutos, um silvo longo de apito
foi tocado e os participantes interromperam o teste. Após a finalização da corrida os
participantes foram orientados a aguardar o pesquisador para avaliar a distância
percorrida no teste.
A distância final percorrida no T12 foi expressa em metros. A VM12minutos foi
expressa em quilômetros por hora (km.h-1) e calculada a partir da média da velocidade
atingida no T12.

4.9.2 Teste incremental

Esse teste foi realizado em pista oficial de atletismo de 400 metros. Os
participantes foram orientados a realizar cinco minutos de aquecimento. Antes do
início do teste foi coletado 25µl de sangue do lóbulo da orelha direita de cada
participante. Após a coleta de sangue deu-se início ao teste incremental. O teste

35
Material e Método_________________________________________________________

iniciou a uma velocidade pré-estabelecida com incrementos a cada 800 metros e
intervalo de 30 segundos para coleta de sangue e análise da percepção subjetiva de
esforço (PSE). Cada participante realizou quatro estímulos de 800 metros, totalizando
3200 metros. Imediatamente após o término do teste, o participante se sentou em uma
cadeira previamente posicionada e respirou durante 20 segundos, utilizando uma
máscara, que estava acoplada a um analisador de gases portátil. Além disso, foi
coletado mais uma amostra de sangue e a PSE foi verificada. Cabe destacar que a
PSE foi medida utilizando-se a Escala CR10 de Borg (1982) modificada por Foster et
al. (2001).
Apesar da literatura recomendar velocidade fixa para o início do teste e seu
incremento, para esse estudo optou-se por flexibilizar a velocidade no início do teste,
denominada “velocidade fraca”. Cabe destacar que a média de velocidade encontrada
para o estudo foi de 8,31 km.h-1 no teste inicial e 8,14 km.h-1 no teste final. Os
incrementos foram em média de 2,03, 2,09 e 2,49 km.h-1 no teste inicial e de 1,10, 1,5
e 4,1 km.h-1 no teste final. Essa flexibilidade permitiu a avaliação da população do
estudo em seis dias, sendo três para o teste inicial e três, para o final.
Conforme mencionado acima, após o último estágio do teste incremental, os
participantes foram orientados a respirar através de um bocal de mão única (Hans
Rudolph, Kansas City, MO) que foi acoplado a um analisador de gases metabólicos
portátil (VO-2000, Inbrasport®, Medical Graphics Co) para a obtenção do VO2máx. Essa
etapa foi realizada imediatamente após o término do teste e do re-teste. Os
participantes foram orientados a respirar por um período de 20 segundos (DI
PRAMPERO et al., 1976, LEGER et al., 1989, MONTPETIT et al., 1981). Para o
cálculo do VO2máx aplicou-se uma curva de regressão simples, com o método dos
mínimos quadrados, entre o tempo e os valores de VO2máx, a fim de predizer o valor
de VO2máx quando o tempo fosse zero (DI PRAMPERO et al., 1976).
Além da análise do VO2máx foram avaliados os limiares aeróbio e anaeróbio. O
limiar aeróbio foi determinado pela concentração fixa de 2 mmol.L-1 (KINDERMANN,
SIMON & KEUL, 1979). No que se refere ao limiar anaeróbio determinou-se pela
concentração fixa de 4 mmol.L-1 (HECK et al., 1985; SJODIN & JACOBS, 1981). Esse
método foi eleito pela sua efetividade quando se propõe investigar um número elevado
de participantes em um estudo. Cabe informar que durante a realização dos testes de
corrida, um médico, um técnico de enfermagem e uma ambulância com motorista
estiveram presentes para eventuais ocorrências.
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A realização do teste incremental contou com a participação de quinze
profissionais da área de Educação Física e da Enfermagem, com experiência no
referido teste. Antes do início do teste, o pesquisador distribuiu as funções de cada
um deles e colocou-se à disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas.

4.10 Treinamento de Corrida

A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2018 e subdividida
em início do treinamento, treinamento e término do treinamento, conforme descritos a
seguir.
4.10.1 Início do treinamento

Essa etapa foi realizada no mês de abril de 2018. Os participantes foram
convidados a participar do estudo e o TCLE foi disponibilizado para leitura e posterior
assinatura. Os participantes foram orientados sobre as avaliações propostas no início
do treinamento, a dinâmica do trabalho e a sua alocação nos grupos de treinamento
de corrida: Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensidade (GTAV), Grupo
de Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato (GTLAN), Grupo de Treinamento de
Baixo Volume e Alta Intensidade de Treinamento Intervalado (GTIAI) e, Grupo de
Treinamento Polarizado (GTP).
Após essa etapa foram aferidas a massa corporal e a estatura e a seguir iniciouse o T12 e o teste incremental. A avaliação antropométrica e o T12 foram realizados
em um mesmo dia. O teste incremental foi realizado em três dias consecutivos após
o término do T12.

4.10.2 Treinamento
Nessa etapa, cada grupo participou de um protocolo de treinamento de corrida
por um período de seis semanas. Os protocolos foram baseados e adaptados do
estudo de Stoggl and Sperlich (2014).
Protocolo de Corrida para o GTAV: a primeira semana de treinamento consistiu
em três dias de treinamento de baixa intensidade (LOW), um dia de treinamento no
limiar de lactato (LAN) e três dias de recuperação (REC). A segunda semana consistiu
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em dois dias de LOW, um dia de treinamento em variação de velocidades (FARTLEK)
e quatro dias de REC. Na terceira semana foram realizados quatro dias de LOW, um
de FARTLEK e dois dias de REC. No que se refere a quarta semana, foram realizados
três dias consecutivos de LOW e quatro dias consecutivos de REC. Para a quinta
semana, foram trabalhados quatro dias de LOW e três dias de REC. Na última semana
foram realizados dois dias consecutivos de LOW e, dois consecutivos de REC,
totalizando quatro sessões de treinamento (FIGURA 2).
Figura 2 – Programa de treinamento de seis semanas para o grupo de alto volume e baixa
intensidade.
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Fonte: próprio autor.

Os participantes responderam em todas as sessões de treinamento a PSE para
verificação da carga de treinamento diária relacionada ao treinamento proposto.
Ressalta-se que nos dias de REC, que ocorreram em dias úteis, foram realizados
treinamentos leves tais como, educativos de corrida e exercícios de alongamento. Os
treinamentos leves ocorreram devido às dificuldades dos participantes em iniciar o
movimento de corrida e dores musculares adquiridas durante o curso de formação de
soldados (que estava acontecendo concomitantemente ao treinamento para todos os
grupos). Não foi realizado treinamento aos sábados e domingos, devido a liberação
dos participantes pela instituição para retorno ao domicílio, bem como, em três dias
de feriado nacional, sendo um em uma segunda feira, da segunda semana de
treinamento e os outros dois, na quarta e quinta feira, da quarta semana de
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treinamento. Após os dois últimos dias de REC iniciou-se a segunda etapa da coleta
de dados.
As sessões de treinamento de baixa intensidade (LOW) tiveram duração de 45
a 60 minutos em intensidade correspondente a 2 mmol.L-1 de lactato. O treinamento
LOW foi composto por estímulos de corrida contínua. No que se refere ao treinamento
no ou perto do limiar de lactato (LAN) foram utilizadas intensidades correspondentes
aos valores de 4 mmol.L-1 de lactato, distribuídos em corridas contínuas e corridas
intervaladas. Para as corridas intervaladas foram realizados os estímulos: três séries
de 2000 metros com três minutos de intervalo ativo, seis séries de 800 metros com
dois minutos de intervalo ativo, entre outros.
O GTAV iniciou o estudo com 29 participantes e finalizou com 24, devido a
perdas.
Protocolo de Corrida para o GTLAN: na primeira semana foi realizado três dias
de treinamento perto ou no limiar de lactato (LAN), um dia de treinamento de baixa
intensidade (LOW) e três dias de recuperação (REC). Na segunda semana foram
realizados dois dias de LAN, um dia de LOW e quatro dias de REC. Em relação a
terceira semana, os participantes realizaram três dias de LAN, dois dias de LOW e
dois dias de REC. No que se refere a quarta semana foram realizados dois dias de
LAN, um de LOW e quatro dias de REC. Na quinta semana realizou-se dois dias de
LAN, dois de LOW e três de REC. A sexta semana constituiu-se de um dia de LAN,
um de LOW e dois de REC (FIGURA 3).
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Figura 3 – Programa de treinamento de seis semanas no ou perto do Limiar de Lactato.
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Fonte: próprio autor.

Os participantes desse grupo também responderam a PSE em todas as
sessões para verificação da carga de treinamento diária relacionada ao treinamento
proposto. Cabe destacar que nos dias de REC, que ocorreram em dias úteis, foram
realizados treinamentos leves, realizando-se educativos de corrida e exercícios de
alongamento devido à dificuldade que os militares tinham em realizar o movimento de
corrida e as dores musculares adquiridas durante o curso de formação de soldados
(que estava acontecendo concomitantemente ao treinamento para todos os grupos).
Não foi realizado treinamento aos sábados e domingos, devido a liberação dos
participantes pela instituição para retorno ao domicílio, bem como, em três dias de
feriado nacional, sendo um em uma segunda feira, da segunda semana de
treinamento e os outros dois, na quarta e quinta feira, da quarta semana de
treinamento. Após os dois últimos dias de REC iniciou-se a segunda etapa da coleta
de dados.
As sessões de treinamento de baixa intensidade (LOW) tiveram duração de 45
a 60 minutos em intensidade correspondente a 2 mmol.L-1 de lactato. O treinamento
LOW foi composto por estímulos de corrida contínua. No que se refere ao treinamento
no ou perto do limiar de lactato (LAN) foram utilizadas intensidades correspondentes
aos valores de 4 mmol.L-1 de lactato, distribuídos em corridas contínuas e corridas
intervaladas. Em relação às corridas intervaladas foram realizados os estímulos: três
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séries de 2000 metros com três minutos de intervalo ativo, seis séries de 800 metros
com dois minutos de intervalo ativo, entre outros.
O GTLAN iniciou o estudo com 28 participantes e finalizou com 23, devido a
perdas já mencionadas.
Protocolo de Corrida para o GTIAI: na primeira semana foi realizado três dias
de treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI), um dia de treinamento em baixa
intensidade (LOW) e três dias de recuperação (REC). Na segunda semana foram
realizados três dias de TIAI e quatro de REC. Para a terceira semana foram realizados
quatro dias de TIAI e três dias de REC. Na quarta semana foram realizados três dias
consecutivos de TIAI e, quatro consecutivos de REC. A quinta semana foi composta
por quatro dias de TIAI e três dias de REC. Na sexta semana realizou-se dois dias
consecutivos de TIAI e, dois consecutivos de REC (FIGURA 4).
Figura 4 – Programa de treinamento de três semanas para o grupo de baixo volume e alta
intensidade de treinamento intervalado.
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Fonte: próprio autor.

