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RESUMO 

 

CAVALCANTE, M. D. S. Efeitos da execução prévia do exercício físico e cognitivo 
sobre a estratégia de prova no ciclismo: um estudo acerca dos componentes 
centrais e periféricos da fadiga neuromuscular. 2016. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2016. 

O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos da execução prévia de exercício 

físico e cognitivo sobre os componentes central e periférico da fadiga neuromuscular 

durante um teste contrarrelógio de 4 km de ciclismo. Para tanto, oito ciclistas treinados 

(n = 8) participaram de três diferentes estudos. No estudo 1, os atletas realizaram o 

teste contrarrelógio após assistir documentário (CON) ou após tarefa cognitiva (TC). 

No estudo 2, o teste de 4 km de ciclismo foi realizado após 100 drop jumps (DJ), 48 

horas após 100 drop jumps (48h-DJ) e sem a realização prévia de exercício (CON). 

No estudo 3, o teste contrarrelógio foi realizado após fadiga prévia de membros 

superiores (FB) e inferiores (FP) e sem fadiga prévia (CON). Em todos os estudos, 

parâmetros de fadiga central e periférica foram avaliados por meio da técnica de 

estimulação elétrica no nervo femoral em repouso, pré e pós 4km de ciclismo. Estudo 

1: O desempenho foi similar (P> 0,05) entre CON (376 ± 26,9 s) e TC (376,3 ± 26 s). 

Do mesmo modo, não encontramos diferenças significativas (P> 0,05) para 

parâmetros de fadiga central e periférica entre CON e TC. Estudo 2. O desempenho 

foi significativamente (P< 0,05) prejudicado em DJ (-2,3%) e houve uma tendência em 

48h-DJ (-1,8%). A redução no desempenho em 48h-DJ foi devido à menor potência 

na parte inicial da prova (P< 0,05). Em DJ a piora no desempenho foi em decorrência 

de menor potência (P< 0,05) na parte inicial e final da prova. Houve uma exacerbada 

(P< 0,05) fadiga periférica após o contrarrelógio em DJ (1Hzpot= -44,7%) comparado 

com CON (1Hzpot= -20,1%). Além disso, significante fadiga de baixa frequência foi 

observada em DJ comparado com CON. Por outro lado, parâmetros de fadiga central 

e periférica apresentaram valores similares entre CON e 48h-DJ (P> 0,05). No 

entanto, foi encontrado aumento significativo (P< 0,05) na dor muscular tardia em 48h-

DJ comparado com CON e DJ. Estudo 3: O desempenho foi reduzido em FP (-2,3%) 

e FB (-1,5%) quando comparado com CON. O menor desempenho nas condições FP 

e FB foi acompanhado por redução na potência (P< 0,05) na parte inicial (condição 

FP) e na parte final (condições FP e FB) a prova. Ao final dos 4 km de ciclismo, os 

participantes apresentaram menor (P< 0,05) fadiga periférica em FB (1Hzpot= -11,9%) 

comparado com CON (1Hzpot= -20,1%). Em FP, houve maior fadiga periférica em 

comparação a condição CON e FB. Em conclusão, os resultados destes estudos 

sugerem que apenas a execução prévia de exercício envolvendo a musculatura 

utilizada no ciclismo promove alterações nos componentes periféricos da fadiga 

neuromuscular após 4 km de ciclismo. 

Palavras-chave: estratégia de prova; desempenho; fadiga central; fadiga periférica. 



 
 

ABSTRACT 

 

CAVALCANTE, M. D. S. Effect of prior physical and cognitive exercise on pacing 
strategy in cycling: a study on the central and peripheral components of 
neuromuscular fatigue. 2016. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação 
Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. 

The aim of this study was to analyze the effects of previous execution of physical 
exercise and cognitive on the central and peripheral components of the neuromuscular 
fatigue during a 4 km cycling time trial. Eight trained cyclists (n = 8) participated of 
three different studies. In study 1, the athletes performed the 4 km cycling time trial 
test after watching a documentary (CON) or after a cognitive task (CT). In study 2, the 
4-km cycling test was performed after 100 drop jumps (DJ), 48 hours after 100 drop 
jumps (48h-DJ) and without previous exercise (CON). In study 3, the time trial was 
performed after pre-fatigue of the upper (FU) and lower (FL) body and without pre-
fatigue (CON). In all studies, central and peripheral fatigue parameters were evaluated 
via electrical stimulation in femoral nerve at rest, before and after 4km cycling. Study 
1: Performance was similar (P> 0.05) between CON (376 ± 26.9 s) and TC (376.3 ± 
26 s). Likewise, we found no significant differences (P> 0.05) for parameters of central 
and peripheral fatigue between CON and CT. Study 2: Performance was significantly 
(P< 0.05) impaired in DJ (-2.3%) and there was a trend in 48h-DJ (-1.8%). This 
reduction in performance in 48h-DJ was due to a lower power at first part of the time 
trial (P< 0.05). In DJ condition, loss in performance was due to lower power (P< 0.05) 
at the start and end phases of the test. There was exacerbated (P <0.05) peripheral 
fatigue after the time trial in DJ (1Hzpot = -44.7%) compared to CON (1Hzpot = 20.1%). 
Furthermore, a significant low frequency fatigue was observed in DJ compared to 
CON. On the other hand, central and peripheral fatigue parameters showed similar 
values between CON and 48h-DJ (P> 0.05). However, a significant increase in delayed 
onset muscle soreness was found in 48h-DJ than CON and DJ. Study 3: Performance 
was reduced in FU (-2.3%) and FL (-1.5%) compared to CON. The lowest performance 
was accompanied by a reduction in power (P< 0.05) in the initial (FL) and final (FL and 
FU phases of the time trial. After 4 km cycling, participants had a lower (P< 0.05) 
peripheral fatigue in FU (1Hzpot = -11.9%) compared with CON (1Hzpot = -20.1%). In 
FL, there was a greater peripheral fatigue compared to CON and FB condition. In 
conclusion, the results of these studies suggest that only the previous execution of 
exercise involving the muscles used in cycling causes changes in the peripheral 
components of the neuromuscular fatigue after 4 km of cycling. 

 

Key words: pacing strategy; performance; central fatigue; peripheral fatigue. 
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1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que esportes cíclicos predominantemente aeróbios exigem que os 

atletas percorram determinada distância no menor tempo possível (ciclismo, corrida, 

remo, natação). Na tentativa de maximizar o desempenho, atletas têm adotado 

diferentes estratégias de prova de acordo com seu nível de treinamento (LIMA-SILVA 

et al. 2010), estado nutricional (SILVA-CAVALCANTE et al. 2013; LIMA-SILVA et al. 

2013) e condições ambientais (ALTAREKI et al. 2009). A estratégia de prova tem sido 

definida como a maneira pela qual o atleta distribui a potência/velocidade ao longo de 

uma prova com intuito de atingir o ponto final da prova no menor tempo possível (DE 

KONNING et al. 1999). 

 Investigações prévias têm proposto um mecanismo multifatorial que estaria 

envolvido na escolha da estratégia de prova (AMANN et al. 2011; St CLAIR GIBSON 

et al. 2006). Acredita-se que esse mecanismo é centralmente regulado de acordo com 

alterações metabólicas periféricas produzidas pelo exercício físico. Ainda de acordo 

com esse modelo teórico, as alterações metabólicas seriam "enviadas" através de 

nervos aferentes III e IV e integradas no sistema nervoso central (SNC), resultando 

na redução ou no aumento do comando motor central através dos nervos eferentes. 

Desse modo, esse mecanismo sugere que alterações no músculo esquelético e/ou no 

SNC resultariam em mudanças na estratégia de prova adotada. Porém, essa hipótese 

não tem sido completamente elucidada pelos estudos disponíveis na literatura.  

Em relação às alterações periféricas, o dano muscular (DM) tem sido apontado 

como fator determinante do desempenho (TWIST e ESTON, 2009; MARCORA e 

BOSIO, 2007). De fato, Marcora e Bosio (2007) encontraram significante redução na 

distância percorrida durante 30 min de corrida 48 h após o 100 drop jumps comparado 

com a condição controle. Do mesmo modo, Twist e Eston (2009) evidenciaram 

significativa redução na distância percorrida, na média de produção de potência e 

aumento da percepção subjetiva do esforço (PSE) durante 5 min de ciclismo 

contrarrelógio em atletas com DM. Adicionalmente, esses autores observaram que o 

pico de produção de potência durante os últimos 60 segundos do teste contrarrelógio 

foi menor após DM (TWIST e ESTON, 2009). Apesar de Twist e Eston (2009) terem 

avaliado os efeitos do DM sobre a estratégia de prova, a relação entre os marcadores 

inflamatórios e a estratégia de prova permanece desconhecida. Isso seria 

especialmente importante, uma vez que, recentemente, um modelo neuroinflamatório 
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de controle da intensidade de exercício tem sido proposto. Nesse modelo, Vargas e 

Marino (2014) sugeriram que alterações nos níveis de citocinas promoveriam ativação 

dos nervos aferentes III e IV, aumentando a sensação de fadiga e reduzindo o 

comando motor central para o músculo. Sendo assim, componentes centrais e 

periféricos da fadiga neuromuscular seriam afetados em condição de DM devido ao 

aumento das concentrações de citocinas e ao dano nas estruturas musculares, 

respectivamente. 

 Outros estudos têm demonstrado que o desempenho é reduzido após a 

indução de fadiga prévia (ESTON et al. 2004; AMANN et al. 2008). De acordo com 

esses estudos, a redução do desempenho se deve ao aumento da atividade dos 

nervos aferentes, resultando em menor recrutamento muscular durante a tarefa 

realizada na condição com fadiga prévia. Por exemplo, Amman et al. (2008) induziram 

diferentes níveis de fadiga prévia por meio de exercícios de cargas constantes à 67 e 

83%Wmáx antes do teste de 5 km contrarrelógio de ciclismo. A intensidade durante 

os 5 km de ciclismo realizado na condição com maior nível de fadiga prévia 

(83%POmáx) foi menor quando comparado às condições controle e com menor nível 

de fadiga prévia (após 67%POmáx), ao passo que a intensidade durante os 5 km de 

ciclismo contrarrelógio após 67%POmáx foi menor quando comparado à condição 

controle. Interessantemente, o nível de fadiga periférica, avaliado por meio de 

estímulos magnéticos sobre o nervo femoral, foi similar entre as condições. De acordo 

com os autores, a intensidade nos 5 km de ciclismo foi regulada pelo SNC por meio 

da redução no recrutamento muscular, tendo como base as informações enviadas 

pelos nervos aferentes. É importante destacar que nesse estudo a fadiga prévia foi 

realizada no mesmo grupamento muscular envolvido no teste de 5 km de ciclismo. 

Porém, não é conhecido, até o presente momento, se a fadiga prévia de grupamento 

muscular não envolvido no teste contrarrelógio de ciclismo pode levar a alterações na 

estratégia de prova.  

 Nesse sentido, Johnson et al (2015) demonstraram que após a realização de 

exercício para membros superiores o tempo para exaustão no exercício realizado em 

cicloergômetro para membros inferiores foi significativamente reduzido. Em adição, 

esses autores constataram, por meio da técnica de estimulação elétrica no nervo 

femoral, que a redução no desempenho foi acompanhada por maior fadiga central em 

comparação com a condição controle. Porém, devido ao protocolo utilizado no estudo 



17 
 

de Johnson et al (2015), não é conhecido até o presente momento quais são os efeitos 

das alterações nos componentes centrais da fadiga neuromuscular promovidas pela 

fadiga prévia dos músculos não envolvidos no ciclismo sobre a estratégia de prova. 

Portanto, a realização de estudos no qual a fadiga prévia é induzida em grupamentos 

musculares que não estão envolvidos na tarefa subsequente torna-se necessário para 

melhor entendimento dos mecanismos de regulação da estratégia de prova. 

