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BULHÕES, A. M. C. Métodos de recuperação pós-exercício: efeitos sobre 

marcadores fisiológicos, psicológicos, bioquímicos, imunológicos, de desempenho, e 

sentidos aplicados por sujeitos treinados.  

RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo comparar o efeito agudo de três métodos de 
recuperação pós-exercício (recuperação ativa, passiva e crioterapia) sobre o 
desempenho físico, marcadores fisiológicos, psicológicos, bioquímicos e 
imunológicos, bem como os sentidos atribuídos por sujeitos treinados. Doze 
corredores treinados em provas de meio-fundo e fundo, voluntários, do gênero 
masculino (idade: 20,6 ± 1,7 anos; Massa corporal: 64,1 ± 5,6 Kg; Estatura: 1,74 ± 
0,05 m.; Gordura corporal: 6,8 ± 2,7 %; VO2máx: 57,0 ± 5,9 mL.Kg-1

.min-1; vVO2máx: 
15,7 ± 1,7 Km/h; Tlim: 603 ± 243 s.) realizaram três corridas de 30 minutos, em 
esteira rolante, a 80% da vVO2max, estimado através de teste incremental. Em 
seguida foram aplicados os métodos de recuperação ativa (corrida a 40% da 
vVO2max), passiva (sentado em uma cadeira) e crioterapia (imersão em água com 
gelo quebrado a 5° [±1º] até a altura da crista ilíaca) por 20 minutos, em ordem 
contrabalanceada. Logo após, os sujeitos realizaram um teste de corrida (Tlim) a 
100% da vVO2max. Uma semana antes da realização dos testes, foi realizado um 
procedimento de familiarização com os métodos de recuperação a serem aplicados. 
As taxas dos marcadores tempo limite de corrida, distúrbio de humor total, razão 
fadiga/vigor, percepção subjetiva de esforço, frequência cardíaca, lactato, IL-6, TNF-
α, leucócitos, neutrófilos, monócitos e linfócitos foram mensuradas no momento 
anterior a corrida (M1), após a corrida na esteira rolante (M2), imediatamente após a 
aplicação dos métodos recuperativos (M3) e após a aplicação do teste de corrida 
tempo limite (M4), exceto a PSE que foi mensurado no M1 e M4, e o Tlim e a 
entrevista (para análise de representações sociais) que foram realizadas no M4. 
Foram retirados 18ml de sangue venoso, em cada momento de coleta, para 
realização dos procedimentos de análise sanguínea. Após os resultados concluímos 
que o uso dos métodos de recuperação ativa, passiva ou crioterapia durante 20 
minutos após uma corrida de 30 minutos a 80%vVO2máx não afetou o desempenho 
subsequente de corrida a 100%vVO2máx até a exaustão. A crioterapia promove 
maior queda na frequência cardíaca e menor remoção de lactato após exercício a 
80%vVO2máx comparada aos métodos de recuperação ativa e passiva, 
promovendo maior produção de lactato e menor resposta cronotrópica durante 
corrida subsequente a 100%vVO2máx até a exaustão e que o uso da crioterapia não 
interfere na percepção de esforço e nas respostas psicológicas após o esforço, mas 
induz uma maior perturbação sobre os marcadores imunológicos, especificamente, 
sobre leucócitos e linfócitos. Na perspectiva qualitativa, verificou-se uma variedade 
discursiva sobre a escolha do melhor método de recuperação. Os sentidos que mais 
se destacaram foram: “uma maior leveza do corpo”, “acalmando a musculatura” e 
“fica mais... assim, relaxado” na crioterapia; “ação natural do corpo” e “quando se 
está cansado paramos para descansar” na recuperação passiva e; “continuidade de 
movimentos”, “operabilidade”, “manutenção do ritmo e da normalidade” na 
recuperação ativa. 

 

Palavras-chave: Recuperação pós-exercício, tempo limite, leucograma, citocinas, 
representação social. 
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BULHÕES, A. M. C. Post-exercise recovering methods: effects on physiological, 
psychological, biochemical, immunological, performance and sense markers applied 
by trained subjects. 
 
ABSTRACT 
 
 This study aimed at comparing the acute effect of three post-exercise 
recovering methods (active, passive and cryotherapy recovering) on the physical 
performance, physiological, psychological, biochemical, immunological, performance 
and sense markers attributed by trained subjects. Twelve male volunteer runners 
(aged 20.6 + 1.7 years old; Body mass: 64.1 + 5.6 kg; Height: 1.74 + 0.05 m; Body 
fat 6.8 + 2.7%; VO2máx: 57,0 ± 5,9 mL.Kg-1

.min-1; vVO2máx: 15,7 ± 1,7 Km/h; Tlim: 603 
± 243 s.) trained in middle-distance and distance races have accomplished three 30-
minute runnings on a treadmill at 80% of the vVO2, estimated through an incremental 
test. After that, the active (running at 40 % of the vVO2max), passive (sitting on a 
chair) and cryotherapy (immersion in water with broken ice at 5° [+ 1°] until the height 
of the iliac crest) recovering methods were applied for 20 minutes in counterbalanced 
order. Then, the subjects carried out a running test (Tlim) at 100% of the vVO2max. 
One week before the accomplishment of the tests, a procedure in order to familiarize 
them with the recovering methods to be applied was carried out. The running limit 
time markers, total humor disturb, fatigue/vigor ratio, subjective perception of effort, 
heart rate, lactate, IL-6, tnf-α, leucocytes, neutrophils and lymphocytes rates were 
measured at the moment before the running (M1), after running on the treadmill (M2), 
immediately after applying the recovering methods (M3) and after doing the limit time 
running test (M4), except the PSE, which was measured in M1 and M4, and the Tlim 
and the interview (to analyze the social representations), which were carried out in 
M4. 18 ml of venous blood were taken, in each moment of the blood collecting so as 
to carry out the blood analysis procedures. After the results, we reached the 
conclusion that the use of active, passive and cryotherapy recovering methods within 
20 minutes after a 30-minute running at 80%vVO2máx hasn’t affect the performance 
of a following running at 100%vVO2máx until exhaustion. The cryotherapy promotes 
a higher fall in the heart rate and a smaller lactate removal after the exercise at 
80%vVO2máx, compared to the active and passive recovering methods, thus 
promoting higher production of lactate and a smaller chronotropic response during 
the follow-up running at 100%vVO2máx until exhaustion; and that the use of 
cryotherapy does not interfere in the effort perception or in the psychological 
responses after effort, but it leads to a higher disorder on the immunologic markers, 
specifically on the leucocytes and lymphocytes. Within the qualitative perspective, it 
was verified a discursive variety about the choice of the best recovering method. The 
senses which were highlighted most were, ‘a larger lightness of the body’, ‘calming 
the muscles down’ and ‘it gets… sort of, relaxed’ in cryotherapy; ‘natural action of the 
body’ and ‘when you’re tired we stop to rest’ in the passive recovering; and, 
‘continuity of movement’, ‘operability’, ‘keeping the rhythm and the normality’ in the 
active recovering. 
 
Key words: Post-exercise recovering, limit time, leukogram, cytokines, social 
representation. 
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