Assim como nos outros grupos, os participantes desse grupo responderam a
PSE em todas as sessões de treino para verificação da carga de treinamento diária
relacionada ao treinamento proposto. Ressalta-se que nos dias de REC, que
ocorreram em dias úteis, foram realizados treinamentos leves, realizando-se
educativos de corrida e exercícios de alongamento devido à dificuldade que os
militares tinham em realizar o movimento de corrida e as dores musculares adquiridas
durante

o

curso

de

formação

de

soldados

(que

estava

acontecendo
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concomitantemente ao treinamento para todos os grupos). Não foi realizado
treinamento aos sábados e domingos, devido a liberação dos participantes pela
instituição para retorno ao domicílio, bem como, em três dias de feriado nacional,
sendo um em uma segunda feira, da segunda semana de treinamento e os outros
dois, na quarta e quinta feira, da quarta semana de treinamento. Após os dois últimos
dias de REC iniciou-se a segunda etapa da coleta de dados.
As sessões de treinamento de baixa intensidade (LOW) tiveram duração de 45
a 60 minutos em intensidade correspondente a 2 mmol.L-1 de lactato. O treinamento
LOW foi composto por estímulos de corrida contínua. Nas sessões de treinamento
intervalado de alta intensidade (TIAI) foi realizado 10 minutos de aquecimento de
corrida em intensidade baixa (próxima a intensidade correspondente a 2 mmol.L-1 de
lactato), com estímulos de cinco segundos de tiro máximo a fim de preparar o corpo
para a atividade principal. Em seguida foram realizados estímulos fortes em
intensidades acima das correspondentes a 4 mmol.L-1 de lactato, com intervalo ativo
entre os estímulos. Como exemplo, foram realizadas três séries de 1000 metros, cinco
séries de 800m, conforme proposto por Thibault (2003).
O GTIAI iniciou o estudo com 29 participantes e finalizou com 23, devido a
perdas já mencionadas.
Protocolo de Corrida para o GTP: para a primeira semana foram realizados dois
dias de treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI), dois dias de treinamento
em baixa intensidade (LOW) e três dias de recuperação (REC). Na segunda semana
foram realizados dois dias de TIAI, um de LOW e quatro dias de REC. Em relação a
terceira semana, realizou-se dois dias de TIAI, dois de LOW, um de treinamento em
variação de velocidades (FARTLEK) e dois de REC. Na quarta semana foram
realizados dois dias de TIAI, um de LOW e quatro dias de REC. No que se refere a
quinta semana, realizou-se dois dias de TIAI, dois de LOW e três dias de REC. Para
a sexta semana, foi realizado um dia de TIAI e um dia de LOW, seguidos por dois dias
consecutivos de REC (FIGURA 5).
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Figura 5 – Programa de treinamento de seis semanas para o grupo de treinamento polarizado.
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Fonte: próprio autor

Em concordância ao que foi realizado nos outros grupos, os participantes do
GTP responderam a PSE em todas as sessões de treino para verificação da carga de
treinamento diária relacionada ao treinamento proposto. Nesse grupo, também, nos
dias de REC, que ocorreram em dias úteis, foram realizados treinamentos leves,
realizando-se educativos de corrida e exercícios de alongamento devido à dificuldade
que os militares tinham em realizar o movimento de corrida e as dores musculares
adquiridas durante o curso de formação de soldados (que estava acontecendo
concomitantemente ao treinamento para todos os grupos). Não foi realizado
treinamento aos sábados e domingos, devido a liberação dos participantes pela
instituição para retorno ao domicílio, bem como, em três dias de feriado nacional,
sendo um em uma segunda feira, da segunda semana de treinamento e os outros
dois, na quarta e quinta feira, da quarta semana de treinamento. Após os dois últimos
dias de REC iniciou-se a segunda etapa da coleta de dados.
As sessões de treinamento de baixa intensidade (LOW) tiveram duração de 45
a 60 minutos em intensidade correspondente a 2 mmol.L-1 de lactato (Figura 4). O
treinamento LOW foi composto por estímulos de corrida contínua. No que se refere
ao treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI), em todas as sessões de
treinamento foi realizado 10 minutos de aquecimento de corrida em intensidade baixa,
com estímulos de cinco segundos de tiro máximo a fim de preparar o corpo para a
atividade principal. Em seguida foram realizados estímulos fortes em intensidade
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acima das correspondentes a de 4 mmol.L -1 de lactato, com intervalo ativo entre os
estímulos. Como exemplo, foram realizadas três séries de 1000 metros, cinco séries
de 800m, conforme proposto por Thibault (2003).
O GTP iniciou o estudo com 29 participantes e finalizou com 23, devido a
perdas já mencionadas.

4.10.3 Término do treinamento

Essa etapa ocorreu nos primeiros sete dias da segunda quinzena do mês de
junho de 2018. No término do treinamento os participantes realizaram o teste de
corrida de doze minutos, a avaliação antropométrica e o teste incremental a fim de
comparação com as medidas iniciais.
Para a visualização do desenho experimental do estudo, foi elaborado um
fluxograma (FLUXOGRAMA 1).
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Fluxograma 1 – Etapas percorridas na coleta de dados

Convite para participar do estudo (n=114)
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Fonte: próprio autor.

GTIAI (n=23)

45
Material e Método_________________________________________________________

4.11 Processamento e análise dos dados

Um banco de dados foi construído e os dados obtidos foram, primeiramente,
organizados e digitados e submetidos à dupla validação no programa Microsoft Excel
(Microsoft Co, USA). Logo após, os dados foram importados para os programas SAS
9.2 e para o software R - versão 3.4.1 - e foram submetidos à análise estatística. Para
as comparações entre grupos e tempos foi proposto o modelo de regressão linear com
efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos). Os modelos lineares de efeitos mistos são
utilizados na análise de dados em que as respostas estão agrupadas (mais de uma
medida para um mesmo indivíduo) e a suposição de independência entre as
observações em um mesmo grupo não é adequada (SCHALL, 1991). Esses modelos
têm como pressuposto que seus resíduos tenham distribuição normal com média 0 e
variância σ² constante. Nas situações em que tal pressuposto não foi observado,
transformações na variável resposta foram utilizadas. Para as comparações foi
utilizado o pós-teste por contrastes ortogonais. No que se refere as comparações
entre os grupos em relação às diferenças entre tempos (deltas) foram realizadas
através da análise de variância (ANOVA) (MONTGOMERY, 2000). As comparações
entre as variáveis do teste incremental (no momento pré) foram feitas através do teste
t-Student pareado. Para todas as comparações adotou-se um nível de significância
de 5%.
4.12 Aspectos Éticos

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, parecer nº 2.866.343
(ANEXO C). Ressalta-se que este estudo está em acordo aos preceitos da nova
Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, atendendo às exigências éticas e
científicas fundamentais da pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013).
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5. RESULTADOS

Os resultados serão apresentados de acordo com a ordem dos objetivos do presente.
5.1 Caracterização da população do estudo segundo a idade, massa corporal,
estatura e o índice de massa corporal.

Dos 93 (100%) participantes, observa-se que a média de idade variou de 18 a
19 anos nos quatro grupos. No que se refere a massa corporal, houve uma variação
de 49,50 Kg a 92,6 Kg antes do treinamento e 49 Kg a 90,55 Kg após o treinamento
de corrida. O índice de massa corporal variou de 18,59 kg/m2 a 27,2 kg/m2 antes do
treinamento e de 18,88 kg/m2 a 27,5 kg/m2 após o treinamento (Tabela 1).
Tabela 1– Caracterização da população do estudo segundo a idade, massa corporal, estatura
e índice de massa corporal, antes e após o período de treinamento Pirassununga
– SP, 2019
Antes
Grupo

GTIAI

GTLAN

GTP

GTAV

Variáveis

n

Média (DP*)

Após
Mínimo Máximo
18 - 19
49,5 - 86,9

23 18,43 (0,51)
23 68,15 (9,31)

Mínimo Máximo
18 - 19
49 - 87,2

n

Média (DP*)

Idade (anos)
Massa (kg)

23 18,43 (0,51)
23 67,29 (9,39)

Estatura (m)
IMC (kg/m2)

23
23

1,75 (0,07)
21,8 (1,88)

1,6 - 1,94
19,34 - 26,46

23 1,75 (0,07)
23 22,08 (1,82)

1,6 - 1,94
19,14 - 27,05

Idade (anos)
Massa (kg)

23 18,3 (0,47)
23 67,62 (7,96)

18 - 19
53,65 - 80,7

23
23

18,3 (0,47)
68,21 (7,1)

18 - 19
54,1 - 80,35

Estatura (m)
IMC (kg/m2)

23 1,74 (0,05)
1,67 - 1,84
23 22,23 (1,98) 18,78 - 25,94

23 1,74 (0,05)
23 22,44 (1,73)

1,67 - 1,84
18,94 - 25,7

Idade (anos)
Massa (kg)
Estatura (m)
IMC (kg/m2)

23 18,48 (0,51)
23 69,32 (8,08)
23 1,74 (0,06)
23 22,89 (2,42)

23 18,48 (0,51)
23 70,36 (8,23)
23 1,74 (0,06)
23 23,23 (2,44)

18 - 19
54,5 - 85,8
1,62 - 1,83
19,31 - 27,5

Idade (anos)

22

Massa (kg)

18,5 (0,51)

18 - 19
54,4 - 85,45
1,62 - 1,83
19,27 - 27,2
18 - 19

22

18,5 (0,51)

18 - 19

23 67,62 (8,39)

57,65 - 92,6

22 67,49 (8,26)

Estatura (m)

23

1,66 - 1,89

23

1,77 (0,07)

1,66 - 1,89

IMC (kg/m2)

23 21,57 (1,84) 18,59 - 25,92

21

21,64 (1,8)

18,88 - 25,35

1,77 (0,07)

58,2 - 90,55

*DP = desvio padrão. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de
treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato;
GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa
Intensidade.
Fonte: próprio autor.
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5.2 Caracterização da percepção subjetiva de esforço (PSE) em todas as
sessões de treinamento de corrida, para cada um dos protocolos adotados.

Em relação a PSE, observou-se que o GTIAI apresentou o maior valor médio
total de respostas durante as sessões de treinamento de corrida, obtendo-se o valor
médio total correspondente a 7. Os grupos GTLAN e GTP apresentaram valores
médios totais semelhantes, correspondendo a 5 e 6, respectivamente. O GTAV foi o
grupo que apresentou o menor valor médio total pelos participantes, com média 4
(Tabela 2).
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Tabela 2 – Caracterização do valor médio da percepção subjetiva de esforço (PSE) nas 21 sessões de treinamento
de corrida, para cada um dos quatro protocolos adotados, Pirassununga – SP, 2019
Média Mínimo Sessão de treinamento de corrida
n (DP*) Máximo
GRUPO
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª
GTIAI
6 6 8 6 3 9 8 7 8 7
8 ** 8
8
8
7
7
8
8
8
8 23 7 (1)
3-9
GTLAN 8 5 8 6 3 6 7 4 6 5
5
5
3
5
5
5
4
3
3
5
3 23 5 (1)
3-8
GTP
8 7 9 5 3 5 6 5 6 6
5
5
7
7
6
6
4
5
4
6
4 23 6 (1)
3-9
GTAV
6 7 7 5 3 5 6 4 4 5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3 24 4 (1)
3-7
*DP = desvio padrão. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado;
GTLAN, Grupo de Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV,
Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensidade. **Nesse dia não houve treinamento de corrida, apenas
educativos de corrida e alongamento.