 Em relação à influência do SNC sobre a estratégia de prova adotada, alguns 

estudos têm utilizado fármacos (ROELANDS et al. 2008) e tarefa cognitiva para 

indução de fadiga mental (PAGEAUX et al. 2014; MARTIN et al. 2015). A tarefa 

cognitiva prévia, especificamente, tem sido associada com a redução do desempenho 

durante exercício de alta intensidade de carga constante até a exaustão (MARCORA 

et al 2009). Recentemente, Brownsberger et al. (2013) realizaram estudo com o 

objetivo de verificar os efeitos da tarefa cognitiva prolongada sobre a intensidade de 

exercício selecionada. Esses autores demonstraram que a intensidade selecionada 

foi significativamente reduzida após tarefa cognitiva quando comparado com a 

condição controle, e essa redução na intensidade selecionada seria em decorrência 

de maior PSE. Porém, a influência da tarefa cognitiva sobre a estratégia de prova não 

foi avaliada, uma vez que no estudo de Brownsberger e colaboradores (2013) os 

participantes tinham que manter a intensidade referente a PSE de 13 e 15 na escala 

de Borg (1982). No entanto, estudos mais recentes avaliaram os efeitos da tarefa 

cognitiva sobre a estratégia de prova (PAGEAUX et al. 2014; MARTIN et al. 2015). 

Porém, esses estudos apresentam importantes limitações como a realização de 

exercício em esteira (PAGEAUX et al. 2014), onde os participantes não regulam a 

velocidade a cada passada como em competições, e a realização de estratégia de 

prova imposta pelos pesquisadores (MARTIN et al. 2015). Sendo assim, nenhum 

estudo até o presente momento avaliou a influência do teste cognitivo de longa 

duração sobre a estratégia de prova em condição na qual o indivíduo tem como 

objetivo realizar determinada distância no menor tempo possível e são livres para 

alterar a intensidade de forma aproximada ao que ocorre em competição.   

Nesse sentido, parece necessário que novas investigações sejam conduzidas 

no intuito de elucidar as contribuições dos componentes centrais e periféricos da 

fadiga neuromuscular na estratégia de prova adotada pelos atletas. A utilização de 

tarefa cognitiva e de exercícios prévios com diferentes características poderia ser 
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incorporada na abordagem experimental de estudos que objetivam investigar as 

contribuições do SNC e periférico na estratégia de prova. Baseado nos estudos 

supracitados, nossa hipótese foi que a estratégia de prova adotada seria alterada após 

tarefa cognitiva e de exercícios prévios com diferentes características. 

Especificamente, após tarefa cognitiva e exercício prévio de membros superiores a 

estratégia de prova seria modificada por alterações no SNC, ao passo que após a 

realização de exercício prévio de membros inferiores esta seria alterada por fatores 

intramusculares.   

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral foi analisar a execução prévia de exercício físico e cognitivo 

sobre os componentes centrais e periféricos da fadiga neuromuscular durante teste 

contrarrelógio de 4 km de ciclismo. Para tanto, a presente tese foi composta por três 

estudos, os quais tiveram os objetivos específicos descritos abaixo.   

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos dos três estudos que compuseram a presente Tese 

foram: 

 

1.1.2.1 Estudo 1:  

 Verificar a influência da fadiga mental sobre componentes centrais da fadiga 

neuromuscular. 

 Avaliar a influência da fadiga mental sobre a percepção subjetiva de esforço 

(PSE) durante o teste contrarrelógio de média duração. 

 

1.1.2.2 Estudo 2:  

 Verificar a influência do dano muscular sobre componentes centrais da fadiga 

neuromuscular. 
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 Analisar a influência do dano muscular sobre componentes periféricos da 

fadiga neuromuscular. 

 Verificar a influência do dano muscular sobre a percepção subjetiva de esforço 

(PSE) durante o teste contrarrelógio de média duração. 

 Avaliar relação entre marcadores inflamatórios e a estratégia de prova. 

 

1.1.2.3 Estudo 3:  

 Avaliar a influência da fadiga prévia de grupamento muscular envolvido e não 

envolvidos no teste de 4 km de ciclismo sobre componentes centrais da fadiga 

neuromuscular. 

 Analisar os efeitos da fadiga prévia de grupamento muscular envolvido e não 

envolvidos no teste de 4 km de ciclismo sobre componentes periféricos da 

fadiga neuromuscular. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Ao longo de muitos anos, os cientistas do esporte têm utilizado o exercício de 

carga constante até exaustão para mensurar alterações metabólicas durante a 

realização do exercício e principalmente para avaliar o desempenho. Entretanto, 

exercícios desse tipo tem apresentado maior coeficiente de variação (LAURSEN et al. 

2007; JEUKENDRUP et al. 1996) e menor validade ecológica (ATKINSON et al. 2007) 

em comparação aos exercícios contrarrelógio. Nesse último tipo de exercício, os 

atletas têm como objetivo realizar maior distância em tempo fixo ou percorrer 

determinada distância pré-estabelecida no menor tempo possível. É importante 

destacar que durante a realização de exercícios do tipo contrarrelógio, os atletas são 

livres para alterar a intensidade de esforço ao longo da prova. A maneira pela qual os 

atletas distribuem a velocidade e/ou produção de potência ao longo da prova com 

intuito de melhorar o desempenho ao máximo tem sido definida como estratégia de 

prova. 

 Estudos prévios têm reportado grande variedade de estratégias de prova 

adotada por atletas das mais diversas modalidades e durante eventos de diferentes 

distâncias (ABISS e LAURSEN, 2008). Todavia, um ponto que tem causado bastante 

discussão entre pesquisadores é acerca dos mecanismos de regulação da estratégia 
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de prova durante eventos de curta, média e longa duração. Na tentativa de explicar 

como os atletas regulam a estratégia de prova durante o contrarrelógio, uma série de 

modelos teóricos têm sido proposto pela literatura. Nesses modelos, uma grande 

variedade de fatores internos e externos tem sido apontada como importantes para 

regulação da estratégia de prova durante competições. Nesse sentido, estudos têm 

analisado a influência de diversas variáveis, tais como a temperatura ambiente 

(TUCKER et al 2004), reservas de glicogênio muscular (LIMA-SILVA et al 2013), uso 

de suplementos (SANTOS et al 2013), nível treinamento (LIMA-SILVA et al 2010), 

entre outros. Dessa forma, a presente revisão descreverá a seguir as diferentes 

estratégias de prova reportadas na literatura. Além disso, os principais modelos 

propondo quais são os mecanismos envolvidos na regulação da estratégia de prova 

também foram abordados na presente revisão. 

 

2.1 TIPOS DE ESTRATÉGIA DE PROVA 

2.1.1 ESTRATÉGIA DE PROVA NEGATIVA 

 Esse tipo de estratégia de prova é caracterizado por gradativo aumento da 

intensidade ao longo da prova (Figura 1). De acordo com Abiss e Laursen (2008), a 

estratégia de prova negativa é comumente evidenciada durante eventos de longa 

duração. Acredita-se que a adoção desse tipo de estratégia de prova se deve ao fato 

de evitar maior desgaste físico em decorrência do acúmulo de metabólitos 

relacionados à fadiga e maior degradação de glicogênio muscular nas fases iniciais 

da prova. Desse modo, os atletas poupariam suas reservas energéticas para os 

pontos críticos da prova como, por exemplo, disputa pelo pódio com o seu adversário 

próximo à chegada da prova. 
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Figura 1. Exemplo de estratégia de prova negativa. 

 

 De fato, em estudo realizado por Mattern e colaboradores (2001) foi 

demonstrado menor estresse metabólico durante 20 km de ciclismo utilizando-se 

estratégia de prova negativa. Nesse estudo, os pesquisadores solicitaram aos ciclistas 

que realizassem os primeiros 4 minutos dos 20 km de ciclismo em intensidade 

correspondente a 15% abaixo, 15% acima e na mesma média de potência produzida 

durante o total de 20 km de ciclismos realizado previamente pelos mesmos atletas. 

Logo após os 4 minutos de intensidade fixa os atletas foram liberados para alterar a 

intensidade. Os autores constataram que o acúmulo de lactato sanguíneo foi atenuado 

até o nono minuto quando os atletas realizaram estratégia de prova negativa (15% 

abaixo da potência média nos 20 km de ciclismo) quando comparado com as outras 

condições. Dessa forma, os resultados do estudo realizado por Mattern et al. (2001) 

dão suporte à ideia de que a estratégia de prova negativa pode ser favorável em 

determinadas competições por induzir menor acúmulo de metabólito nas fases iniciais 

da prova, resultando em menor estresse metabólico e, consequentemente, menor 

desgaste físico. É importante destacar que eventos esportivos com característica de 

estratégia de prova negativa têm demanda energética crescente ao longo da prova. 

Sendo assim, poupar as reservas energéticas durante as fases iniciais da prova pode 

ser primordial para o desempenho dos atletas durante esses eventos.   
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2.1.2 ESTRATÉGIA DE PROVA POSITIVA 

 A estratégia de prova positiva apresenta redução gradual da intensidade ao 

longo da prova (Figura 2). Como se pode presumir, esse tipo de estratégia de prova é 

adotado em provas de curta duração. Diferentemente da estratégia de prova negativa, 

nesse tipo de estratégia de prova, existe acúmulo elevado de metabólitos logo na fase 

inicial da prova (SANDALS et al 2006; THOMPSON et al 2003). De acordo com os 

achados de Thompson e colaboradores (2003), os nadadores apresentam maior 

acúmulo de lactato e percepção de esforço após a realização de 200 m de natação 

com estratégia de prova positiva em comparação com a estratégia de prova constante 

(descrito a seguir).  Porém, devido às provas em que os atletas adotam este tipo de 

estratégia de prova serem de curta duração, o elevado acúmulo de metabolitos 

relacionados à fadiga parece não prejudicar o desempenho durante esse tipo de 

tarefa. Além disso, uma perda de tempo durante a fase inicial destas provas parece 

não ser recuperado posteriormente devido à sua curta duração.  

 Durante provas de curta duração realizadas no meio aquático existe um fator 

adicional que é a resistência imposta pelo meio liquido, principalmente, durante o 

início da prova. Desse modo, os atletas de provas curtas em modalidades esportivas 

como natação (THOMPSON et al 2000) e remo (GARLAND, 2005), por exemplo, 

adotam frequentemente estratégia de prova positiva. Adicionalmente, tem sido 

reportado que corredores de elite de provas de 800 m também adotam estratégia de 

prova positiva (SANDALS et al 2006). No caso do remo, esta modalidade apresenta 

característica diferente da demais na qual os atletas se posicionam de costas para 

linha de chegada da prova. Sendo assim, os remadores frequentemente adotam 

estratégia de prova que consiste de saída rápida para que possam manter os 

adversários no campo de visão no decorrer da prova. 
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Figura 2. Exemplo de estratégia de prova positiva. 

 

 Durante eventos considerados de curtíssima duração os atletas também 

adotam estratégia positiva (ABISS & LAURSEN, 2008). No entanto, nesse tipo de 

prova os atletas realizam uma saída na maior intensidade possível (all-out) e tentam 

sustentá-la ao máximo até o ponto final da prova. Essa estratégia de prova é típica da 

clássica prova de 100 m rasos do atletismo. Essa estratégia de prova promove severo 

acúmulo de metabólitos. Entretanto, esse início em máxima intensidade torna-se 

necessário devido à fase de aceleração corresponder à grande parte do total da prova. 

 

2.1.3 ESTRATÉGIA DE PROVA CONSTANTE 

 Da mesma forma que a estratégia de prova negativa, a estratégia de prova 

constante tem sido adotada por atletas durante provas prolongadas. Como o nome 

sugere, nesse tipo de estratégia os atletas realizam pouca variação na intensidade ao 

longo da prova (Figura 3). Durante 1 hora de ciclismo contrarrelógio, na qual os 

ciclistas têm como objetivo percorrer a maior distância possível durante 1 hora, Padilla 

e colaborados (2000) demonstraram que os ciclistas adotam uma estratégia de prova 
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constante. Durante esta competição os ciclistas mantêm altas intensidades por longo 

período de tempo com pouca variação ao longo da prova.  

 

Figura 3. Exemplo de estratégia de prova constante. 