Fonte: próprio autor.
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5.3 Comparação da distância percorrida e da velocidade média (VM12minutos) no
teste de corrida de 12 minutos em cada um dos protocolos de treinamento de
corrida.

No que se refere a distância percorrida no teste de 12 minutos, observou-se
que para os quatro protocolos de treinamento de corrida houve melhora no
desempenho após as seis semanas de treinamento de corrida. O GTIAI apresentou o
melhor desempenho, obtendo-se um acréscimo médio de 267,69 metros na
comparação antes e após o treinamento (p<0,05). Em relação ao GTLAN, verificouse aumento no desempenho de 242,61 metros (p<0,05). O GTP apresentou melhora
discreta, de 162,61 metros na comparação entre o período inicial e final do estudo
(p<0,05). Para o GTAV o aumento de desempenho foi de 226,67 metros (p<0,05)
(Tabela 3).
Em relação a VM12minutos observou-se o aumento da velocidade média durante
o teste de 12 minutos após o período de treinamento para os quatro grupos. O GTIAI
foi o grupo que alcançou a maior média de VM 12minutos variando de 13,35 km.h-1 para
14,71 km.h-1 (1,34 km.h-1) (p<0,05). Para o GTLAN houve um aumento de 12,89 km.h1

para 14,1 km.h-1 (1,21 km.h-1) (p<0,05). No que se refere ao GTP, observou-se

melhora mais discreta de 13,77 km.h-1 para 14,58 km.h-1 (0,81 km.h-1) (p<0,05). Para
o GTAV houve um acréscimo de 13,24 km.h-1 para 14,37 km.h-1 (1,13 km.h-1) (p<0,05)
(Tabela 3).
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Tabela 3 – Comparação da distância percorrida e da velocidade média (VM12minutos) no teste de corrida de 12 minutos, em cada um dos protocolos de
treinamento de corrida, após seis semanas de treinamento, Pirassununga – SP, 2019
Antes
Grupo

Variáveis

Após

Comparação
Diferença
Intervalo de
ValorAntes e
confiança
p
Após
(95%)
267,69
198,62 336,76 <0,01**
1,34
0,99
1,68 <0,01**

n

Média (DP)*

Mínimo - Máximo

n

Média (DP)*

Mínimo Máximo

2670 (257,37)
13,35 (1,29)

2060 - 3100
10,3 - 15,5

23
23

2941,3 (181,29)
14,71 (0,91)

2580 - 3340
12,9 - 16,7

23
23

2820 (176,09)
14,1 (0,88)

2540 - 3130
12,7 - 15,65

242,61
1,21

174,86 310,36 <0,01**
0,87
1,55 <0,01**

23
23

2916,09 (211,61)
14,58 (1,06)

2550 - 3220
12,75 - 16,1

162,61
0,81

94,86
0,47

160,34 292,99 <0,01**

GTIAI

Distância (m)
Velocidade média (km.h-1)

22
22

GTLAN

Distância (m)
Velocidade média (km.h-1)

23 2577,39 (271,92)
23
12,89 (1,36)

GTP

Distância (m)
Velocidade média (km.h-1)

23 2753,48 (215,63)
23
13,77 (1,08)

2080 - 3160
10,4 - 15,8
2410 - 3140
12,05 - 15,7

Distância (m)

24 2647,92 (252,05)

2080 - 3100

24

2874,58 (204,11)

2430 - 3110

226,67

24

10,4 - 15,5

24

14,37 (1,02)

12,15 - 15,55

1,13

GTAV

-1

Velocidade média (km.h )

13,24 (1,26)

0,80

230,36 <0,01**
1,15 <0,01**

1,46

*DP = Desvio padrão, ** p< 0,05. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de
Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa
Intensidade.
Fonte: próprio autor.

<0,01**
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Para facilitar a visualização dos resultados, elaboraram-se os Gráficos 1 e 2.
Gráfico 1 – Comparação da distância percorrida no teste de corrida de 12
minutos antes e após o treinamento, em cada um dos protocolos de
treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 2 – Comparação da VM12minutos no teste de corrida de 12 minutos antes e
após o treinamento, em cada um dos protocolos de treinamento de
corrida

Fonte: próprio autor.
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5.4 Comparação dos resultados de consumo de oxigênio (VO2máx) absoluto e
relativo e a intensidade correspondente (iVO2máx) no teste incremental em cada
um dos protocolos de treinamento de corrida.

Na Tabela 4, são apresentados os resultados de consumo máximo de oxigênio
durante o teste incremental. Em relação aos valores de VO2máx absoluto encontrou-se
resultados estatisticamente positivos após o treinamento para os quatro protocolos de
corrida. Para o GTIAI os valores iniciais de VO2máx absoluto foram de 2,61 L.min-1 e
aumentaram para 3,34 L.min-1 pós treinamento (p<0,05). O GTLAN teve o aumento
mais expressivo, passando de 2,64 L.min -1 para 3,42 L.min-1 (p<0,05). No que se
refere ao GTP houve variação de 2,89 L.min-1 para 3,46 L.min-1 após as seis semanas
de treinamento (p<0,05). Por fim, o GTAV apresentou melhora de 2,89 L.min-1 para
3,35 L.min-1 (p<0,05) (Tabela 4).
Os resultados de VO2máx relativo apresentaram padrão semelhante ao do
consumo máximo de oxigênio absoluto, sendo que em quase todos os grupos de
treinamento de corrida houve aumento significativo nos valores relativos. O único
grupo que apresentou resultados positivos, mas sem significância estatística foi o
GTAV, sendo que os valores de VO2máx relativo aumentaram de 44,39 ml.kg -1.min-1
para 48,38 ml.kg-1.min-1. Para o GTIAI, os valores foram estatisticamente significantes
com aumento de 39,05 ml.kg-1.min-1 para 49,5 ml.kg-1.min-1 (p<0,05). No GTLAN
verificou-se resultados relevantes para o VO2máx relativo, que passou de 39,29 ml.kg 1

.min-1 para 50,46 ml.kg-1.min-1 (p<0,05). Para o GTP obteve-se valores de 41,67

ml.kg-1.min-1 no início do treinamento e de 49,44 ml.kg-1.min-1 no final do treinamento
(p<0,05) (Tabela 4).
Outro resultado relevante obtido no teste incremental foi a intensidade
correspondente ao consumo máximo de oxigênio (iVO2máx). Diferentemente dos
resultados encontrados no VO2máx absoluto e relativo, a iVO2máx não apresentou
aumento expressivo. Os grupos GTIAI e GTP apresentaram discreto acréscimo na
iVO2máx, atingindo os valores de 15,22 km.h -1 e de 15,66 km.h-1 no início do
treinamento e de 15,05 km.h-1 e de 15,38 km.h-1 no final do treinamento,
respectivamente. Para os grupos GTLAN e GTAV observou-se pequeno aumento na
iVO2máx passando de 14,44 km.h-1 para 14,7 km.h-1 e de 14,69 km.h-1 para14,86 km.h1

, respectivamente (Tabela 4).
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Tabela 4 – Comparação dos resultados de consumo máximo de oxigênio (VO 2máx) absoluto e relativo e a sua intensidade correspondente
(iVO2máx) no teste incremental, em cada um dos protocolos de treinamento de corrida, após seis semanas de treinamento,
Pirassununga – SP, 2019
Antes

Após

Comparação
Intervalo de
confiança
(95%)
0,09 0,47
0,09 0,46
-0,07 0,04

n

Média (DP*)

Mínimo Máximo

n

Média (DP*)

Mínimo Máximo

VO2máx Absoluto (L.min-1)
VO2máx Relativo (ml.kg-1.min-1)
iVO2máx (km.h-1)

19
19
23

2,61 (0,99)
39,05 (14,35)
15,22 (1,43)

1,45 - 5,02
20,81 - 74,89
12,69 - 18,11

22
21
23

3,34 (0,71)
49,5 (10,17)
15,05 (1,85)

1,74 - 4,54
31,15 - 69,87
11,16 - 18,11

Diferença
Antes e
Após
0,28
0,28
-0,01

VO2máx Absoluto (L.min-1)
GTLAN VO2máx Relativo (ml.kg-1.min-1)
iVO2máx (km.h-1)

18
19
23

2,64 (1,18)
39,29 (15,98)
14,44 (2,13)

1,25 - 6,12
21,01 - 76,88
8,94 - 19,33

22
22
23

3,42 (0,64)
50,46 (7,49)
14,7 (1,66)

2,42 - 5,24
39,15 - 68,96
11,12 - 17,56

0,32
0,31
0,02

0,13
0,12
-0,03

0,52
0,50
0,08

<0,01**
<0,01**
0,41**

GTP

VO2máx Absoluto (L.min-1)
VO2máx Relativo (ml.kg-1.min-1)
iVO2máx (km.h-1)

19
19
23

2,89 (1,1)
41,67 (14,58)
15,66 (2,97)

1,45 - 6,18
22,4 - 81,05
11,38 - 26,42

23
23
23

3,46 (0,75)
49,44 (10,54)
15,38 (1,91)

1,99 - 4,91
29,33 - 73,13
11,08 - 18,46

0,22
0,20
-0,01

0,04
0,02
-0,07

0,41
0,39
0,04

0,02**
0,03**
0,69

GTAV

VO2máx Absoluto (L.min-1)
VO2máx Relativo (ml.kg-1.min-1)
iVO2máx (km.h-1)

18
17
24

2,89 (1,49)
44,39 (21,96)
14,69 (1,65)

1,31 - 6,74
21,34 - 101,29
11,34 - 18,7

23
20
24

3,35 (0,69)
48,38 (9,94)
14,86 (1,5)

2,24 - 4,58
31,71 - 73,85
11,95 - 17,67

0,23
0,17
0,01

0,04
-0,03
-0,04

0,42
0,36
0,07

0,02**
0,09
0,64

Grupo

GTIAI

Variáveis

Valor-p
<0,01**
<0,01**
0,61

*DP = Desvio padrão, ** p< 0,05. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de
Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa
Intensidade.
Fonte: próprio autor.
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Para facilitar a visualização dos resultados, elaboraram-se os Gráfico 3, 4 e 5.
Gráfico 3 – Comparação da VO2máx absoluto no teste incremental antes e após o
treinamento, em cada um dos protocolos de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 4 – Comparação da VO2máx relativo no teste incremental antes e após o treinamento,
em cada um dos protocolos de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 5 – Comparação da iVO2máx no teste incremental antes e após o
treinamento, em cada um dos protocolos de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.

5.5 Comparação das velocidades correspondentes aos limiares aeróbio e
anaeróbio no teste incremental em cada um dos protocolos de treinamento de
corrida.