 

 

 

2.1.4 ESTRATÉGIA DE PROVA VARIÁVEL 

 Durante os eventos esportivos realizados na natureza é comum os atletas 

encontrarem terrenos que apresentam irregularidades ao longo do seu percurso 

como, por exemplo, trechos alternando entre subidas e descidas. Isso pode ocorrer 

em modalidades como corridas de aventura e corridas de montanha, nas quais 

frequentemente os atletas encontram terrenos acidentados. Devido a esses fatores 

externos, a estratégia de prova variável tem sido sugerida. Essa estratégia de prova 

consiste em pequenas variações da intensidade (± 5%) ao longo de toda prova com 

intuito de compensar o desgaste físico sofrido nos trechos de subida (Figura 4). Além 

disso, aumento da potência nos trechos de subida e redução nos trechos de descida 

resultariam em velocidade relativamente constante ao longo da prova e no aumento 

do desempenho (SWAIN, 1997).  
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Figura 4. Exemplo de estratégia de prova variável. 

 

2.1.5 ESTRATÉGIA DE PROVA PARABÓLICA 

 A estratégia de prova parabólica é caracterizada por uma fase inicial rápida 

seguida por gradual declínio na intensidade na fase intermediária da prova e por fim 

aumento da intensidade na fase final da prova (Figura 5). 

 

Figura 5. Exemplo de estratégia de prova parabólica. 
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 A estratégia de prova parabólica tem sido uma das mais evidenciadas durante 

pesquisas realizadas em laboratório (SILVA-CAVALCANTE et al 2013; AMANN et al 

2008). Entretanto, a estratégia de prova parabólica também tem sido demonstrada em 

provas oficiais. De fato, um interessante estudo realizado por Tucker et al. (2006) 

avaliou a estratégia de prova adaptada durante 34 recordes mundiais de corredores 

na prova 10 km. Esses autores demonstraram que o tempo para realização dos 

primeiros 2 km era significativamente menor quando comparado com o trecho 

intermediário (3-9 km) da prova. Em adição, o tempo para percorrer o último km da 

prova foi significativamente menor em relação aos quilômetros anteriores. Desse 

modo, a estratégia de prova observada foi em forma de “J”. Em outras palavras, a 

estratégia de prova realizada pelos corredores recordistas mundial foi caracterizada 

por uma saída rápida seguida por declínio da velocidade na parte média da prova e 

por maiores velocidades na parte final da prova em relação aos trechos inicial e 

intermediário dos 10 km de corrida.  

 

2.2 ESTRATÉGIA DE PROVA E DESEMPENHO  

 Apesar de o primeiro estudo ter sido realizado no final da década de 50 

(Robinson et al. 1958), a estratégia de prova é um tema relativamente recente na área 

de ciências do esporte e tem despertado o interesse de diversos pesquisadores, como 

pode ser constatado pelo número crescente de estudos realizados nos últimos anos 

acerca do tema (HETTINGA et al. 2006, 2007; ASBETT et al. 2009ab; LIMA-SILVA et 

al. 2010).  O primeiro estudo a avaliar de forma sistemática a influência da estratégia 

de prova sobre o desempenho foi realizado por Robinson e colaboradores no ano de 

1958. Nesse estudo, os autores concluíram que para realizar uma prova de corrida de 

média duração no menor tempo possível, os atletas deveriam adotar menor 

velocidade na primeira parte e aumentar a velocidade na última parte da prova. De 

acordo com esses autores, essa estratégia de prova seria ótima por atrasar possíveis 

mudanças súbitas no estado fisiológico, evitando a instalação precoce da fadiga antes 

do ponto final da prova.  

 A estratégia de prova ótima tem sido sugerida, principalmente, de acordo com 

a duração da prova. Em provas de média duração, especificamente, estudos têm 

testado os efeitos de diferentes estratégias de prova sobre o desempenho. Hettinga 
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et al. (2006) verificaram o efeito de três diferentes estratégias de prova (velocidades 

em % da potência média da prova) sobre o desempenho em ciclismo contrarrelógio 

de 4000 m. Os participantes do estudo realizaram os primeiros 2000 m adotando saída 

supra (105%), sub (95%) e constante (100%). Porém, Hettinga e colaboradores não 

evidenciaram diferença significativa no desempenho entre as estratégias de prova. 

Por outro lado, Aisbett et al (2009a) constataram que após induzir uma saída rápida 

mais curta (25% da prova) durante 5 min de ciclismo contrarrelógio, o desempenho foi 

maior quando comparado à condição com saída lenta e constante.  

Em estudo posterior, Aisbett et al (2009b) demonstraram que a estratégia de 

prova all-out (máxima intensidade) melhorou o desempenho em comparação com a 

saída rápida. Os diferentes achados entre os estudos realizados por Hettinga et al 

(2006) e Aisbett (2009a) se deve, provavelmente, às diferentes metodologias 

empregadas nos estudos. Enquanto Hettinga e colaboradores (2006) induziram 

estratégia de prova forçada até a metade da prova, Aisbett et al (2009a) induziram até 

o primeiro quarto da prova. Dessa forma, no estudo realizado por Hettinga et al. 

(2006), a metodologia adotada pode ter resultado em grandes alterações metabólicas 

na primeira metade da prova, prejudicando o desempenho na segunda metade da 

prova. Isso levanta uma questão prática importante, pois até o presente momento 

nenhum estudo avaliou até que ponto a estratégia de prova, durante a parte inicial da 

prova, pode ser alterada sem que o desempenho total em prova seja prejudicado.  

A melhora no desempenho encontrada por Aisbett et al (2009a,b), corrobora 

com os achados de Bishop e colaboradores (2002). Após induzir diferentes tipos de 

estratégia de prova durante o início de 2 min contrarrelógio de caiaque, os autores 

demonstraram que o desempenho foi melhorado na condição com saída all-out 

comparado com a condição com saída constante. A melhora no desempenho foi 

atribuída ao aumento da cinética rápida do consumo de oxigênio em decorrência de 

maior taxa de degradação de fosfocreatina com estratégia de prova all-out. 

Swain (1997) propôs, por meio de equação, um benefício para desempenho 

total quando os atletas aumentam a intensidade em trechos de subida ou contra o 

vento frontal e reduzem a intensidade durante os trechos de descida ou com vento de 

cauda. Baseado nesta afirmação, Atkinson e Brunskilll (2000) realizaram estudo 

simulando variações no vento frontal e de cauda durante 16,1 km de ciclismo realizado 
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em ciclossimulador. Na primeira metade os 16,1 km de ciclismo contrarrelógio foi 

aplicada uma simulação de vento frontal, ao passo que uma simulação de vento de 

cauda foi realizada na segunda metade da prova. Em seguida os autores testaram os 

efeitos da estratégia de prova constante e variada. Em uma das condições os atletas 

foram orientados a manterem a velocidade constante, média dos 16,1 km de ciclismo 

previamente realizado, enquanto na outra condição os atletas realizaram a primeira 

metade da prova (vento frontal) com velocidade 5% acima e a segunda metade da 

prova (vento de cauda) com a velocidade 5% abaixo da média dos 16,1 km de ciclismo 

previamente realizado. Houve melhora significativa no desempenho quando os atletas 

adotaram estratégia de prova variada em comparação com estratégia constante.  Os 

autores sugeriram que a melhora do desempenho com a estratégia de prova variada 

se deve ao menor estresse fisiológico e menor sensação de esforço devido a menor 

produção de lactato e PSE reportada pelos atletas. 

 

2.3 MECANISMO DE REGULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PROVA 

  A discussão acerca dos mecanismos envolvidos na regulação da estratégia de 

prova tem aumentado na literatura. Vários pesquisadores têm proposto os mais 

diversos modelos na tentativa de responder quais são as variáveis que influenciam e 

como o indivíduo percebe alterações nessas variáveis, que por sua vez resulta na 

alteração da distribuição de potência e/ou velocidade ao longo de uma prova. Dessa 

forma, nesta sessão serão abordados os principais modelos proposto na literatura 

acerca dos mecanismos de regulação da estratégia de prova e os estudos que dão 

suporte a esses modelos. 

 

2.3.1 MODELO DE SISTEMA CONTROLADOR EXTRAMUSCULAR E 

TELEANTECIPAÇÃO 

 O primeiro modelo proposto na literatura com objetivo de explicar os 

mecanismos envolvidos na regulação da intensidade durante testes contrarrelógio foi 

apresentado à comunidade científica em 1996 por Ulmer. De acordo com esse autor, 

um sistema de controle extramuscular, localizado no SNC, seria o responsável pela 

regulação da taxa metabólica muscular durante o exercício por meio de feedbacks 
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provenientes de várias partes do corpo. Além disso, esse sistema de controle 

extramuscular regularia a intensidade através do controle de sinais eferentes para o 

músculo. Na tentativa de testar esse modelo, Ulmer (1996) realizou uma série de 

experimentos durante os quais ele orientou atletas de diferentes modalidades a se 

exercitarem em percepção de esforço fixa (8, 13, 18 e máxima PSE) durante 

exercícios com diferentes durações. O autor constatou que a distribuição da 

intensidade ao longo dos testes foi baseada na PSE pré-estabelecida e na duração 

da tarefa. Durante tarefas curtas houve declínio na intensidade sem a existência de 

platô ou sprint final, ao passo que durante tarefas mais longas os atletas adotaram 

intensidade mais constante seguida por sprint final. Baseado nesses achados, Ulmer 

concluiu que a PSE seria parte de um sistema de feedback para otimizar o 

desempenho e a taxa metabólica muscular. Adicionalmente, o autor sugere que a 

regulação da intensidade acontece levando-se em consideração as reservas 

energéticas, a atual taxa metabólica e o tempo requerido para finalizar a tarefa. Por 

fim, um modelo de teleantecipação é sugerido para evitar a exaustão antes do ponto 

final da prova.  

 De acordo com estudos recentes encontrados na literatura, o modelo de 

teleantecipação regula de forma antecipada a estratégia de prova com base em 

fatores internos e externos. Em estudo realizado por Tucker et al (2004), em condição 

de calor, foi constatado que os participantes do estudo adotaram estratégia de prova 

mais conservadora desde o início dos 20 km de ciclismo contrarrelógio. Entretanto, a 

PSE apresentou comportamento similar entre as condições não foi significativamente 

diferente durante o exercício com calor quando comparado com a condição controle. 

Segundo os autores, o comportamento similar da PSE entre as condições ocorreu 

devido à menor intensidade durante os 20 km de ciclismo na condição com calor que 

teria como objetivo manter a mesma taxa de aumento da PSE da condição controle. 

Desse modo, a PSE máxima só seria atingida ao final da prova, evitando a interrupção 

prematura do exercício.  

 

2.3.2 GOVERNADOR CENTRAL 

 O modelo de governador central foi proposto posteriormente pelo grupo da 

África do Sul liderado professor Timothy Noakes. Além de propor que a estratégia de 
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prova é regulada por meio de feedbacks aferentes e sinais de feedforward, esses 

pesquisadores expandiram o modelo proposto por Ulmer sugerindo que a regulação 

da estratégia de prova acontece com o objetivo de manter uma reserva e age como 

um mecanismo de proteção do corpo para evitar uma falha fisiológica. De fato, St Clair 

Gibson e colaboradores (2006) sugerem que a estratégia de prova é continuamente 

regulada pelo cérebro durante o exercício. Segundo esses autores, feedbacks 

sensoriais periféricos seriam processados no cérebro, que por sua vez aumentaria ou 

reduziria a intensidade do exercício de acordo com a magnitude das alterações 

metabólicas ocorrida no sistema periférico com intuito de evitar uma catástrofe 

metabólica.  

 Nesse sentido, St Clair Gibson et al. (2001) avaliaram a atividade 

eletromiográfica do músculo reto femoral durante a realização de 100 km ciclismo que 

incluía a realização de 5 testes contrarrelógio de 1 km (nos quilômetros 10, 32, 52, 72 

e 99) e 4 testes contrarrelógio (nos quilômetros 20, 40, 60 e 80). Após a realização 

dos 100 km de ciclismos, os autores observaram declínio paralelo na potência e 

atividade eletromiográfica ao longo dos testes contrarrelógio de 1 km e 4km. Os 

autores concluem esses achados sugerem a existência de um mecanismo de 

proteção para que não ocorra danos ao organismo e fadiga prematura antes do ponto 

final da tarefa.  

Em relação a influência de fatores externos sobre a estratégia de prova, Tucker 

et al (2004) demonstraram que durante a realização de 20 km de ciclismo na condição 

de calor (35ºC), os atletas apresentaram redução significativa na produção de 

potência e atividade eletromiográfica dos músculos do quadríceps, enquanto a 

temperatura central, frequência cardíaca e PSE permaneceram similares entre as 

condições calor (35ºC) e frio (18ºC). Segundo os autores, esses ajustes na 

intensidade do exercício seriam realizados pelo SNC com o objetivo de evitar uma 

catástrofe metabólica podendo resultar em danos ao organismo.  