Cabe lembrar que as velocidades correspondentes aos limiares aeróbio e
anaeróbio foram extraídas do teste incremental realizado no início e final do
treinamento. No que se refere a média de velocidade correspondente ao limiar
aeróbio, encontrou-se resultados positivos em três grupos, entretanto, apenas para o
GTLAN, o resultado foi estatisticamente significante, sendo que os valores médios
variaram de 8,67 km.h-1 para 9,52 km.h-1 (p<0,05). Para o GTIAI a velocidade média
correspondente ao limiar aeróbio no início do treinamento foi de 9,38 km.h-1 e no final
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do treinamento passou a 9,76 km.h-1. Para o GTP encontrou-se resultados
semelhantes, sendo que a velocidade média de limiar aeróbio antes do treinamento
foi de 9,38 km.h-1 e passou a 9,9 km.h-1 no final das seis semanas de treinamento. Por
fim, para o GTAV a variação na velocidade média foi de 8,73 km.h-1 para 9,21 km.h-1
(Tabela 5).
Em relação a velocidade correspondente ao limiar anaeróbio, encontrou-se
aumento dos valores em todos os grupos, entretanto, apenas no GTLAN e GTP os
resultados foram estatisticamente significantes. Para o GTLAN a média de velocidade
correspondente ao limiar anaeróbio variou de 8,36 km.h-1 para 11,74 km.h-1 no final
do período de treinamento (p<0,05). No GTP encontrou-se resultados semelhantes,
sendo que a média de velocidade alterou de 11,72 km.h-1 para 12,6 km.h-1 no final do
treinamento (p<0,05). Para os grupos GTIAI e GTAV também houve melhora, sendo
que as velocidades médias correspondentes ao limiar anaeróbio modificaram de 11,73
km.h-1 para 11,97 km.h-1 no GTIAI e de 11,53 km.h-1 para 11,96 km.h-1 no GTAV. No
entanto, os resultados não apresentaram significância estatística (Tabela 5).
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Tabela 5– Comparação dos limiares aeróbio e anaeróbio e da sua velocidade correspondente no teste incremental, em cada um dos protocolos
de treinamento de corrida, após seis semanas de treinamento, Pirassununga – SP, 2019
Antes
Grupo Variáveis

n

Após

Média (DP*) Mínimo - Máximo

n

Média (DP*)

Mínimo Máximo

Comparação
Diferença
Intervalo de
Antes e
confiança
Valor-p
Após
(95%)
0,59
-0,10 1,28
0,09
0,38
-0,14 0,89
0,15

GTIAI

Vel limiar aeróbio (km.h-1)
15 9,38 (1,15)
Vel limiar anaeróbio (km.h-1) 21 11,73 (1,53)

6,9 - 10,91
8,83 - 15,97

22
23

9,76 (1,4)
11,97 (1,43)

6,74 - 12,53
8,57 - 14,11

GTLAN

Vel limiar aeróbio (km.h-1)
16 8,67 (1,07)
Vel limiar anaeróbio (km.h-1) 21 11,24 (1,19)

6,38 - 10,75
8,36 - 13,4

21
23

9,52 (1,34)
11,74 (1,31)

7,29 - 11,44
9,51 - 13,74

0,94
0,52

0,26
0,01

1,61 <0,01**
1,04 0,058**

GTP

Vel limiar aeróbio (km.h-1)
20 9,38 (1,6)
Vel limiar anaeróbio (km.h-1) 22 11,72 (1,29)

5,57 - 11,89
9,73 - 14,14

20
22

9,9 (1,29)
12,6 (0,95)

7,69 - 12,54
10,73 - 14,28

0,60
0,88

-0,04
0,37

1,24
0,07
1,39 <0,01**

GTAV

Vel limiar aeróbio (km.h-1)
20 8,73 (1,2)
Vel limiar anaeróbio (km.h-1) 23 11,53 (1,32)

6,8 - 10,9
9,2 - 14,07

23
24

9,21 (1,51)
11,96 (1,27)

6,66 - 13,04
9,11 - 14,68

0,54
0,44

-0,07
-0,06

1,15
0,93

0,08
0,08

*DP = Desvio padrão, ** p< 0,05. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de
Treinamento no ou perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa
Intensidade.
Fonte: próprio autor.
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Para facilitar a visualização dos resultados, elaboraram-se os Gráficos 6 e 7.
Gráfico 6 – Comparação da velocidade correspondente ao limiar aeróbio no teste
incremental antes e após o treinamento, em cada um dos protocolos de
treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 7 – Comparação da velocidade correspondente ao limiar anaeróbio no teste
incremental antes e após o treinamento, em cada um dos protocolos de
treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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5.6 Comparação da distância percorrida no teste de 12 minutos, da VM 12minutos,
do VO2máx absoluto, do VO2máx relativo, da iVO2máx e da velocidade de limiar
aeróbio e anaeróbio entre os quatro protocolos de treinamento de corrida após
seis semanas de treinamento.

Primeiramente os resultados serão apresentados para mostrar a diferença
entre os grupos, para cada variável, no início e final do treinamento. A seguir serão
apresentados os resultados sobre o efeito do treinamento de corrida após o
treinamento na comparação dos grupos.
Ao comparar os resultados do teste de 12 minutos entre os quatro grupos no
início do treinamento, observou-se que o GTP apresentou média superior de 176,09
metros em relação ao GTLAN (p<0,05), na distância percorrida. Em relação à
VM12minutos, o GTP apresentou médias superiores ao GTLAN (p<0,05). Na comparação
dessas variáveis entre os outros grupos não foram observados resultados
estatisticamente significantes. Ao comparar os resultados do teste de 12 minutos entre
os quatro grupos no final do treinamento, não foram observados resultados
estatisticamente significantes (Tabela 6).
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Tabela 6 – Comparação entre os quatro protocolos de corrida em relação a distância percorrida e a velocidade média no teste de 12 minutos
antes e após seis semanas de treinamento, Pirassununga – SP, 2019
Comparação
Pré (GTIAI - GTLAN)

Distância no Teste de 12 minutos
Diferença
Intervalo de confiança
entre os
Valor-p
(95%)
grupos
96,23
-35,34
227,79
0,15

Velocidade média no Teste de 12 minutos
Diferença
entre os grupos

Intervalo de confiança
(95%)

Valor-p

0,48

-0,18

1,14

0,15

Pré (GTIAI - GTP)

-79,86

-211,43

51,70

0,23

-0,40

-1,06

0,26

0,23

Pré (GTIAI - GTAV)

25,70

-104,50

155,90

0,70

0,13

-0,52

0,78

0,70

Pré (GTLAN - GTP)

-176,09

-306,96

-45,21

<0,01*

-0,88

-1,53

-0,23

<0,01*

Pré (GTLAN - GTAV)

-70,53

-200,03

58,98

0,28

-0,35

-1,00

0,30

0,28

Pré (GTP - GTAV)

105,56

-23,95

235,07

0,11

0,53

-0,12

1,18

0,11

Pós (GTIAI - GTLAN)

121,30

-9,57

252,18

0,07

0,61

-0,05

1,26

0,07

Pós (GTIAI - GTP)

25,22

-105,66

156,09

0,70

0,13

-0,53

0,78

0,70

Pós (GTIAI - GTAV)

66,72

-62,79

196,23

0,31

0,33

-0,31

0,98

0,31

Pós (GTLAN - GTP)

-96,09

-226,96

34,79

0,15

-0,48

-1,13

0,17

0,15

Pós (GTLAN - GTAV)

-54,58

-184,09

74,92

0,40

-0,27

-0,92

0,37

0,40

Pós (GTP - GTAV)

41,50

-88,00

171,01

0,53

0,21

-0,44

0,86

0,53

* p< 0,05. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de Treinamento no ou
perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensida de.
Fonte: próprio autor.
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Ao comparar os resultados do VO2máx absoluto, do VO2máx relativo e da iVO2máx
entre os quatro grupos no início do treinamento, observou-se diferença
estatisticamente significante entre o GTP e o GTLAN em relação a iVO2máx (p<0,05).
Entretanto, essa diferença não se manteve no final do treinamento. Ao comparar os
resultados do VO2máx absoluto, do VO2máx relativo e da iVO2máx entre os quatro grupos
no final do treinamento, não foram observados resultados estatisticamente
significantes (Tabela 7).
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Tabela 7 – Comparação entre os quatro protocolos de corrida em relação ao VO 2máx absoluto, relativo e a iVO2máx no teste incremental antes e
após seis semanas de treinamento, Pirassununga – SP, 2019
Comparação

VO2máx Absoluto Teste Incremental
Diferença
Intervalo de
entre os
confiança
Valor-p
grupos
(95%)

VO2máx Relativo Teste Incremental
Diferença
Intervalo de
entre os
Valor-p
confiança (95%)
grupos

Pré (GTIAI - GTLAN)

0,01

-0,19

0,21

0,93

0,00

-0,19

0,20

0,96

Pré (GTIAI - GTP)

-0,09

-0,29

0,11

0,35

-0,07

-0,26

0,12

0,47

Pré (GTIAI - GTAV)

-0,06

-0,26

0,15

0,58

-0,08

-0,28

0,11

0,40

Pré (GTLAN - GTP)

-0,10

-0,31

0,10

0,32

-0,07

-0,27

0,12

0,45

Pré (GTLAN - GTAV)

-0,07

-0,27

0,14

0,52

-0,09

-0,29

0,11

0,37

Pré (GTP - GTAV)

0,04

-0,17

0,24

0,72

-0,02

-0,21

0,18

0,88

Pós (GTIAI - GTLAN)

-0,03

-0,22

0,15

0,72

-0,03

-0,21

0,15

0,74

Pós (GTIAI - GTP)

-0,04

-0,22

0,15

0,69

0,00

-0,18

0,18

0,98

Pós (GTIAI - GTAV)

-0,01

-0,19

0,18

0,94

0,02

-0,16

0,21

0,82

Pós (GTLAN - GTP)

0,00

-0,19

0,18

0,97

0,03

-0,14

0,21

0,71

Pós (GTLAN - GTAV)

0,03

-0,16

0,21

0,78

0,05

-0,13

0,24

0,57

Pós (GTP - GTAV)

0,03

-0,15

0,21

0,75

0,02

-0,16

0,20

0,84

iVO2máx Teste Incremental
Diferença
Intervalo de
entre os
confiança
Valor-p
grupos
(95%)
0,06
0,13
0,12
0,02
-0,02
0,06
0,63
0,09
0,04
0,11
0,32
0,04
-0,08
0,00
0,04*
0,15
-0,02
0,05
0,55
0,10
0,06
0,13
0,14
0,02
0,02
0,10
0,55
0,05
-0,02
0,05
0,58
0,10
0,01
0,08
0,78
0,06
-0,04
0,03
0,25
0,12
-0,01
0,06
0,75
0,09
0,03
0,11
0,40
0,04

* p< 0,05. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de Treinamento no ou
perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensidade.
Fonte: próprio autor.
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Ao comparar os resultados das velocidades de limiar aeróbio e anaeróbio entre
os quatro grupos no início do treinamento, observou-se que não houve diferença
estatisticamente significante. Entretanto, no final do treinamento, encontrou-se
diferença estatística significante para a velocidade média do limiar anaeróbio na
comparação entre o GTP e o GTLAN (p<0,05) (Tabela 8).
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Tabela 8 – Comparação entre os quatro protocolos de corrida em relação a velocidade dos limiares aeróbio e anaeróbio no teste incremental
antes e após seis semanas de treinamento, Pirassununga – SP, 2019
Comparação
Pré (GTIAI - GTLAN)