 

2.3.3. LIMIAR CRÍTICO INDIVIDUAL DE FADIGA PERIFÉRICA (LCIFP) 

Em acordo com a ideia da existência de um ponto crítico que nunca é 

ultrapassado sob condições normais para proteger o organismo, Amann (2011) tem 
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proposto um modelo conhecido como limiar crítico individual de fadiga periférica.  

Segundo esse modelo, a intensidade do exercício seria regulada pelo SNC, a partir 

de alterações metabólicas no músculo esquelético, de modo a atingir esse limiar 

crítico individual de fadiga periférica apenas no final dos testes contrarrelógio para que 

os atletas não parem antes do ponto final da tarefa.  

A existência de um limiar crítico individual de fadiga periférica tem sido 

suportada por uma série de estudos realizados por Amann et al (2008, 2009, 2011). 

Após o bloqueio dos nervos aferentes por meio de fármaco (fenantil), Amann e 

colaboradores (2009) constataram que os indivíduos realizaram maior intensidade na 

parte inicial dos 5 km de ciclismo contrarrelógio. Em adição, a atividade 

eletromiográfica do músculo vasto lateral foi maior com o bloqueio em comparação 

com a condição sem bloqueio também na parte inicial da prova, sugerindo que o 

comando motor central foi aumentado nesta condição. Interessantemente, os sujeitos 

apresentaram grau de fadiga periférica após os 5 km de ciclismo contrarrelógio 

significativamente maior com o bloqueio. Segundo os autores, isso ocorreu devido à 

não detecção pelo SNC das alterações metabólicas ocorridas dentro dos músculos 

exercitados devido à falta de feedbacks aferentes causada pelo bloqueio 

farmacológico. Ainda de acordo com os autores, alguns atletas necessitaram de ajuda 

para sair do cicloergômetro e o severo nível de fadiga periférica resultou em problemas 

hospitalares. Em conjunto, esses resultados apontam a existência de um mecanismo 

protetor do organismo, localizado no SNC e regulado por vias aferentes, que atua para 

que o exercício seja interrompido antes da ocorrência de severas alterações 

metabólicas periféricas. Além disso, diferentemente do proposto por Noakes no 

modelo de governador central, esses resultados sugerem que o uso de fármaco é 

capaz de fazer com que os indivíduos ultrapassem o limite crítico sem a ocorrência de 

danos irreversíveis ao organismo. Adicionalmente, o modelo proposto por Amann 

baseia-se na regulação da intensidade pelo SNC por meio apenas de alterações 

ocorridas no músculo esquelético, ao passo que no modelo de governador central 

fatores externo exercem influência sobre a regulação da estratégia de prova. 

 

Em outro estudo realizado por Amann et al. (2008), foi testada a hipótese de 

que a estratégia de prova seria regulada para atingir o mesmo limiar crítico individual 
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de fadiga periférica apenas no final dos 5 km de ciclismo contrarrelógio. Para isso, os 

autores induziram diferentes níveis de fadiga periférica por meio de exercícios de 

cargas constantes realizados antes da realização dos testes contrarrelógio. 

Especificamente, em uma das condições, os ciclistas pedalaram até a exaustão (~10 

min) em carga constante equivalente a 83%POmáx. Em outra ocasião, os ciclistas 

pedalaram durante aproximadamente 10 min em carga constante equivalente a 

67%POmáx. Por fim, os atletas não realizaram nenhum tipo de exercício antes da 

realização dos 5 km de ciclismo contrarrelógio (condição controle). Como esperado, 

durante a condição com maior nível de fadiga periférica (após 83%POmáx) os ciclistas 

adotaram estratégia de prova mais conservadora quando comparada às condições 

controle e com menor nível de fadiga periférica (após 67%POmáx), ao passo que a 

estratégia de prova após 67%POmáx foi mais conservadora quando comparada à 

condição controle. Embora os atletas tenham adotado diferentes estratégias de prova 

durante os 5 km de ciclismo contrarrelógio, o nível de fadiga periférica após a 

realização do teste contrarrelógio foi similar entre as condições. De acordo com os 

autores, esses achados confirmam a hipótese de que a estratégia de prova é regulada 

por meio de feedbacks aferentes provenientes das alterações metabólicas ocorridas 

dentro do músculo durante a realização do exercício. No entanto, Froyd e 

colaboradores (2016) evidenciaram que durante a realização de contrações 

concêntricas máximas com diferentes durações (3, 10 e 40 min) o comportamento do 

grau de fadiga periférica difere no decorrer do tempo entre as condições. Durante a 

condição envolvendo 3 min de contrações ocorre aumento progressivo da fadiga 

periférica durante todo teste. Porém, os autores demonstraram progressivo aumento 

da fadiga periférica nas condições 10 e 40 min após início do exercício, estabilização 

do nível de fadiga na parte média do exercício e aumento do grau de fadiga periférica 

no trecho final. Interessantemente, maior grau de fadiga periférica no último trecho 

nas condições 3, 10 e 40 min foi acompanhado por maior produção de força e 

recrutamento muscular, sugerindo que o limiar de fadiga periférica parece não ser 

capaz de inibir a produção de força. 

Porém, recentemente a existência do limiar crítico individual de fadiga periférica 

tem sido questionada. Thomas et al. (2015) avaliaram, por meio de estimulação 

elétrica aplicada no nervo femoral e estimulação magnética transcraniana, o nível de 

fadiga periférica durante testes contrarrelógio com diferentes distâncias (4, 20 e 40 km 
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de ciclismo contrarrelógio). Os autores constataram que os ciclistas apresentaram 

maior grau de fadiga periférica (40%) após 4 km de ciclismo contrarrelógio em 

comparação com 20 e 40 km (31 e 29%, respectivamente). Adicionalmente, Froyd et 

al (2016) demonstraram que os participantes do estudo apresentaram maior grau de 

fadiga periférica em 40 min contrações concêntricas máximas comparado com a 

condição 3 min. Coletivamente, os resultados desses estudos sugerem que o modelo 

de limiar crítico individual de fadiga periférica não se aplica durante a realização de 

exercícios com diferentes durações e intensidades, uma vez que o mesmo nível de 

fadiga periférica, como proposto no modelo, não foi constatado. 

 No que se refere às alterações no comando motor central atuando no controle 

da intensidade durante os testes contrarrelógio, alguns estudos têm apresentado 

evidências de que a estratégia de prova não seria regulada pelo SNC, mas por 

alterações ocorridas no próprio músculo (modelo periférico). Desse modo, uma 

redução na intensidade durante o exercício seria devido ao acúmulo de metabólitos, 

que por sua vez prejudicaria a contração muscular. Hettinga et al (2006) 

demonstraram que, embora a estratégia de prova durante 4 km de ciclismo tenha sido 

diferente nas condições supra, sub e constante (105, 95 e 100% da velocidade média 

da prova, respectivamente, durante os primeiros 2 km), não houve diferença 

significativa na atividade eletromiográfica dos músculos vasto lateral e reto femoral. 

Dessa forma, esses resultados sugerem que a estratégia de prova é regulada por 

alterações metabólicas ocorridas no próprio músculo durante a realização do 

exercício. No entanto, esta afirmação tem que ser vista com cautela, uma vez que a 

atividade eletromiográfica apresenta limitações em relação à sua utilização como 

medida do comando motor. 

 

2.3.4 MODELO PSICOBIOLÓGICO 

 O modelo psicobiológico tem sido proposto por Marcora et al. (2010), no qual a 

estratégia de prova seria regulada principalmente por meio da PSE (PERGEAUX et 

al. 2014b). Diferentemente dos modelos previamente descritos, a PSE seria gerada 

de forma independente de feedbacks aferentes durante o exercício, sendo formada 

através da intensidade do comando motor central para os músculos durante o 

exercício. Ainda de acordo com o modelo psicobiológico, a estratégia de prova é 
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regulada de forma consciente com base na motivação e determinada por cinco fatores 

cognitivos / emocionais (MARCORA, 2010): 

1. Percepção de esforço; 

2. Motivação potencial; 

3. Conhecimento da distância da tarefa; 

4. Conhecimento da distância restante da tarefa; 

5. Prévia experiência / memória da percepção de esforço durante exercício.  

 

 Estudo realizado por Marcora et al (2009), indivíduos saudáveis foram 

submetidos a tarefa cognitiva durante 90 min para indução de fadiga mental. Em 

seguida foi realizado teste de carga constante até a exaustão em intensidade 

correspondente a 80%POmáx. Marcora e colaboradores (2009) demonstraram por 

meio desse estudo que o tempo para exaustão foi significativamente menor durante o 

exercício realizado após a tarefa cognitiva quando comparado à condição controle. 

Além disso, os indivíduos apresentaram maior PSE durante o teste com fadiga mental. 

A partir desses achados, os autores concluíram que o desempenho pode ser 

prejudicado independentemente de alterações metabólicas ocorridas no músculo 

esquelético durante a realização do exercício.  

 Entretanto, apenas mais recentemente este modelo tem sido testado durante 

exercício de intensidade variada. Morree e Marcora (2013) avaliaram o efeito da fadiga 

prévia dos músculos locomotores sobre a estratégia de prova durante 15 min de 

ciclismo contrarrelógio. Levando-se em consideração que a fadiga dos músculos 

locomotores induzida por drop jumps promove aumento na PSE sem alterações 

metabólicas e, consequentemente, sem o aumento dos feedbacks aferentes, os 

autores sugeriram que a estratégia de prova seria alterada em decorrência apenas da 

maior PSE durante o teste contrarrelógio. Os autores encontraram significante 

redução no desempenho (4,8%), acompanhada por maior PSE durante os três 

primeiros minutos na condição com fadiga quando comparado com a condição 

controle. Em adição, a estratégia de prova adotada após a fadiga foi mais 

conservadora. De acordo com os autores, a estratégia de prova mais conservadora 
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foi adotada para compensar a maior PSE após fadiga prévia dos membros inferiores. 

Entretanto, embora esses autores afirmem que o tipo de exercício utilizado não 

promove significantes alterações metabólicas periféricas, os mesmos músculos 

envolvidos na tarefa subsequente foram submetidos à fadiga prévia. Sendo assim, a 

realização de mais estudos avaliando os efeitos da fadiga prévia de músculos não 

envolvidos na tarefa subsequente sobre a PSE e estratégia de prova torna-se 

necessário. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A sessão de materiais e métodos foi estruturada apresentando os 

procedimentos que eram distintos (desenho experimental, tarefa cognitiva, protocolo 

de drop jump, fadiga prévia de membros superiores e análises estatística) ou idênticos 

(amostra, antropometria, teste progressivo máximo, familiarização e teste 4 km de 

ciclismo contrarrelógio, protocolo de estimulação elétrica e análise dos dados da 

estimulação elétrica) aos 3 estudos. 

 

3.1 AMOSTRA 

 O tamanho amostral do presente estudo foi determinado por meio da equação 

proposta por Hopkins (2000). O coeficiente de variação assumido para um teste 

contrarrelógio de 4 km foi de 0,9% (STONE et al. 2011). Considerando uma detecção 

de diferença muito conservadora de 1% como estatisticamente significante, a amostra 

mínima requerida para o presente estudo é de 7 participantes. Considerando alguma 

perda amostral, foram recrutados 11 ciclistas amadores do sexo masculino para 

participar deste estudo. No entanto, 3 ciclistas desistiram de participar do presente 

estudo. Desse modo, a amostra dos estudos 1, 2 e 3 foi composta por 8 ciclistas 

(Idade: 33,8 ± 7,2 anos; Massa corporal: 75,9 ± 12 kg; Estatura: 179 ± 10 cm; 

percentual de gordura: 13,9 ± 5,5). Os participantes foram informados de todos os 

procedimentos e possíveis riscos da pesquisa antes do estudo. Em seguida, os 

participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, devidamente 

aprovado pelo Comitê de Ética para estudos com humanos da Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo (ANEXO I).  
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3.2 TESTE PROGRESSIVO MÁXIMO  

 Os sujeitos pedalaram em um ciclossimulador (RacerMate Computrainer, 

Seattle, Washington, EUA) a 150W durante cinco minutos para aquecimento. Após 

esse período, foram aplicados incrementos de 30W a cada minuto até a exaustão, 

mantendo cadência de pedalada entre 80 e 90 rotações por minuto (rpm) até o final 

do teste. O teste foi interrompido quando os participantes não conseguiram manter a 

cadência de pedalada dentro desse intervalo por três avisos consecutivos feitos pelo 

pesquisador. Durante todo o teste, medidas respiração a respiração do consumo de 

oxigênio (VO2), dióxido de carbono (VCO2) e volume ventilatório (VE) foram obtidas 

através de analisador automático de trocas gasosas (Cortex Metalyzer 3B, Cortex 

Biophysik, Leipzig, Germany). Antes de cada teste, os sensores de fração de O2 e 

CO2 expirado foram calibrados usando cilindro com uma concentração conhecida de 

O2 (12%) e CO2 (5%). O volume de ar expirado foi calibrado utilizando seringa 

contendo três litros de ar.  