Velocidade do limiar aeróbio Teste Incremental
Diferença
Intervalo de confiança
Valor-p
entre os grupos
(95%)
0,60
-0,34
1,54
0,21

Velocidade do limiar anaeróbio Teste Incremental
Diferença
Intervalo de confiança
Valor-p
entre os grupos
(95%)
0,37
-0,42
1,16
0,35

Pré (GTIAI - GTP)

-0,12

-1,02

0,78

0,79

-0,13

-0,91

0,66

0,75

Pré (GTIAI - GTAV)

0,50

-0,39

1,40

0,27

0,07

-0,70

0,85

0,85

Pré (GTLAN - GTP)

-0,72

-1,61

0,17

0,11

-0,50

-1,28

0,29

0,21

Pré (GTLAN - GTAV)

-0,09

-0,98

0,79

0,84

-0,30

-1,07

0,48

0,45

Pré (GTP - GTAV)

0,62

-0,22

1,47

0,14

0,20

-0,57

0,97

0,61

Pós (GTIAI - GTLAN)

0,25

-0,58

1,07

0,55

0,23

-0,54

0,99

0,56

Pós (GTIAI - GTP)

-0,13

-0,96

0,70

0,76

-0,63

-1,40

0,15

0,11

Pós (GTIAI - GTAV)

0,55

-0,25

1,36

0,17

0,01

-0,74

0,77

0,97

Pós (GTLAN - GTP)

-0,38

-1,22

0,46

0,38

-0,85

-1,63

-0,08

0,03*

Pós (GTLAN - GTAV)

0,31

-0,51

1,12

0,45

-0,21

-0,97

0,54

0,58

Pós (GTP - GTAV)

0,68

-0,14

1,51

0,10

0,64

-0,12

1,41

0,10

* p< 0,05. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de Treinamento no ou
perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensida de.
Fonte: próprio autor.
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A seguir serão apresentados os resultados sobre o efeito do treinamento de
corrida após o treinamento na comparação entre os grupos.
No que se refere ao teste de 12 minutos, em relação as variáveis distância
percorrida e VM12minutos, observou-se que o efeito do treinamento no GTIAI foi superior
ao do GTP (p<0,05). Para os outros grupos não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas (Tabela 9).

69
Resultados_______________________________________________________________________________________________________
Tabela 9 – Comparação entre os quatro protocolos de corrida em relação a distância percorrida e a velocidade média no teste de 12 minuto s,
após seis semanas de treinamento de corrida, Pirassununga – SP, 2019
Dif após - antes Distância no Teste de 12 minutos
Comparação

Grupo (GTIAI - GTLAN)

Diferença
entre os
grupos
23,75

Intervalo de confiança
(95%)

Dif após - antes Velocidade média no Teste de 12
minutos

Valor-p

Diferença
entre os grupos

Intervalo de confiança
(95%)

Valorp

-73,18

120,69

0,63

0,12

-0,37

0,60

0,63

Grupo (GTIAI - GTP)

103,75

6,82

200,69

0,04**

0,52

0,03

1,00

0,04**

Grupo (GTIAI - GTAV)

39,70

-56,25

135,64

0,41

0,20

-0,28

0,68

0,41

Grupo (GTLAN - GTP)

80,00

-15,85

175,85

0,10

0,40

-0,08

0,88

0,10

Grupo (GTLAN - GTAV)

15,94

-78,91

110,79

0,74

0,08

-0,39

0,55

0,74

Grupo (GTP - GTAV)

-64,06

-158,91

30,79

0,18

-0,32

-0,79

0,15

0,18

* p< 0,05. GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de Treinamento no ou
perto do Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensida de.
Fonte: próprio autor.
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Para facilitar a visualização dos resultados, elaborou-se os Gráficos 8 e 9.
Gráfico 8 – Diferença entre grupos da distância percorrida no teste de corrida de
12 minutos após seis semanas de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 9 – Diferença entre grupos da VM12minutos no teste de corrida de 12 minutos
após seis semanas de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.

No que se refere ao teste incremental, em relação as variáveis VO2máx absoluto,
relativo e a iVO2máx, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos
(Tabela 10).
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Tabela 10 – Comparação entre os quatro protocolos de corrida em relação ao VO 2máx absoluto, relativo e a iVO2máx no teste incremental, após
seis semanas de treinamento de corrida, Pirassununga – SP, 2019
Comparação

Dif após - antes VO2máx Absoluto
Teste Incremental
Diferença
Intervalo de
entre os
confiança
Valor-p
grupos
(95%)

Grupo (GTIAI - GTLAN)

0,05

-0,87

0,96

0,91

Grupo (GTIAI - GTP)

0,16

-0,73

1,05

0,72

Grupo (GTIAI - GTAV)

0,44

-0,46

1,34

0,33

Grupo (GTLAN - GTP)

0,11

-0,80

1,03

0,81

Grupo (GTLAN - GTAV)

0,39

-0,53

1,32

0,40

Grupo (GTP - GTAV)

0,28

-0,62

1,18

0,54

Dif após - antes VO2máx Relativo
Teste Incremental
Diferença
Intervalo de
entre os
confiança
Valor-p
grupos
(95%)
13,4
0,37
-12,68
0,96
1
14,8
2,01
-10,85
0,76
8
22,3
8,62
-5,08
0,21
1
14,6
1,65
-11,39
0,80
9
22,1
8,25
-5,61
0,24
1
20,3
6,60
-7,09
0,34
0

Dif após - pré iVO2máx Teste
Incremental
Diferença
Intervalo de
entre os
confiança
Valor-p
grupos
(95%)
0,7
-0,43
-1,62
0,47
6
1,3
0,12
-1,07
0,85
0
0,8
-0,34
-1,51
0,57
4
1,7
0,55
-0,64
0,36
4
1,2
0,09
-1,08
0,87
7
0,7
-0,45
-1,63
0,45
2

GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de Treinamento no ou perto do
Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensidade.
Fonte: próprio autor.
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Para facilitar a visualização dos resultados, elaborou-se os Gráficos 10, 11 e
12.
Gráfico 10 – Diferença entre grupos dos resultados de VO 2máx absoluto do teste incremental,
após seis semanas de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 11 – Diferença entre grupos dos resultados de VO 2máx relativo do teste
incremental, após seis semanas de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 12 – Diferença entre grupos dos resultados da iVO 2máx do teste incremental,
após seis semanas de treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.

No que se refere ao teste incremental, em relação as variáveis de velocidade
de limiar aeróbio e anaeróbio, não houve diferença estatisticamente significante entre
os grupos (Tabela 11).
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Tabela 11 – Comparação entre os quatro protocolos de corrida em relação a velocidade dos limiares aeróbio e anaeróbio no teste incremental,
após seis semanas de treinamento de corrida, Pirassununga – SP, 2019
Comparação

Grupo (GTIAI - GTLAN)

Dif pos - pre Velocidade do limiar aeróbio Teste
Incremental
Diferença
Intervalo de confiança
entre os
Valor-p
(95%)
grupos
-0,21
-1,21
0,78
0,67

Dif pos - pre Velocidade do limiar anaeróbio Teste
Incremental
Diferença
entre os grupos

Intervalo de confiança
(95%)

Valor-p

-0,05

-0,78

0,68

0,88

Grupo (GTIAI - GTP)

0,13

-0,83

1,10

0,79

-0,40

-1,12

0,32

0,27

Grupo (GTIAI - GTAV)

0,22

-0,72

1,17

0,64

0,03

-0,68

0,74

0,93

Grupo (GTLAN - GTP)

0,35

-0,60

1,30

0,47

-0,35

-1,07

0,37

0,34

Grupo (GTLAN - GTAV)

0,44

-0,49

1,36

0,35

0,08

-0,63

0,80

0,82

Grupo (GTP - GTAV)

0,09

-0,81

0,99

0,84

0,43

-0,27

1,14

0,23

GTIAI, grupo de treinamento de baixo volume e alta intensidade de treinamento intervalado; GTLAN, Grupo de Treinamento no ou perto do
Limiar de Lactato; GTP, grupo de treinamento polarizado; GTAV, Grupo de Treinamento de Alto Volume e Baixa Intensidade.
Fonte: próprio autor.
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Para facilitar a visualização dos resultados, elaborou-se os Gráficos 13 e 14.
Gráfico 13 – Diferença entre grupos dos resultados da velocidade correspondente ao
limiar aeróbio do teste incremental, após seis semanas de treinamento de
corrida

Fonte: próprio autor.
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Gráfico 14 – Diferença entre grupos dos resultados da velocidade correspondente
ao limiar anaeróbio do teste incremental, após seis semanas de
treinamento de corrida

Fonte: próprio autor.
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6 DISCUSSÃO

Na discussão serão analisadas a caracterização dos participantes, a percepção
subjetiva de esforço, o desempenho aeróbio antes e após o treinamento para cada
protocolo de treinamento de corrida e a comparação entre os protocolos.

6.1 Caracterização da população do estudo segundo a idade, massa corporal,
estatura e o índice de massa corporal.

Dos 93 (100%) militares da FAB, a totalidade era do sexo masculino, a idade
variou de 18 a 19 anos, a menor média de massa corporal encontrada foi de 67,29
Kg, e a maior de 69,32 Kg, a estatura variou de 1,74 m a 1,77 m e a média de IMC
variou de 21,57 kg/m2 a 22,89 kg/m2. Constata-se que a população do estudo tinha
características semelhantes. Esses resultados podem ser explicados pelo tipo de
população estudada, que foi selecionada a partir do CFSd. Além disso, a população
tinha rotina semanal pré-estabelecida em relação aos horários de atividades,
alimentação e alojamento oferecido pela instituição do estudo, exceto aos sábados,
domingos e feriados.
Desse modo nota-se que a população era homogênea quanto ao sexo, idade,
massa corporal, estatura e IMC. Os resultados obtidos corroboram aos estudos
internacionais e nacionais com militares, nos quais a média de idade variou 18,33
anos a 23,7 anos, estatura de 1,72 m a 1,86 m, massa corporal de 68,5 kg a 80 kg e
IMC de 22,2 kg/m2 a 23,7 kg/m2 (ROSENDAL et al., 2003; VERZOLA; VIEIRA;
PETROSKI, 2009; MIKKOLA et al., 2012; HOFSTETTER; MADER; WYSS, 2012;
SANTTILA et al., 2012; AVILA et al., 2013; EL HAGE; REIS FILHO, 2013; PEREZ,
2013; SPORIS et al., 2014; STONE; HEISHMAN; CAMPBELL, 2017), exceto, o estudo
de Westcott et al. (2007), que encontraram valores médios de idade de 32,2 anos.
6.2 Caracterização da percepção subjetiva de esforço (PSE) nas sessões de
treinamento de corrida, para cada um dos protocolos.