 O primeiro limiar ventilatório (LV1) foi identificado na intensidade em que o 

VE/VO2 apresentou seu menor ponto antes de aumento abrupto. O segundo limiar 

ventilatório (LV2) na intensidade anterior ao aumento abrupto em VE/VCO2 

(McLELLAN, 1985). A identificação foi feita meio da análise visual dos gráficos. A 

frequência cardíaca máxima (FCmáx) foi definida como o maior valor obtido no último 

estágio do teste. O VO2max foi definido como o valor médio dos últimos 30s do teste 

incremental. A POmáx foi determinada como a maior carga que os ciclistas 

sustentaram durante todo o último estágio (período de um minuto). Quando a carga 

não foi sustentada durante todo o estágio, a POmáx foi calculada através da equação 

1 (KIUPERS et al. 1985): 

 

POmáx= Wc + [(t/60) X 30]                (Eq. 1) 

 

Onde: Wc é o valor da carga do último estágio completado, t é o tempo (s) em que os 

ciclistas permanecerão no estágio incompleto, 60 é a duração (s) de cada estágio e 

30 é o incremento de potência entre os estágios. 
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3.3 TESTE DE FAMILIARIZAÇÃO 

 Os participantes realizaram três testes de familiarização, um após o teste 

progressivo máximo e mais dois testes em dias distintos, separados por no mínimo 

48h, para se adaptarem ao ciclossimulador e procedimentos adotados durante os 

testes de 4 km de ciclismo contrarrelógio (STONE et al. 2011). Os atletas foram 

informados para realizar o teste no menor tempo possível e permanecerem sentados 

na bicicleta durante todo teste. Os atletas foram livres para alterar a marcha e a 

cadência de pedalada durante todo teste contrarrelógio. Durante a realização dos 

testes contrarrelógio a distância percorrida foi fornecida para os ciclistas de forma 

contínua por meio de um notebook. 

 

3.4 4 KM DE CICLISMO CONTRARRELÓGIO 

 Primeiramente, os participantes realizaram um aquecimento com cinco minutos 

de duração em intensidade correspondente a 150 W, mantendo a cadência de 

pedalada de aproximadamente 90 rpm. Em seguida foi iniciado o teste de 4 km 

contrarrelógio. Durante os testes foram realizados os mesmos procedimentos 

adotados no teste de familiarização, no entanto, as variáveis de VO2, FC e PSE 

(BORG, 1982) foram mensuradas e convertidas em média a cada 500 m. A produção 

de potência (PO) foi mensurada com frequência de 1 Hz e a média a cada 400 m foi 

calculada. 

 

3.5 PROTOCOLO DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA 

 A estimulação elétrica transcutânea foi realizada por meio de um estimulador 

de voltagem constante (Neuro-TES, Neurosoft, Ivanovo, Rússia). O local de estímulo, 

confirmado pela "máxima" onda M, foi identificado por meio de uma caneta de estímulo 

que foi movida ao longo da região do triângulo femoral. O exato local de estímulo foi 

marcado utilizando plástico transparente e caneta para reprodução dos estímulos nas 

sessões seguintes. O nervo femoral foi estimulado utilizando um eletrodo catodo 

monopolar de superfície (10 mm de diâmetro) fixado no triângulo femoral. O eletrodo 

anodo monopolar de superfície (10 mm de diâmetro) foi fixado na prega glútea oposta 

do eletrodo catodo. Estímulos únicos (1 Hz) foram aplicados a cada 30 segundos em 
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intensidade inicial correspondente à 10% (100 volts) da intensidade máxima do 

estimulador (1000 volts) seguido por incrementos de 3% (30 volts) para identificação 

da intensidade ótima de estímulo. A intensidade de estimulação foi identificada no 

momento em que não ocorreu aumento da amplitude da força e da amplitude da onda 

M com o aumento da intensidade de estimulação. Em seguida, foi realizado aumento 

de 20% para assegurar que a intensidade de estimulação utilizada foi suficiente para 

recrutar o máximo de unidades motoras (NEYROUD et al. 2013). Os estímulos tiveram 

duração de 80 µs. 

 A força dos músculos do quadríceps da perna direita, com o joelho em um 

ângulo de 90º (com a extensão total sendo considerada 0º) e com o quadril em 130º, 

foi mensurada através de uma célula de carga (SML – 500, Interface, Scottdale, EUA) 

acoplada a uma cadeira extensora. Nas contrações voluntárias máximas (CVIM), os 

participantes foram orientados a atingir a força máxima o mais rápido possível e 

mantê-la o máximo de tempo possível. Durante todo o teste, os ciclistas receberam 

encorajamento verbal (DECORTE et al. 2012). Durante a realização da CVIM, 

feedback visual da força foi dado aos participantes do estudo. A CVIM foi determinada 

como a tentativa de maior pico de força.  

 O protocolo de estimulação consistiu de um estímulo único (1 Hz) aplicado 

sobre o platô da força. Após a CVIM, estímulos (potencializados) de 1Hz (1Hzpot) e 10 

Hz (10Hzpot) foram aplicados, respectivamente, conforme descrito anteriormente por 

Millet e colaboradores (2011). Esses procedimentos (CVIM + estimulações) foram 

realizados três vezes com intervalo de 30 segundos nos momentos de repouso, pré-

ciclismo e pós-ciclismo.  

 

3.6 ANÁLISES DOS DADOS DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA 

Amplitudes pico a pico da onda M, obtida pela atividade eletromiográfica 

descrita a seguir, foram analisadas a partir da média dos três estímulos únicos (1 Hz) 

aplicados com o músculo relaxado. A média dos três estímulos referentes à amplitude 

da força gerada pelos estímulos único (1 Hz) e duplo (10 Hz) foram analisadas. 

A amplitude da força gerada pelo estímulo único (1 Hz) sobreposto à CVIM 

sobre a amplitude da força gerada pelo estímulo único (1 Hz) potencializado foi 
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utilizada para obter o nível de ativação voluntária (%AV), como descrito na equação 

abaixo proposta por Strojnik e Komi (1998). 

%AV= 100 – 1HzCVIM x (PAE/FE) / 1Hzpot x 100 

 Onde: 1HzCVIM é a amplitude da força gerada pelo estímulo único (1 Hz) 

sobreposto à CVIM, PAE é o pico de força antes do estímulo durante a CVIM, FE é a 

força gerada no momento do estímulo e 1Hzpot é a amplitude da força gerada pelo 

estímulo de 1 Hz realizado após a CVIM. As variáveis de %AV, 1Hz, 10Hz e CVIM 

foram apresentadas em percentual de mudança em relação ao momento de repouso. 

Na condição 48h-DJ do estudo 2, essas variáveis foram apresentadas em percentual 

de mudança do momento de repouso da condição DJ. 

 

3.7 AQUISIÇÃO DO SINAL ELETROMIOGRÁFICO 

 A atividade eletromiográfica do músculo vasto lateral (VL) do quadríceps direito 

foi recordada por meio de um eletromiografo portátil contendo 4 canais modelo 

MyoTraceTM 400 (Noaraxon, Scottdale, Arizona, USA). Inicialmente, foi realizada 

tricotomia seguida por assepsia com álcool para reduzir a impedância da pele. Após 

esses procedimentos, um eletrodo de superfície bipolar de Ag/AgCl (Hal, São Paulo, 

Brasil) foi posicionado sobre o músculo VL. O eletrodo de referência foi posicionado 

em um local neutro (tíbia). Os eletrodos foram fixados sobre a pele utilizando fita 

adesiva (MicroporeTM 3M, Campinas, SP, Brasil) para minimizar o movimento dos 

fios. A colocação e localização dos eletrodos foram realizadas de acordo com as 

recomendações do SENIAM (HERMENS et al. 2000). A frequência de amostragem 

para a aquisição dos registros eletromiográficos foi 1000 Hz.  

 

3.8 ESTUDO 1 

3.8.1 DESENHO EXPERIMENTAL 

 Durante as visitas subsequentes os participantes realizaram dois testes 

contrarrelógio de 4 km de ciclismo em ordem contrabalançada, separados por um 

intervalo mínimo de 48 h, nas seguintes condições (Figura 6): 1) após assistir 90 min 

de documentário (CON); 2) após a realização de um teste cognitivo para indução de 

fadiga mental (TC). Todos os testes experimentais foram realizados no período da 
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manhã afim de evitar possíveis interferências da variação circadiana. Os participantes 

do estudo foram orientados a não realizarem atividades físicas vigorosas, não 

ingerirem substâncias diuréticas, cafeinadas (café, chocolate, mate, pó-de-guaraná, 

coca-cola e guaraná) ou alcoólicas nas 24 horas precedentes aos testes.  

 

Figura 6. Desenho experimental do estudo 1. TC: teste cognitivo. CVIM: contração 

voluntária isométrica máxima; AN: avaliação neuromuscular. 

 

3.8.2 CONTROLE 

 Antes da realização do teste contrarrelógio, os participantes do presente estudo 

assistiram 2 episódios de um documentário nomeado de planeta terra com duração 

total de 90 min. Antes e após o documentário, os participantes responderam uma 

escala do tipo VAS referente a fadiga e motivação. 

 

3.8.3 TESTE COGNITIVO 

 A fadiga mental foi induzida por meio de um protocolo previamente utilizado 

(MARCORA et al. 2009) que envolve um teste cognitivo (AX-CPT) realizado no 

computador. Durante o AX-CPT, uma sequência de quatro letras aparece na tela de 

um computador repetitivamente durante 90 min. Quando a sequência de quatro letras 

iniciava com a letra A e terminava com a letra X, os ciclistas foram orientados a apertar 



41 
 

o botão correspondente à sequência correta de letras, a qual foi estabelecida 

previamente. Quando a sequência de quatro letras não iniciava com a letra A e 

terminava com a letra X, os ciclistas foram orientados a apertar o botão 

correspondente a sequência incorreta de letras previamente estabelecida. Antes e 

após a realização da tarefa cognitiva para indução da fadiga mental, os participantes 

responderam a escala do tipo VAS referente a fadiga e motivação. A VAS referente a 

fadiga foi usada com um indicador indireto de fadiga mental (MARCORA et al. 2009). 

 

3.9 ESTUDO 2 

3.9.1 DESENHO EXPERIMENTAL 

Três testes contrarrelógio (4 km) foram realizados em ordem contrabalançada, 

separados por um intervalo de 7-14 dias, nas seguintes condições (Figura 7): 1) sem 

exercício prévio (CON); 2) imediatamente após a realização de 100 drop jumps (DJ); 

3) 48 h após a realização de um protocolo para indução de dano muscular que 

consistiu de 100 drop jumps (48h-DJ). Todos os testes experimentais foram realizados 

no período da manhã afim de evitar possíveis interferências da variação circadiana. 

Os participantes do estudo foram orientados a não realizarem atividades físicas 

vigorosas, não ingerirem substâncias diuréticas, cafeinadas (café, chocolate, mate, 

pó-de-guaraná, coca-cola e guaraná) ou alcoólicas nas 24 horas precedentes aos 

testes.  
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Figura 7. Desenho experimental do estudo 2. DJ: 100 drop jumps. 48h-DJ: 48 horas 

após a realização de 100 drop jumps. CVIM: contração voluntária isométrica máxima; 

AN: avaliação neuromuscular. 