Ao analisar a PSE obteve-se que o GTIAI apresentou o maior valor médio total
de respostas durante as sessões de treinamento de corrida, que correspondeu a
classificação sete. O GTLAN e o GTP apresentaram valores médios totais
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semelhantes, correspondendo a classificação cinco e seis, respectivamente. O GTAV
apresentou o menor valor médio total, correspondendo a classificação quatro.
A PSE é entendida como a integração entre músculos e articulações (sinais
periféricos) e a ventilação (sinais centrais) que, interpretados pelo córtex sensorial,
produzem a percepção geral ou local do empenho para a realização de uma
determinada tarefa (BORG, 1982). Nessa direção, a PSE é gerada a partir da
interpretação

de

estímulos

sensoriais,

por

meio

de

um

mecanismo

de

retroalimentação (feedback). Esse entendimento é aceito por parte dos pesquisadores
e profissionais do esporte. Entretanto, outros fatores também podem modular o
aumento da PSE. Assim, a PSE medida após o período de exercício pode ser definida
como a resposta psicofísica gerada e memorizada no sistema nervoso central,
decorrente dos impulsos neurais eferentes provenientes do córtex motor
(NAKAMURA; MOREIRA; AOKI, 2010).
A PSE geralmente é utilizada para avaliar a sobrecarga interna, ou seja, a
resposta do indivíduo ao treinamento. Outros métodos de avaliação também podem
ser utilizados, tais como, o perfil hormonal (relação testosterona - cortisol), a
concentração de metabólitos (lactato e amônia) e o comportamento da frequência
cardíaca (FC) (NAKAMURA; MOREIRA; AOKI, 2010). Todavia, a maioria desses
métodos exige coleta invasiva e utilização de aparelhos de alto custo, o que dificulta
a utilização em grandes populações. Assim, a opção pela PSE se mostra eficaz para
avaliar a sobrecarga interna durante as sessões de treinamento.
Cabe lembrar que as sessões de treinamento de corrida foram prescritas
tomando por base a capacidade aeróbia dos participantes obtida pelo teste
incremental, por meio dos limiares de transição fisiológica e do consumo máximo de
oxigênio. Assim, utilizou-se a PSE para confirmar se a prescrição do treinamento de
corrida atingiu o objetivo proposto, conforme utilizado em outros estudos (FOSTER et.
al., 2001).
A média de PSE para o GTIAI foi maior que a classificação seis, pois a carga
de treinamento de corrida foi de alta intensidade e acima do limiar anaeróbio, na maior
parte do treinamento. A classificação seis representa que o treinamento de corrida foi
considerado difícil para os participantes. De acordo com a escala de Borg (1982),
modificada por Foster et al. (2001), essa classificação sinaliza uma intensidade acima
do limiar anaeróbio – que fica entre a classificação seis e sete (SEILER; KJERLAND,
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2006). Desse modo, o treinamento prescrito para o GTIAI foi adequado, pois obtevese a classificação sete.
Para o GTLAN a média da PSE foi 5. Esse resultado era esperado, pois quase
a totalidade do tempo de treinamento de corrida gasto foi na intensidade de limiar
anaeróbio (classificação seis – sete na PSE). Portanto, pela média dos valores
referidos pelos participantes, a prescrição da carga de treinamento foi adequada.
No que se refere ao GTP, era esperado que a classificação ficasse entre três e
cinco, pois 80% do tempo gasto nesse tipo de treinamento foi realizado em intensidade
perto do limiar anaeróbio, com característica leve (SEILER; KJERLAND, 2006). A
média referida pelos participantes foi seis, que é considerada transição da intensidade
difícil para muito difícil. Esse resultado pode ser explicado por uma possível confusão
dos participantes em relação aos tipos de estímulos utilizados durante o treinamento
de corrida. Por exemplo, na segunda feira o estímulo foi de baixa intensidade, na terça
de alta intensidade e assim por diante. Desse modo, os participantes podem confundir
a fadiga advinda do treinamento de alta intensidade, nos dias subsequentes de
treinamento.
O GTAV referiu a menor média de PSE, correspondendo a classificação quatro,
denominada um pouco difícil. Esse resultado era esperado, pois a totalidade do tempo
gasto na prescrição desse tipo de treinamento foi realizado abaixo do limiar anaeróbio.
A utilização da PSE permitiu o ajuste das cargas durante o período de
treinamento corrida para cada indivíduo dentro de cada protocolo de corrida. Assim,
recomenda-se que ao utilizar a PSE para avaliar a sobrecarga interna, ou seja, a
resposta do indivíduo ao treinamento, seja realizada a adaptação dos participantes à
escala.
6.3 Comparação dos resultados referentes ao desempenho aeróbio antes e após
o treinamento.

Ao analisar os resultados referentes ao desempenho aeróbio antes e após o
treinamento, constatou-se resultados expressivos em relação ao incremento da
distância percorrida e na velocidade média no teste de 12 minutos. Para o GTIAI
obteve-se acréscimo médio de 267,69 metros, para o GTLAN de 242,61 metros, para
o GTP de 162,61 metros e, para o GTAV de 226,67 metros, sendo que os acréscimos
foram estatisticamente significantes (p<0,05). Em relação a VM12minutos observou-se
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aumento de 13,35 km.h-1 para 14,71 km.h-1 para o GTIAI, de 12,89 km.h-1 para 14,1
km.h-1 para o GTLAN, de 13,77 km.h-1 para 14,58 km.h-1 para o GTP e de 13,24 km.h1

para 14,37 km.h-1 para o GTAV, com significância estatística (p<0,05).
Os resultados encontrados na presente investigação estão em consonância

aos da literatura internacional e nacional com militares. Estudo realizado na
Dinamarca, mostrou que após 12 semanas de treinamento militar, o grupo dos
militares destreinados aumentou em 355 metros a distância percorrida no teste de
corrida de 12 minutos (ROSENDAL et al., 2003). Outro estudo, realizado na Finlândia
com 945 jovens ingressantes no serviço militar obrigatório, após 12 semanas
utilizando protocolo de exercícios físicos específicos, encontrou, em média, acréscimo
de 169 metros no teste de corrida de 12 minutos (MIKKOLA et al., 2012).
No Brasil, estudo com 1100 militares da Polícia Militar do estado do Mato
Grosso, após 12 semanas de treinamentos de corrida, mostrou variação de 2572,1 ±
261,6 metros para 2761,0 ± 192,2 metros no teste de corrida de 12 minutos (EL HAGE;
REIS FILHO, 2013). Outro estudo, realizado na Força Aérea Brasileira, com 130
militares utilizando um protocolo treinamento militar específico com base no manual
do Exército Brasileiro por 12 semanas, mostrou variação de 2207 ± 319 metros para
2756 ± 217 metros na comparação antes e após o treinamento no teste de corrida de
12 minutos (CAMPOS et. al., 2017).
Outros estudos também encontraram resultados semelhantes após um período
de treinamento físico em militares, entretanto, os testes de corrida utilizados foram
diferentes dos utilizados no presente estudo. Nos Estados Unidos, um estudo
realizado com 83 militares comparou os efeitos de um programa de exercício aeróbio
padrão e um programa de treinamento em circuito por 12 semanas em testes de
aptidão física. Esse estudo mostrou que o grupo de treinamento em circuito teve
melhor desempenho no teste de corrida de 2400 metros, sendo que o tempo reduziu
de 1055,7 ± 127,4 segundos para 1020,4 ± 145,7 segundos, com significância
estatística (WESTCOTT et al., 2007).
Outro estudo, realizado na Suíça com 259 militares do exército, encontrou no
grupo de treinamento melhora de 15,6% da aptidão aeróbia após sete semanas de
treinamento militar, com significância estatística (HOFSTETTER et al., 2012). Em
estudo realizado na Finlândia, com 57 militares, mostrou que houve melhora no
consumo máximo de oxigênio em 5,6%, após oito semanas de treinamento militar
(SANTTILA et al., 2012).
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No estudo realizado na Croácia, com 124 militares evidenciou redução no
tempo alcançado no teste de 3200 metros, após 5 semanas de treinamento físico nos
dois grupos de treinamento. Esse estudo ainda mostrou que para o grupo de
treinamento de resistência aeróbia e de força, o tempo variou de 983,3 ± 148,5
segundos para 850,0 ± 73,5 segundos, e para o grupo controle, de 944,3 ± 211,2
segundos para 856,2 ± 84,6 segundos (SPORIS et al., 2014). Em outro estudo,
realizado com 75 militares do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva do
Exército de Oklahoma, mostrou que o grupo experimental teve redução média nos
tempos de corrida do teste de duas milhas de 961,3 ± 155,8 segundos para 943,4 ±
140,2 segundos, após quatro semanas de treinamento específico, composto por
estímulos de corridas contínuas e intervaladas (STONE; HEISHMAN; CAMPBELL,
2017).
Estudos semelhantes foram realizados no Brasil, porém sem a utilização do
teste de corrida de 12 minutos para avaliação de desempenho aeróbio de militares.
Em um estudo realizado no estado de Santa Catarina, com 52 alunos do Curso de
Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar mostrou que houve melhora
estatisticamente significativa no tempo de desempenho para a prova de 3200 metros
de corrida. O tempo de desempenho variou de 14,17 ± 1,38 minutos para 12,46 ± 1,27
minutos (12%), após 12 semanas de treinamento de corrida (VERZOLA; VIEIRA;
PETROSKI, 2009). Em outro estudo, realizado em Campinas, constatou-se acréscimo
de 10,8% no tempo de desempenho do teste de corrida de três quilômetros, após 13
semanas de treinamento físico militar (AVILA et al., 2013). Outro estudo, realizado
com 92 militares do Corpo de Bombeiros do estado de Santa Catarina, mostrou
melhora no desempenho aeróbio em teste de corrida incremental em esteira após 13
semanas de treinamento de corrida, para os três grupos de treinamentos (PEREZ,
2013).
Por outro lado, outras investigações evidenciaram resultados distintos aos do
nosso estudo. Estudo realizado na Dinamarca, com 349 militares, mostrou que não
houve diferenças significativas na distância percorrida no teste de corrida de 12
minutos para os grupos bem treinados, treinados e pouco treinados (ROSENDAL et
al., 2003).
Em síntese, os estudos nacionais e internacionais mostram resultados
significativos no desempenho físico nos testes de corrida após protocolos de
treinamentos de oito a 12 semanas (ROSENDAL et al., 2003; WESTCOTT et al., 2007;
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VERZOLA; VIEIRA; PETROSKI, 2009; MIKKOLA et al., 2012; SANTTILA et al., 2012;
AVILA et al., 2013; EL HAGE; REIS FILHO, 2013; PEREZ, 2013; CAMPOS et. al.,
2017). Estudos mostram, também, resultados positivos com cinco e sete semanas de
treinamento físico militar (SPORIS et al., 2014; STONE; HEISHMAN; CAMPBELL,
2017). No entanto, destaca-se que no nosso estudo encontrou-se resultados positivos
no teste de corrida de 12 minutos após seis semanas de treinamento de corrida. Esses
resultados mostram que os quatro protocolos de treinamento de corrida foram eficazes
para melhorar o desempenho no teste de corrida de 12 minutos de militares, após seis
semanas de treinamento. Desse modo sugere-se que no CFSd da AFA pode ser
utilizado os quatro protocolos para a avaliação do condicionamento físico dos
militares.
Apesar da melhora evidenciada no teste de corrida de 12 minutos, é preciso
realizar testes específicos para afirmar se houve adaptações fisiológicas após o
período de treinamento. Para tanto, nesse trabalho, além do teste de corrida de 12
minutos, foi realizado o teste incremental para avaliação do consumo máximo de
oxigênio e dos limiares aeróbio e anaeróbio de militares.
Ao analisar os resultados de VO2máx absoluto encontrou-se valores positivos
após o treinamento para os quatro protocolos de corrida, com significância estatística.
Para o GTIAI os valores variaram de 2,61 L.min-1 para 3,34 L.min-1, para o GTLAN de
2,64 L.min-1 para 3,42 L.min-1, para o GTP de 2,89 L.min-1 para 3,46 L.min-1 e, para o
GTAV de 2,89 L.min-1 para 3,35 L.min-1. Na literatura disponível, não se identificou
estudos que utilizaram o teste incremental na comparação dos valores de VO2máx
absoluto após um período de treinamento específico. Todavia, dois estudos
estimaram valores de VO2máx absoluto por fórmulas preditivas, utilizando o resultado
do teste de corrida de 12 minutos (EL HAGE; REIS FILHO, 2013; CAMPOS et al.,
2017). Estudo realizado no Brasil, mostrou variação de 3,4 ± 0,6 L.min-1 para 3,6 ± 0,4
L.min-1 nos valores de VO2máx absoluto em 1100 militares da Polícia Militar do estado
do Mato Grosso após 12 semanas de treinamentos de corrida (EL HAGE; REIS
FILHO, 2013). Em outo estudo, realizado na Força Aérea Brasileira, mostrou variação
nos valores de VO2máx absoluto de 2,5 L.min-1 ± 0,5 L.min-1 para 3,4 L.min-1 ± 0,5 L.min1