 

3.9.2 PROTOCOLO DE DROP JUMP 

 Os ciclistas realizaram dez séries de dez drop jumps a partir de uma plataforma 

com 40 cm de altura, intercalado por 1 min entre as séries. O mesmo protocolo tem 

sido efetivamente utilizado em estudos prévios (MACORA & BOSIO, 2007; TWIST & 

ESTON, 2005).  

 

3.9.3. MARCADORES DO DANO MUSCULAR 

 Para verificar a efetividade do protocolo para indução do dano muscular, a 

CVIM do músculo quadríceps, realizadas assim que ciclistas chegaram ao laboratório, 

foram comparadas entre as condições CON, DJ e 48h-DJ. Adicionalmente, a escala 

VAS foi utilizada para avaliar o grau de dor muscular em ambas as pernas entre as 

condições. Além disso, os valores sanguíneos de CK e LDH (ver abaixo) também 

foram comparados entre as condições. 
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3.9.4 COLETA SANGUÍNEA E ANÁLISE DE MARCADORES BIOQUÍMICOS 

Amostras contendo dez mililitros (ml) de sangue venoso da veia braquial foram 

coletadas utilizando tubos contendo EDTA em CON, pré-DJ, pós-DJ e 48h-DJ para 

análise dos marcadores bioquímicos. Após a coleta, as amostras foram centrifugadas 

a 4000 (rpm) durante 20 minutos para separação do plasma. Em seguida, as amostras 

foram armazenadas a -80º C para posterior análise bioquímica. CK e LDH foram 

analisadas por mio espectrofotometria (EONC, Biotek instruments, EUA), utilizando 

kits específicos (Bioclin). As concentrações de creatina quinase (CK) e lactato 

desidrogenase (LDH) são expressas em U/L. Por sua vez, interleucina 1 (IL-1), 

interleucina 6 (IL-6), interleucina 10 (IL-10) e fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) 

foram analisados em Luminex, utilizando kit específico (Biorad). As concentrações de 

citocinas foram expressos em pg/mL. 

 

3.10 ESTUDO 3 

3.10.1 DESENHO EXPERIMENTAL 

 Os participantes realizaram três testes contrarrelógio com 4 km de distância 

para a familiarização com os procedimentos. Nas visitas seguintes foram realizados 

três testes de 4 km de ciclismo contrarrelógio em ordem contrabalançada, separados 

por intervalo mínimo de 48 hrs, nas seguintes condições (Figura 8): 1) sem exercício 

prévio (CON); 2) imediatamente após a realização de 100 drop jumps para indução 

de fadiga prévia de membros inferiores (FP); 3) após teste progressivo máximo em 

cicloergômetro para membros superiores (TPMMS) para indução de fadiga prévia de 

membros superiores (FB).Todos os testes experimentais foram realizados no período 

da manhã afim de evitar possíveis interferências da variação circadiana. Os 

participantes do estudo foram orientados a não realizarem atividades físicas 

vigorosas, não ingerirem substâncias diuréticas, cafeinadas (café, chocolate, mate, 

pó-de-guaraná, coca-cola e guaraná) ou alcoólicas nas 24 horas precedentes aos 

testes.  
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Figura 8. Desenho experimental do estudo 3. FP: fadiga prévia de membros inferiores. 

FB: fadiga prévia de membros superiores. CVIM: contração voluntária isométrica 

máxima; AN: avaliação neuromuscular.  

 

3.10.2 PROTOCOLO DE DROP JUMP 

 Fadiga prévia de membros inferiores foi induzida por meio de um protocolo 

envolvendo dez séries de dez drop jumps a partir de uma plataforma com 40 cm de 

altura, intercalado por 1 min entre as séries.  

  

3.10.3 TESTE PROGRESSIVO MÁXIMO PARA MEMBROS SUPERIORES 

 Fadiga prévia de membros superiores foi induzida através de teste progressivo 

máximo para membros superiores. Primeiramente, os participantes realizaram um 

aquecimento com duração de três minutos utilizando apenas a resistência inercial do 

cicloergômetro (Cefise) para membros superiores. Em seguida, foi realizado 

incrementos de 10 W a cada minuto até a exaustão. Durante todo o teste os 

participantes tiveram que manter uma cadência o mais próximo possível de 90 RPM. 

A exaustão foi identificada quando os participantes reduziram a rotação abaixo de 80 

RPM por três vezes. A PSE foi coletada a cada estágio. Os ciclistas atingiram POmáx 

de 105,3 ± 25,4W e PSE de 19,0 ± 1,0. 
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3.11 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 A distribuição dos dados foi analisada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. O 

teste t pareado foi utilizado para comparar os valores de tempo para completar o teste 

de 4 km de ciclismo, VO2, PO, FC, PSE, CVIM, %AV, 1 Hz e 10 Hz entre as condições 

CON e TC, ao passo que análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas de um 

caminho, seguida do ajuste de LSD foi utilizada para comparar essas variáveis entre 

as condições dos estudos 2 (CON, DJ e 48h-DJ) e 3 (CON, FP e FB). Adicionalmente, 

a probabilidade de relevância prática (Benéfico, trivial e prejudicial) da influência das 

intervenções nos estudos 1, 2 e 3 sobre o desempenho nos 4 km de ciclismo foi 

calculada por meio de uma planilha estatística modificada (Hopkins, 2006). A mínima 

mudança detectável (smallest worthwhile change) foi calculada de acordo com o 

princípio do tamanho de Cohen. Assim, o efeito prático foi determinado de acordo com 

as seguintes classificações: <1% quase certamente não, 1–5% muito improvável, 5–

25% improvável, 25–75% possivelmente, 75–95% provavelmente, 95–99% muito 

provavelmente e >99% quase certo. Caso a probabilidade de ter um efeito benéfico 

ou prejudicial for maior que 5 para ambos, o efeito prático será classificado como não 

claro, podendo ser benéfico ou prejudicial. Para avaliar a reprodutibilidade das 

variáveis CVIM, %AV, 1 Hz e 10 Hz entre os dias no momento repouso, o Coeficiente 

de Correlação Intraclasse (CCI) foi calculado. Os valores de CCI foram classificados 

como pobre (<0,40), moderado (0,40 – 0,75) e excelente (>0,75) de acordo com o 

proposto por Fleiss (1999). Para todos os tratamentos foi adotado um nível de 

significância de 5% (P ≤ 0,05). Todas as análises foram realizadas utilizando o 

software SPSS 13.0. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Resultado Geral 

 Os dados obtidos a partir do teste progressivo máximo estão descritos na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Média e desvio padrão de POmáx, VO2máx, FCmáx, LV1 e LV2 durante 

teste progressivo máximo. 

 Variáveis Média ± DP 

POmáx (W) 388,6 ± 52,1 

VO2máx (ml.kg-1.min-1) 53,6 ± 5,9 

FCmáx (bpm) 183 ± 6 

LV1 (W) 227,9 ± 57,4 

LV2 (W) 293,8 ± 57,6 

POmáx: potência máxima; VO2máx: consumo máximo de oxigênio; FCmáx: 

frequência cardíaca máxima; LV1: primeiro limiar ventilatório; LV2: segundo limiar 

ventilatório. 

 

4.2 ESTUDO 1  

Os deltas (pós–pré) das variáveis de sensação de fadiga e motivação são 

apresentados na Figura 9. Houve aumento significativo na variável de fadiga na 

condição TC quando comparado à CON (P= 0,003), enquanto a motivação 

permaneceu inalterada entre as condições (P= 0,858). Adicionalmente, não foram 

encontradas diferenças significativas (P> 0,005) no ∆glicose sanguínea (CON: -9,3 ± 

6,4; TC: -7,5 ± 8,7). 
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Figura 9. Delta dos valores de sensação de fadiga e motivação nas condições controle 

(CON) e após teste cognitivo (TC). *Significativamente diferente de CON (P< 0,05). 

 

O tempo para completar os 4 km de ciclismo foi similar (P= 0,726) entre as 

condições CON e TC, como demonstrado na Figura 10. A probabilidade de relevância 

prática para o desempenho entre as condições CON e TC foi quase certo trivial (0 

benéfico - 100 trivial – 0 prejudicial). 

 

Figura 10. Tempo nos 4km de ciclismo realizado na condição controle (CON) e após 

teste cognitivo (TC). Dados expressos como média (●) e valores individuais (○).  
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A estratégia de prova adotada pelos ciclistas durante os 4 km de ciclismo está 

descrita na Figura 11. A estratégia de prova foi similar entre as condições CON e TC, 

com exceção de uma redução significativa observada na PO nos 1600m na condição 

CON comparado com TC (P< 0,05). 

 

Figura 11. Estratégia de prova durante 4km de ciclismo após a condição controle 

(CON) e após teste cognitivo (TC). VO2máx: consumo máximo de oxigênio. LV2: 

segundo limiar ventilatório. *Significativamente diferente de CON (P< 0,05). 

 Os valores de CCI para as variáveis %AV, 1Hzpot, 10Hzpot e CVIM foram 0,96, 

0,82, 0,65 e 0,72, respectivamente. De acordo com a classificação adotada na 

presente tese, CCI para %VA e 1Hzpot são considerados excelentes, ao passo que os 

valores de CCI para 10Hzpot e CVIM são classificados com moderado. Os valores de 

%AV, 1Hzpot, 10Hzpot e CVIM estão descritos na Figura 12. Essas variáveis 

apresentaram valores similares (P> 0,05) entre as condições nos momentos pré e 

pós-ciclismo. Na condição CON, a amplitude da onda M aumentou significativamente 

(P< 0,05) após os 4 km de ciclismo (27,1 ± 3,7 mV) quando comparado com repouso 

(23,5 ± 5,3 mV) e pré-ciclismo (24,3 ± 4,6 mV). Da mesma forma, em TC, também foi 

encontrada maior (P< 0,05) amplitude da onda M em pós-ciclismo (27,1 ± 3,0 mV) em 

relação ao repouso (25,2 ± 3,2 mV) e pré-ciclismo (25,1 ± 2,5 mV). 
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Figura 12. Percentual de mudança em CVIM (painel A), %AV (painel B), 1Hzpot (painel 

C) e 10Hzpot (painel D) nas condições controle (CON) e após teste cognitivo (TC). 

CVIM: contração isométrica máxima. %AV: percentual de ativação voluntária máxima. 

1Hzpot: amplitude da força a partir do estimulo de 1Hz realizado após a CVIM. 10Hzpot: 

amplitude da força a partir do estimulo de 10Hz realizado após a CVIM. 

 

 

 Como pode ser observado na Tabela 2, os ciclistas apresentaram 

valores médios similares para PO (P= 0,239), PSE (P= 0,609), FC (P= 0,424) e VO2 

(P= 0,563) durante os 4 km de ciclismo nas condições CON e TC.  
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Tabela 2. Média e desvio padrão de PO, VO2, FC e PSE durante 4km de ciclismo 

nas condições controle (CON) e após teste cognitivo (TC). 

 CON TC 

PO (W) 310 ± 60 308 ± 57 

VO2 (ml.kg-1.min-1) 48,4 ± 7,5 47,7 ± 8,4 

FC (bpm) 161 ± 7 159 ± 7 

PSE (u.a.) 16 ± 2 16 ± 2 

PO: potência. VO2: consumo de oxigênio. FC: frequência cardíaca. PSE: percepção 

subjetiva de esforço. 

Quando a PSE, FC e VO2 foram analisados nos diferentes trechos do 4km de 

ciclismo, também não houve diferença significativa (P> 0,05) entre as condições 

(Figura 13). 
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Figura 13. Média e desvio padrão de VO2 (painel A), FC (Painel B) e PSE durante 

4km de ciclismo nas condições controle (CON) e após teste cognitivo (TC). VO2: 
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consumo de oxigênio. FC: frequência cardíaca. PSE: percepção subjetiva de 

esforço. 

 

4.3 ESTUDO 2 

 O desempenho durante os 4 km de ciclismo nas condições CON, DJ e 

48h-DJ estão descritos na Figura 14. Houve redução significativa (P= 0,009) no 

desempenho em DJ quando comparado com CON. Por outro lado, foi detectado uma 

tendência de diferença entre 48h-DJ e CON (P= 0,082). No entanto, verificamos que 

7 dos 8 participantes apresentaram redução no desempenho em 48h-DJ comparado 

com CON. A probabilidade de relevância prática para o desempenho entre as 

condições CON e DJ foi provavelmente prejudicial (0 benéfico - 16 trivial – 84 

prejudicial) e entre CON e 48h-DJ foi possivelmente prejudicial (0 benéfico - 43 trivial 

– 57 prejudicial). 