após 12 semanas de protocolo de treinamento militar específico com base no manual

do Exército Brasileiro (CAMPOS et al., 2017).
Em relação ao VO2máx relativo, o GTAV apresentou valores positivos, sem
significância estatística. O GTIAI apresentou aumento de 39,05 ml.kg-1.min-1 para 49,5
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ml.kg-1.min-1, o GTLAN de 39,29 ml.kg-1.min-1 para 50,46 ml.kg-1.min-1 e, o GTP de
41,67 ml.kg-1.min-1 para 49,44 ml.kg-1.min-1. Esses resultados estão em consonância
a um estudo realizado na Dinamarca, com 12 semanas de treinamento militar, que
obteve no teste incremental máximo em esteira valores de VO2máx relativo maior,
variando de 50,1 ± 1,7 ml.kg-1.min-1 para 56,1 ± 1,1 ml.kg-1.min-1 (ROSENDAL et al.,
2003).
Em estudo realizado na Finlândia, com 57 militares, evidenciou incremento nos
valores de VO2máx relativo de 5,6% (45 ± 8 ml.kg-1.min-1 vs 48,8 ± 7 ml.kg-1.min-1) após
oito semanas de treinamento militar em teste incremental máximo em bicicleta
ergométrica (SANTTILA et al., 2012). No estudo realizado no estado de Santa
Catarina, com 92 militares do Corpo de Bombeiros Militar, também mostrou melhora
no desempenho aeróbio no teste de corrida incremental em esteira após 13 semanas
de treinamento de corrida, para os três grupos de treinamento. O autor ainda
encontrou resultados de VO2máx relativo que variaram de 52,6 ± 1,6 ml.kg-1.min-1 para
57,8 ± 2,5 ml.kg-1.min-1 para o Grupo ondulatório, de 52,8 ± 2,3 ml.kg-1.min-1 para 57
± 2,8 ml.kg-1.min-1 para o Grupo crescente e de 54,2 ± 2,1 ml.kg-1.min-1 para 61,5 ±
2,3 ml.kg-1.min-1 para o Grupo escalonado (PEREZ, 2013).
Outros três estudos, realizados no Brasil, mostraram resultados positivos
quanto ao aumento do VO2máx relativo após semanas de treinamento específico,
entretanto, a predição dos valores foi realizada por meio de fórmulas. Em estudo
realizado com 52 alunos do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros
Militar mostrou melhora estatisticamente significativa nos valores de VO2máx relativo
de 60,24 ± 2,99 ml.kg-1.min-1 para 63,16 ± 3 ml.kg-1.min-1 (4,8%), após 12 semanas de
treinamento de corrida (VERZOLA; VIEIRA; PETROSKI, 2009). Outro estudo
evidenciou variação de 45,9 ± 5,8 ml.kg-1.min-1 para 50,2 ± 4,3 ml.kg-1.min-1 nos
valores de VO2máx relativo em 1100 militares da Polícia Militar do estado do Mato
Grosso após 12 semanas de treinamentos de corrida (EL HAGE; REIS FILHO, 2013).
Em outo estudo, realizado na Força Aérea Brasileira, mostrou variação dos
valores de VO2máx relativo de 38,1 ± 7,1 ml.kg-1.min-1 para 50,3 ± 4,9 ml.kg-1.min-1 após
12 semanas de protocolo de treinamento militar específico com base no manual do
Exército Brasileiro (CAMPOS et al., 2017). Por outro lado, um estudo mostrou que não
houve melhora nos valores de VO2máx relativo após 12 semanas de treinamento militar
no grupo de militares bem treinados. Para esse grupo encontrou-se variação de 60,9
± 0,9 ml.kg-1.min-1 para 60,1 ± 0,9 ml.kg-1.min-1 (ROSENDAL et al., 2003).
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Em relação a intensidade correspondente ao consumo máximo de oxigênio
(iVO2máx) não se observou aumento expressivo nos quatro protocolos de treinamento
de corrida. Na literatura disponível não foi identificado estudos que investigaram essa
variável, exceto o estudo de Perez (2013), que mostrou acréscimo no tempo de
exaustão no teste incremental nos três grupos de treinamentos, após 13 semanas de
treinamento de corrida. Esse estudo ainda mostrou que o Grupo ondulatório variou de
768 ± 17 segundos para 794 ± 24 segundos, o Grupo crescente de 785 ± 30 segundos
para 813 ± 25 segundos e, o Grupo escalonado de 787 ± 23 segundos para 840 ± 24
segundos (PEREZ, 2013).
Ao reconhecer que o VO2máx reflete a capacidade corporal de transportar e
utilizar o oxigênio (MCARDLE; KATCH e KATCH, 2003) e que os resultados no
presente estudo melhoraram esses valores, pode-se conjecturar que houve melhora
da capacidade funcional do sistema cardiorrespiratório dos militares nos quatro
protocolos de treinamento de corrida utilizados.
Outro ponto que merece análise são os valores iniciais de VO 2máx dos
participantes, que no início do treinamento variou de 39,05 ml.kg-1.min-1 a 44,39 ml.kg1

.min-1. Estudo mostra que quanto menor os valores de VO 2máx no início do

treinamento, maior será a magnitude da adaptação da capacidade funcional do
sistema cardiorrespiratório (SANTTILA et al., 2012).
Quanto as velocidades correspondentes ao limiar aeróbio, apenas o GTLAN
apresentou resultado estatisticamente significante, sendo que os valores médios
variaram de 8,67 km.h-1 para 9,52 km.h-1. Em relação as velocidades correspondentes
ao limiar anaeróbio, encontrou-se aumento estatisticamente significante para o
GTLAN e GTP, sendo que no GTLAN a média de velocidade correspondente ao limiar
anaeróbio variou de 8,36 km.h-1 para 11,74 km.h-1 e no GTP variou de 11,72 km.h-1
para 12,6 km.h-1. Na literatura disponível não foram encontrados estudos com militares
que avaliaram os limiares aeróbio/anaeróbio após um período de treinamento
específico de corrida.
Contudo, é importante entender o comportamento desses limiares, pois eles
podem explicar a variância no desempenho em provas de resistência de média e longa
duração. Estudos mostram que a economia de corrida, entendida como o custo
energético para manutenção de uma determinada velocidade de corrida, e a
capacidade aeróbia - limiar anaeróbio - são determinantes do desempenho entre
indivíduos com VO2máx semelhantes (BASSETT JUNIOR; HOWLEY, 2000).
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Estudo mostrou que o VO2máx entre maratonistas quenianos e caucasianos foi
semelhante, entretanto, o limar anaeróbio entre eles era estatisticamente diferente
(LARSEN, 2003). Dessa forma, quanto maior a velocidade de corrida correspondente
ao limiar anaeróbio, maior a intensidade de exercício que um indivíduo consegue
realizar com predominância do metabolismo aeróbio (ROSCHEL; TRICOLI;
UGRINOWITSCH, 2011). Com isso, os indivíduos com maior valor de limiar
anaeróbio, mas com o mesmo valor de VO2máx, conseguem manter maior intensidade
de corrida sem intercorrência de quadro acidose.
Em síntese, os resultados mostraram que houve melhora da potência aeróbia
– VO2máx – em todos os protocolos de treinamento de corrida. Entretanto, obteve-se
melhora da capacidade aeróbia apenas no GTLAN e GTP. Portanto, os resultados
obtidos corroboram com outros estudos na população civil (POLLOCK, 1977; SEILER;
KJERLAND, 2006; HELGERUD et al., 2007; BURGOMASTER et al., 2008; HAZELL
et al., 2010; KRAEMER; SZIVAK, 2012; GIBALA et al., 2014; MUNOZ et al., 2014;
STOGGL e SPERLICH, 2014; RAMOS et al., 2015). No entanto, estudos futuros
devem ser realizados para comparações na população de militares.

6.4 Comparação entre os protocolos referente ao desempenho antes e após o
treinamento.

Ao comparar a diferença nos resultados das variáveis distância percorrida e
VM12minutos, no teste de 12 minutos, após as seis semanas de treinamento, obteve-se
que o efeito do treinamento no GTIAI foi superior ao do GTP (p<0,05). Para os outros
grupos não houve diferença estatisticamente significante. Na comparação da
diferença nos resultados do teste incremental, após as seis semanas de treinamento,
não houve diferença estatisticamente significante entre os quatro protocolos de
treinamento de corrida.
O treinamento intervalado de alta intensidade constitui uma estratégia
interessante para os militares, principalmente, em fase de formação (CFSd). Estudos
mostram que ao comparar o treinamento de resistência tradicional e o treinamento de
alta intensidade há aumento semelhante nos valores de VO2máx, mas a diferença no
volume de treinamento é de 90% menor para o treinamento de alta intensidade
(GIBALA et al., 2015). Historicamente, a comunidade militar utiliza corridas de longa
distância para desenvolver aptidão aeróbia em militares (GIBALA; GAGNON; NINDL,