 

Figura 14. Tempo nos 4km de ciclismo realizado nas condições controle (CON), drop 

jump (DJ) e 48h após DJ (48h-DJ). Dados expressos como média (●) e valores 

individuais (○).  *Significativamente maior comparado com CON (P<0,05). #Tendência 

(P = 0,082) em comparação a condição CON.  

 

CON DJ 48h-DJ 
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 Os indicadores de dano muscular estão descritos na Tabela 3. A escala VAS 

apresentou aumento significativo em 48h-DJ em comparação com CON e DJ (P< 

0,05). Por sua vez, não houve diferença significativa (P> 0,05) entre as condições DJ 

e CON para CVIM, CK e LDH.  

 

Tabela 3. Média e desvio padrão dos indicadores de dano muscular nas condições 

controle (CON), drop jumps (DJ) e 48 h DJ (48h-DJ). 

 CON DJ 48h-DJ 

   Pré Pós  

VAS (u.a) 0,1 ± 0,1 0,7 ± 1,0 - 5 ± 1,8* 

CVIM (N) 620,4 ± 112,4 650,7 ± 117,8 - 606,1 ± 183,7 

CK (U/L) 115,1 ± 54,1 133,2 ± 80,7 175,4 ± 95,2 144,4 ± 57,3 

LDH (U/L) 193,1 ± 35,9 220,7 ± 81,5 224,8 ± 41,4 190,3 ± 25,5 

CVIM: contração voluntária isométrica máxima. CK: creatina quinase. LDH: lactato 

desidrogenase. *Significativamente diferente de CON e DJ (P< 0,05). 

 

 Quanto as concentrações de citocinas (Tabela 4), não houve diferenças 

significativas entre as condições para IL-1 e IL-6. IL-10 foi significativamente menor 

em pós-DJ comparado com Pré-DJ e 48h-DJ (P< 0,05). TNFα foi significativamente 

menor após 100-DJ quando comparado as condições CON, Pré-DJ e 48h-DJ (P< 

0,05).  
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Tabela 4. Concentrações de citocinas nas condições controle (CON), drop jump (DJ) 

e 48h após DJ (48h-DJ). 

 CON DJ 48h-DJ 

  Pré-100DJ Pós-100DJ  

IL-1 (pg/mL) 0,16 ± 0,02 0,15 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,16 ± 0,02 

IL-6 (pg/mL) 0,39 ± 0,23 0,40 ± 0,19 0,45 ± 0,24 0,51 ± 0,28 

IL-10 (pg/mL) 0,93 ± 0,07 0,95 ± 0,06 0,84 ± 0,10* 1,05 ± 0,18 

TNFα (pg/mL) 1,30 ± 0,39 1,32 ± 0,41 0,65 ± 0,41# 1,40 ± 0,94 

IL-1: interleucina 1. IL-6: interleucina 6. IL-10: interleucina 10. TNF-α: fator de necrose 

tumoral-alfa. Pré-100DJ: imediatamente antes da realização dos 100 drop jumps. Pós-

100DJ: imediatamente após a realização dos 100 drop jumps. *Significativamente 

menor após 100 drop jumps comparado com Pré-DJ e 48h-DJ (P< 0,05). 

#Significativamente menor após 100 drop jumps comparado com CON, Pré-DJ e 48h-

DJ (P< 0,05).  

 

 A estratégia de prova foi alterada pelas intervenções (Figura 15). 

Especificamente, houve redução significativa (P< 0,05) na PO nos primeiros 1200 m 

e nos trechos 3200 e 3600 m em DJ em relação à CON. Por sua vez, a PO do trecho 

inicial (primeiros 800 m) foi significativamente (P< 0,05) menor em 48h-DJ quando 

comparado com a condição CON. No entanto, quando a estratégia de prova foi 

comparada entre as condições DJ e 48h-DJ, não foi evidenciada diferenças 

significativas (P> 0,05). 

 



55 
 

 

Figura 15. Estratégia de prova durante 4km de ciclismo nas condições controle 

(CON), drop jump (DJ) e 48h após DJ (48h-DJ). *Significativamente menor em DJ 

comparado com CON (P< 0,05). #Significativamente menor em 48h-DJ comparado 

com CON (P< 0,05). VO2: consumo de oxigênio. FC: frequência cardíaca. PSE: 

percepção subjetiva de esforço. 

 

Os valores de CCI de 1Hzpot (0,81), 10Hzpot (0,83) e CVIM (0,76) apresentam 

excelente reprodutibilidade dessas variáveis. No entanto, %AV apresentou CCI de 0,6 

classificado como reprodutibilidade moderada. Os valores de %AV, 1Hzpot, 10Hzpot e 

CVIM estão descritos na Figura 16. CVIM, 1Hzpot e 10Hzpot foram significativamente 

(P< 0,05) menores em DJ quando comparado com CON e 48h-DJ nos momentos pré 

e pós-ciclismo. Em adição, houve redução significativa (P= 0,002) em %AV pós-

ciclismo na condição DJ em relação à CON. Na condição CON, a amplitude da onda 

M apresentou aumento significativo (P< 0,05) em pós-ciclismo (27,1 ± 3,7 mV) quando 

comparado ao repouso (23,5 ± 5,3 mV) e pré-ciclismo (24,3 ± 4,6 mV). Após a 

realização dos 100 drop jumps houve redução significativa (P< 0,05) na amplitude da 

onda M (21,2 ± 4,2 mV) em relação aos momentos de repouso (24,4 ± 3,6 mV) e pós-

ciclismo (24,3 ± 4,0 mV). Em 48h-DJ encontramos aumento significativo pós-ciclismo 

48h-DJ 

DJ 

CON 
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(25,8 ± 2,0 mV) em comparação com repouso (24,4 ± 3,6 mV) e pré-ciclismo (23,1 ± 

2,4 mV).   

 

Figura 16. Percentual de mudança em CVIM (painel A), %AV (painel B), 1Hzpot (painel 

C) e 10Hzpot (painel D) nas condições controle (CON), drop jump (DJ) e 48h após DJ 

(48h-DJ). CVIM: contração voluntária isométrica máxima. %AV: percentual de 

ativação voluntária máxima. 1Hzpot: amplitude da força a partir do estimulo de 1Hz 

realizado após a CVIM. 10Hzpot: amplitude da força a partir do estimulo de 10Hz 

realizado após a CVIM. *Significativamente diferente de CON e 48h-DJ (P< 0,05). 

#Significativamente diferente de CON (P< 0,05).  

 

Como evidenciado na Tabela 5, os valores médios de VO2, FC e PSE não 

diferiram entre as condições (P> 0,05). A PO média foi significativamente menor (P= 

0,013) em DJ comparado com CON.  
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Tabela 5. Média e desvio padrão de PO, VO2, FC e PSE durante 4km de ciclismo nas 

condições controle (CON), drop jumps (DJ) e 48h após DJ (48h-DJ). 

 CON DJ 48h-DJ 

PO (W) 310 ± 60 293 ± 56* 299 ± 64 

VO2 (ml.kg-1.min-1) 47,5 ± 7,6 46,3 ± 8,4 47,7 ± 8,6 

FC (bpm) 161 ± 8 166 ± 9 163 ± 9 

PSE (u.a) 16 ± 2 16 ± 2 16 ± 2 

PO: potência. VO2: consumo de oxigênio. FC: frequência cardíaca. PSE: percepção 

subjetiva de esforço. *Significativamente menor em DJ comparado com CON. 

 

Ao analisar as variáveis de PSE, VO2 e FC de forma detalhada (Figura 17), não 

foi evidenciado diferença significativa (P> 0,05) entre as condições. 
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Figura 17. Média e desvio padrão de VO2 (painel A), FC (Painel B) e PSE (Painel C) 

durante 4km de ciclismo nas condições controle (CON), drop jump (DJ) e 48h após 
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DJ (48h-DJ). VO2: consumo de oxigênio. FC: frequência cardíaca. PSE: percepção 

subjetiva de esforço. 

 

4.4 ESTUDO 3:  

O desempenho foi significativamente prejudicado nas condições FB e FP 

quando comparado com CON (P= 0,009 e P= 0,021, respectivamente), o qual está 

descrito na Figura 18. No entanto, não foi encontrada diferença entre FB e FP (P= 

0,159). A probabilidade de relevância prática para o desempenho entre as condições 

CON e FP foi provavelmente prejudicial (0 benéfico - 16 trivial – 84 prejudicial) e entre 

CON e FB foi possivelmente trivial (0 benéfico - 56 trivial – 44 prejudicial). 

 

Figura 18. Tempo nos 4km de ciclismo realizado nas condições controle (CON), 

fadiga prévia de membros inferiores (FP) e fadiga prévia de membros superiores (FB). 

Dados expressos como média (●) e valores individuais (○). *Significativamente maior 

comparado com CON (P< 0,05). 

 

As estratégias de prova nas condições CON, FB e FP estão presentes na 

Figura 19. Na condição FB, os ciclistas realizaram menor (P< 0,05) média de PO em 

2000, 3600 e 4000 m comparado à condição CON. Adicionalmente, a PO nos 
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primeiros 1200 m e nos trechos 3200 e 3600 foi significativamente menor (P< 0,05) 

em FP quando comparado à condição CON. Quando comparada a estratégia de prova 

entre as condições FB e FP, foi evidenciada redução significativa (P< 0,05) na média 

de PO nos primeiros 800 m e em 3200 m na condição FP. 

 

Figura 19. Estratégia de prova durante 4km de ciclismo nas condições controle 

(CON), fadiga prévia de membros inferiores (FP) e fadiga prévia de membros 

inferiores (FB). *Significativamente menor em FP comparado com CON (P< 0,05). 

#Significativamente menor em FB comparado com CON (P< 0,05). $Significativamente 

menor em FB comparado com FP (P< 0,05). 

 

Excelentes valores de CCI foram encontrados para %AV (0,76), 1Hzpot (0,88), 

10Hzpot (0,85) e CVIM (0,78), demonstrando alta reprodutibilidade dessas variáveis 

entre as condições. Os valores de %AV, 1Hzpot, 10Hzpot e CVIM estão descritos na 

figura 20. CVIM, %AV, 1Hzpot e 10Hzpot em FP foram significativamente menores em 

relação à CON e FB no momento pré-ciclismo (P< 0,05). Adicionalmente, 1Hzpot e 

10Hzpot apresentaram redução significativa (P< 0,05) pós-ciclismo em FP quando 

comparado com CON e FB. Por outro lado, a CVIM no momento pós-ciclismo em FP 

foi significativamente menor apenas em comparação com FB (P = 0,02). Após os 4 
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km de ciclismo, os participantes apresentaram maior redução (P< 0,05) em 1Hzpot e 

10Hzpot na condição CON quando comparado com FB. Na condição CON, a amplitude 

da onda M foi significativamente maior (P < 0,05) em pós-ciclismo (27,1 ± 3,7 mV) 

comparado com os momentos repouso (23,5 ± 5,3 mV) e pré-ciclismo (24,3 ± 4,6 mV). 

Em FP, a amplitude da onda M foi menor (P < 0,05) no momento pré-ciclismo (21,2 ± 

4,2 mV) quando comparado com de repouso (24,4 ± 3,6 mV) e pós-ciclismo (24,3 ± 

4,0 mV). A amplitude da onda M apresentou aumento significativo (P < 0,05) após os 

4 km de ciclismo (25,9 ± 4,0 mV) em relação aos momentos repouso (23,8 ± 4,1 mV) 

e pré-ciclismo (23,4 ± 3,6 mV) na condição FB.   

  

 

Figura 20. Percentual de mudança em CVIM (painel A), %AV (painel B), 1Hz (painel 

C) e 10Hz (painel D) nas condições controle (CON), fadiga prévia membros inferiores 

(FP) e fadiga prévia de membros inferiores (FB). CVIM: contração voluntária 

isométrica máxima. %AV: percentual de ativação voluntária máxima. 1Hzpot: amplitude 

da força a partir do estimulo de 1Hz realizado após a CVIM. 10Hzpot: amplitude da 
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força a partir do estimulo de 10Hz realizado após a CVIM. *Significativamente 

diferente de CON e FB (P< 0,05). #Significativamente diferente de FB (P< 0,05). 