88
Discussão________________________________________________________________

2015). Essas corridas de longa distância têm aproximadamente duas a cinco milhas
de extensão e os militares são subdivididos em grupos de treinamento, com base na
capacidade de desempenho. As adaptações centrais e periféricas, decorrentes de
treinamento convencional de longa duração, que levam a um melhor desempenho
estão bem documentadas (GIBALA; GAGNON; NINDL, 2015; STONE; HEISHMAN;
CAMPBELL, 2017). No entanto, evidências atuais sugerem que a combinação de
treinamento aeróbio e anaeróbio, com base na intensidade, pode melhorar o
desempenho aeróbico quando comparado ao treinamento convencional de longa
duração (POLLOCK, 1977; SEILER; KJERLAND, 2006; MUNOZ et al., 2014;
STOGGL e SPERLICH, 2014; GIBALA; GAGNON; NINDL, 2015).
Estudo mostra que o treinamento intervalado submáximo acarreta aumento da
aptidão cardiovascular e do conteúdo mitocondrial do músculo esquelético (GIBALA;
GAGNON; NINDL, 2015). Outro estudo, apontou melhora no potencial oxidativo
muscular e na capacidade de resistência com apenas seis sessões de treinamento de
sprints de alta intensidade (BURGOMASTER et. al., 2005). Adaptações metabólicas
similares foram observadas, na comparação de estímulos intervalados de sprint de
baixo volume com o treinamento de resistência tradicional (BURGOMASTER et a.,
2008).
Estudo recomenda o uso de treinamento intervalado e os benefícios das adaptações
fisiológicas para aumentar a capacidade aeróbia e anaeróbia (KRAEMER; SZIVAK,
2012). Esses autores ainda referem que o treinamento aeróbio de longa duração não
favorece a preparação fisiológica do militar e compromete a sua capacidade anaeróbia
(KRAEMER; SZIVAK, 2012).
Em síntese, protocolos abrangentes de treinamento de alta intensidade com
componentes anaeróbios e aeróbios mostraram que incrementam os valores de
VO2máx e o desempenho do limiar de anaeróbio em várias populações (LAURSEN;
JENKINS, 2002; SEILER; KJERLAND, 2006; MUNOZ et al., 2014; STOGGL e
SPERLICH, 2014; FREIDL et al., 2015).
Esses estudos suportam a utilização do treinamento intervalado de alta
intensidade como um meio de redução do tempo de treinamento. Particularmente, os
militares têm alta demanda de atividades e poderiam ser favorecidos com esse tipo
de treinamento, principalmente no período de formação (CFSd).
Conclui-se que não houve preponderância de um protocolo de treinamento de
corrida sobre o outro, no que se refere ao desempenho aeróbio. No entanto, o
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treinamento intervalado de alta intensidade mostrou-se superior para melhorar os
resultados no desempenho do teste de 12 minutos, quando comparado aos resultados
após as seis semanas de treinamento de corrida.
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7 CONCLUSÃO

As conclusões serão apresentadas respondendo aos objetivos propostos na
presente investigação.
Os participantes eram indivíduos saudáveis, com idade de 18 a 19 anos e índice
de massa corporal variando de 18,88 kg/m2 a 27,5 kg/m2 após o treinamento. Em
relação a PSE, o GTIAI apresentou o maior valor médio total indicando que as sessões
treinamento foram classificadas como “muito difícil”.
No que se refere às variáveis relacionadas ao teste de corrida de 12 minutos,
distância percorrida e velocidade média, na comparação antes e após o treinamento,
todos os grupos apresentaram melhora estatisticamente significante (p<0,05).
Em relação ao VO2máx absoluto, os quatro protocolos mostraram-se adequados
para a melhora dessa variável (p<0,05). Os resultados de VO2máx relativo
apresentaram padrão semelhante ao do consumo máximo de oxigênio absoluto
(p<0,05), exceto para o GTAV. Nenhum protocolo de corrida mostrou-se adequado
para melhorar a iVO2máx.
Quanto a média de velocidade correspondente ao limiar aeróbio, encontrou-se
resultados positivos para os grupos GTIAI, GTP e GTAV. No entanto, apenas o
GTLAN apresentou melhora estatisticamente significante (p<0,05). No que tange a
velocidade correspondente ao limiar anaeróbio, encontrou-se aumento dos valores
em todos os grupos. Destaca-se que o GTLAN e o GTP apresentaram melhora
estatisticamente significante (p<0,05).
Ao comparar os resultados do teste de 12 minutos entre os quatro grupos no
início do treinamento, o GTP apresentou média superior ao GTLAN na distância
percorrida e na VM12minutos (p<0,05). Para os outros grupos não houve resultados
estatisticamente significante. No final do treinamento, ao comparar os quatro grupos,
nenhum deles apresentou resultados estatisticamente significante.
Na comparação dos resultados de VO2máx absoluto, VO2máx relativo e iVO2máx,
entre os quatro grupos de treinamento, no início do treinamento, observou-se
diferença estatisticamente significante entre o GTP e o GTLAN em relação a iVO 2máx
(p<0,05). No final do treinamento, após comparação entre os quatro grupos, não se
observou resultados estatisticamente significante.
No que se refere a comparação dos resultados das velocidades de limiar
aeróbio e anaeróbio entre os quatro grupos no início do treinamento, observou-se que
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não houve diferença estatisticamente significante. No final do treinamento, encontrouse diferença estatística significante para a velocidade média do limiar anaeróbio na
comparação entre o GTP e o GTLAN (p<0,05).
Ao comparar a diferença nos resultados das variáveis distância percorrida e
VM12minutos, no teste de 12 minutos, antes e após o treinamento, obteve-se que o efeito
do treinamento no GTIAI foi superior ao do GTP (p<0,05). Para os outros grupos não
houve diferença estatisticamente significante.
Ao comparar a diferença dos resultados no teste incremental, antes e após o
treinamento, não houve diferença estatisticamente significante entre os quatro
protocolos de corrida.
Conclui-se que não houve preponderância de um protocolo de treinamento de
corrida sobre o outro, no que se refere ao desempenho aeróbio. No entanto, o
treinamento intervalado de alta intensidade mostrou-se superior para melhorar os
resultados no desempenho do teste de 12 minutos, quando comparado aos resultados
antes e após o treinamento.
Diante dos resultados obtidos, recomenda-se estudos futuros para investigar
protocolos de corrida similares com uma duração treinamento ampliada para
comparação de resultados em pesquisa. O presente estudo foi o pioneiro na
investigação de quatro protocolos de corrida em uma população de militares da Força
Aérea Brasileira. Portanto, outras variáveis poderão ser acrescentadas e/ou
suprimidas visando o avanço do conhecimento na temática.
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ANEXO A – Escala de Percepção Subjetiva de Esforço

Classificação

Descritor

0

Repouso

1

Muito, Muito Fácil

2

Fácil

3

Moderado

4

Um Pouco Difícil

5

Difícil

6

-

7

Muito Difícil

8

-

9

-

10

Máximo
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, Gabriel Guidorizzi Zanetti, aluno de pós-graduação da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, gostaria de convidar o(a) Sr(a) a participar
da pesquisa “O efeito de sete semanas de treinamento de corrida sobre os parâmetros de
capacidade aeróbia de militares da Força Aérea Brasileira”, tendo por objetivo comparar o
desempenho físico de Militares adotando-se diferentes métodos de treinamento de corrida,
sob orientação da Profª Carla Regina de Souza Teixeira.
Sua participação será importante para ampliar os conhecimentos a respeito dos
diferentes métodos de treinamento de corrida para melhorar a capacidade aeróbia de
militares. A coleta seguirá as seguintes etapas: no primeiro dia será avaliada a sua estatura e
seu peso em uma sala adequada para estas medições, além disso, será realizado um teste
de corrida o qual o Sr(a) terá que percorrer a maior distância possível em 12 minutos; no
segundo dia o Sr(a) realizará um teste de corrida máximo, que será composto por quatro
estímulos de corrida de 800 metros, com velocidade inicial leve e aumento progressivo desta
velocidade até a exaustão voluntária do Sr(a). Neste teste, o Sr(a) realizará uma pausa de 30
segundos a cada estímulo de 800m e será retirado uma gota de sangue (25 μL) da orelha do
Sr(a). Logo após o fim deste teste, o Sr(a) irá sentar em uma cadeira e respirar através de
uma máscara de silicone, por um período de 30 segundos para obtenção dos dados de sua
capacidade aeróbia. Todas as avaliações serão realizadas por pesquisadores treinados e
experientes. As coletas de dados terão duração de, aproximadamente, uma hora por dia.
Após os testes supracitados, o Sr(a) receberá um treinamento de corrida
personalizado de sete semanas, o qual terá frequência de cinco dias por semana. Ao findar o
período de treinamento, o Sr(a) será avaliado, novamente, pelos mesmo testes citados acima.
Informo que os testes supracitados e o treinamento de corrida poderão provocar algum tipo
de desconforto ao Sr(a). Dessa forma, o pesquisador compromete-se a interromper a coleta
de dados se for do desejo do participante, minimizando os possíveis desconfortos. Assim, sua
participação poderá ser encerrada a qualquer momento.
Os resultados destes testes poderão ser utilizados para divulgação em periódicos
especializados e eventos científicos relativos à área de saúde/treinamento físico, entretanto,
haverá garantia de anonimato aos participantes. Está garantido o direito de esclarecimento
de eventuais dúvidas sobre o desenvolvimento deste trabalho com o próprio pesquisador,
através do telefone (19) 3565-7015, de segunda à sexta feira dás 8 às 18 horas. O(a) Sr(a)
têm a liberdade de negar-se a participar de qualquer etapa desta pesquisa, sem qualquer
dano ou prejuízo, por parte do pesquisador ou da instituição militar. Caso ocorra algum dano
decorrente de sua participação nessa pesquisa, você terá direito à indenização, conforme as
leis vigentes no país, por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas
nas diferentes fases da pesquisa (Item IV.3-h – Resolução CNS 466/2012).
Caso o Sr(a) queira participar deste estudo, solicito que assine as duas vias deste
documento. Informo que as duas vias deste termo também serão assinadas pelo pesquisador
responsável por este trabalho. Após a assinatura de ambos, uma via ficará com o(a) Sr(a),
sendo que irá conter o número de telefone e o endereço do pesquisador responsável para
eventuais dúvidas.
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Informo, ainda, que esta Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (CEP/EERP-USP)
que tem a função de proteger eticamente o participante da pesquisa. Caso exista a
necessidade de entrar em contato com este Comitê, o Sr(a) poderá ligar para o telefone (16)
3315-9197 de segunda-feira à sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16
horas, ou se deslocar à Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário – Bairro Monte
Alegre Ribeirão Preto – SP – Brasil, CEP: 14040-902.
Agradecemos sua colaboração e ressaltamos a importância de sua participação nesta
pesquisa para produção de conhecimentos em saúde. Gabriel Guidorizzi Zanetti (19)
981413849. Rua Carlos Franco da Silveira, nº 2595, Jardim Carlos Gomes; PirassunungaSP. Email: gabriel.guidorizzi@gmail.com

Eu ___________________________________________________, aceito participar da
pesquisa “O desempenho físico de Cadetes da Força Aérea Brasileira após dezesseis
semanas de treinamento de corrida”

_____________________________

_____________________________

Gabriel Guidorizzi Zanetti

Carla Regina de Souza Teixeira

Doutorando do Programa de Enfermagem
Fundamental da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo
Pesquisador e Doutorando
Contato (19) 98141-3849

Professora Associada da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo
Orientadora
Contato (16) 3602-3434

____________________, _______de_______________de___________

__________________________
Assinatura do participante
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ANEXO C – Aprovação do Comitê de Ética da EERP
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