 

 A média e desvio padrão das variáveis de PO, VO2, FC e PSE estão descritas 

na Tabela 6. De modo similar ao desempenho, a PO média apresentou significativa 

redução durante os 4 km de ciclismo nas condições FB (P= 0,027) e FP (P= 0,013) 

em relação à CON, ao passo que a PO média não diferiu entre FB e FP (P=0,139) 

(Tabela 6). A média de FC durante os 4 km de ciclismo foi significativamente maior 

nas condições FB e FP quando comparadas com CON (P= 0,013 e P= 0,043, 

respectivamente). Entretanto, o VO2 e a PSE apresentaram valores similares entre as 

condições (P> 0,05).  

 

Tabela 6. Média e desvio padrão de PO, VO2, FC e PSE durante 4km de ciclismo nas 

condições controle (CON), fadiga prévia membros inferiores (FP) e fadiga prévia de 

membros inferiores (FB). 

 CON FP FB 

PO (W) 310 ± 60 293 ± 56* 299 ± 59* 

VO2 (ml.kg-1.min-1) 47,5 ± 7,6 46,3 ± 8,4 47,8 ± 8,7 

FC (bpm) 161 ± 7 166 ± 9* 168 ± 8* 

PSE (u.a) 16 ± 2 16 ± 2 16 ± 2 

PO: potência. VO2: consumo de oxigênio. FC: frequência cardíaca. PSE: percepção 

subjetiva de esforço. u.a: unidade arbitrária. *significativamente menor comparado 

com CON. 

 

Quando analisada de forma mais detalhada (Figura 21), apenas a FC 

apresentou diferença significativa entre as condições. Especificamente, a FC foi maior 

(P> 0,05) em FB comparado com CON nos primeiros 2800 m e em 3600m. 
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Figura 20. Média e desvio padrão de VO2 (painel A), FC (Painel B) e PSE durante 

4km de ciclismo nas condições controle (CON), fadiga prévia de membros inferiores 
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(FP) e fadiga prévia de membros superiores (FB). VO2: consumo de oxigênio. FC: 

frequência cardíaca. PSE: percepção subjetiva de esforço. *Significativamente maior 

em FB comparado com CON (P< 0,05). 

 

5 DISCUSSÃO 

Como apresentado na sessão de objetivos, a presente tese foi composta por 

três estudos, os quais tiveram como objetivo avaliar os possíveis efeitos do dano 

muscular, tarefa cognitiva, fadiga prévia de membros inferiores e superiores sobre a 

estratégia de prova. A seguir os principais achados de cada estudo serão discutidos 

em subtópicos de acordo com os assuntos correlatos. 

 

5.1 ESTUDO 1 

O objetivo do presente estudo foi testar a hipótese que a tarefa cognitiva prévia 

produziria fadiga mental e resultaria em prejuízo no desempenho por meio de uma 

alteração da estratégia de prova durante 4 km de ciclismo contrarrelógio. Contrariando 

a nossa hipótese inicial, nossos principais resultados demonstram que a estratégia de 

prova e desempenho durante ciclismo de média duração não foram afetados por 

prolongado esforço mental. 

Embora o prolongado esforço mental tenha sido efetivo para induzir a sensação 

de fadiga mental sem alterar a motivação, o desempenho durante 4 km de ciclismo no 

qual foi prejudicado. Esses resultados diferem dos apresentados no trabalho de 

Marcora et al (2009) que deram início à proposta do modelo psicobiológico da fadiga, 

onde foi observado que o tempo para exaustão foi significativamente menor após a 

realização de uma tarefa cognitiva prolongada. Por outro lado, os dados do presente 

estudo são consistentes com os achados de estudos relativamente mais recentes 

(MARTIN et al. 2015; DUNCAN et al. 2015). Interessantemente, estudos utilizando 

exercício de alta intensidade não tem demonstrado prejuízo no desempenho após a 

realização de prolongado esforço mental (MARTIN et al. 2015; DUNCAN et al. 2015), 

ao passo que ao realizar exercícios submáximos, esses efeitos deletérios sobre o 

desempenho são evidenciados (MARCORA et al. 2009; PAGEAUX et al. 2013, 2014a; 
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MACMAHON et al. 2014). Coletivamente, esses achados sugerem que os efeitos da 

fadiga mental sobre o desempenho pode ser tarefa dependente, apresentando piora 

no desempenho principalmente em exercícios submáximos e de intensidade 

constante. Esses tipos de exercício são limitados, principalmente, pela fadiga central 

que é caracterizada por progressiva redução na capacidade do SNC em ativar 

voluntariamente o músculo durante o exercício (GANDEVIA, 2001). Isso é importante 

uma vez que espera-se que prolongada tarefa cognitiva promova alteração alterações 

no SNC sem alguma alteração periférica  

Sabe-se que a capacidade do músculo esquelético de gerar força é limitada por 

fatores centrais e periféricos (GANDEVIA, 2001). Por sua vez, embora a realização 

de prolongado esforço mental tenha resultado em maior sensação de fadiga, 

parâmetros relacionados à fadiga central e periférica não foram significativamente 

diferentes em relação à CON. Além disso, não encontramos aumento exacerbado de 

fadiga central após 4 km de ciclismo realizado após tarefa cognitiva. Esses achados 

estão alinhados aos encontrados previamente por outros estudos (PAGEAUX et al. 

2015; ROZAND et al. 2014), mesmo aqueles que encontraram redução no 

desempenho após tarefa cognitiva. Desse modo, nossos resultados reforçam os 

achados de outros estudos, demonstrando que a fadiga mental e central são 

fenômenos distintos e não são associados.  

A redução no desempenho após a realização de uma tarefa cognitiva de longa 

duração tem sido atribuída a maior percepção de esforço sem que haja alterações em 

variáveis fisiológicas nesta condição (MARCORA et al. 2009). Possivelmente, dois 

mecanismos poderiam explicar a maior PSE na condição TC. O primeiro, seria maior 

ativação no córtex cingulado anterior, área localizada no córtex pré-frontal, que por 

sua vez estaria associada à PSE (WILLIAMSON et al. 2001, 2002). O segundo 

mecanismo envolve maior acúmulo de adenosina no cérebro após tarefa cognitiva 

prolongada (ROZAND et al. 2014), levando à redução do desempenho durante o 

exercício (DAVIS et al. 2003). Em conjunto, esses efeitos resultariam em maior 

sensação de cansaço e falta de energia em repouso, tendo como consequência o 

aumento da sensação de esforço durante o exercício. Porém, nossos resultados 

apontam na direção contrária a esse postulado. O esforço mental prolongado não 

promoveu alterações na PSE durante 4 km de ciclismo contrarrelógio. Nesse sentido, 

estudos têm apresentado resultados conflitantes acerca dos efeitos da fadiga mental 
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sobre a PSE (MARCORA et al. 2009; PAGEAUX et al. 2014a; MARTIN et al. 2015; 

DUNCAN et al. 2015; MACMAHON et al. 2014). É importante destacar que apenas o 

presente estudo e os realizados por MacMahon et al. (2014) e Duncan et al. (2015) 

utilizaram indivíduos treinados na amostra e encontraram resultados divergentes. 

Enquanto o nosso estudo e de Duncan et al (2015) mostraram que a PSE não difere 

após tarefa cognitiva, MacMahon et al. (2014) encontraram PSE similar à condição 

controle para menor intensidade com fadiga mental, sugerindo maior sensação de 

esforço. Embora nós tenhamos que considerar o número escasso de estudos na 

literatura, não podemos descartar que indivíduos treinados podem ser menos 

responsivos à fadiga mental promovida por tarefa cognitiva prolongada.   

Ao analisar a estratégia de prova após a realização do teste cognitivo 

prolongado não encontramos diferença em seu padrão. Em ambas condições, os 

ciclistas adotaram saída rápida, seguida por desaceleração na parte média da prova 

e realizaram aceleração na parte final da prova. Essa estratégia de prova em formato 

de “U” tem sido frequentemente observada em estudos que utilizaram testes de 

ciclismo contrarrelógio de média duração (STONE et al. 2011; SANTOS et al. 2013; 

CORREIA-OLIVEIRA et al. 2014). O número de estudos encontrados na literatura que 

avaliaram os efeitos da tarefa cognitiva sobre a estratégia de prova é escasso 

(PAGEAUX et al. 2014a; MARTIN et al. 2015). Da mesma forma que o encontrado no 

presente estudo, esses estudos não constataram alterações na estratégia de prova 

em indivíduos com fadiga mental. No entanto, é importante destacar que esses 

estudos apresentam limitações em relação à estratégia de prova. Enquanto um dos 

estudos (PAGEAUX et al. 2014a) avaliou a estratégia de prova em exercício realizado 

na esteira, onde os indivíduos não ajustam a intensidade a cada passada como ocorre 

em cenário real de prova, no outro estudo (MARTIN et al. 2015) os participantes foram 

instruídos a realizar o início do teste na máxima intensidade possível e reduzir 

progressivamente ao longo do teste. Assim, ao menos em nosso conhecimento, o 

presente estudo é o primeiro a investigar os efeitos da tarefa cognitiva de longa 

duração sobre a estratégia de prova na qual os ciclistas auto-selecionaram a 

intensidade durante toda prova. 

 



67 
 

5.2 ESTUDO 2 

O segundo estudo da presente tese teve como principal objetivo avaliar os 

efeitos da fadiga aguda dos músculos locomotores (DJ) e do dano muscular sobre a 

estratégia de prova e desempenho durante os 4 km de ciclismo contrarrelógio. O 

principal resultado do nosso estudo foi a redução significativa no desempenho em DJ 

e tendência de queda na condição 48h-DJ. Adicionalmente, a estratégia de prova 

adotada pelos participantes foi alterada durante o ciclismo de média duração. 

Uma redução no desempenho realizado após fadiga prévia induzida por 

protocolo que envolve a realização de 100 drop jumps tem sido demonstrada 

previamente por outros estudos (MORREE e MARCORA, 2013; MARCORA e BOSIO, 

2007). Assim, o prejuízo no desempenho logo após a realização dos 100-DJ 

encontrado no presente estudo está de acordo com os achados da literatura. Por sua 

vez, 48 horas após a realização dos 100 drop jumps foi encontrada uma tendência no 

prejuízo do desempenho quando comparado com a condição CON. Desse modo, a 

redução no desempenho evidenciada imediatamente após os 100 drop jumps parece 

permanecer, em menor magnitude, 48 horas após a sua realização.  

Logo após a realização dos 100 drop jumps, os participantes apresentaram 

redução significativa nas variáveis %AV, 1Hz e 10Hz, demonstrando a ocorrência de 

significativa fadiga central e periférica. Interessantemente, ao avaliar a função 

neuromuscular após o teste contrarrelógio, apenas as variáveis 1Hz e 10 Hz foram 

significativamente reduzidas em DJ comparado à condição CON e 48h-DJ, sugerindo 

que o desempenho durante os 4 km de ciclismo foi prejudicado por uma exacerbação 

da fadiga periférica. Nesse sentido, alterações em estruturas intramusculares têm sido 

relatadas após a realização de exercícios envolvendo ações excêntricas (BYRD, 

1992). Especificamente, tem sido relatado alargamento na estrutura do retículo 

sarcoplasmático e isso resultaria em um prejuízo na liberação e na taxa de reabsorção 

de cálcio (MCCUTCHEON et al.1992). A ideia de uma menor liberação de cálcio do 

retículo sarcoplasmático após 100-DJ é suportada pelos nossos resultados, uma vez 

que identificamos fadiga de baixa frequência, evidenciada pela redução no torque 

produzido pelo estímulo de 10 Hz, que por sua vez é associada ao prejuízo na 

liberação cálcio. Em adição, encontramos redução significativa na amplitude da onda 
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M após a realização dos 100 drop jumps, sugerindo prejuízo na excitabilidade da 

membrana muscular provavelmente devido ao dano mecânico no sarcolema.  

A exacerbada fadiga periférica verificada após os 4 km de ciclismo em DJ não 

foi constatada depois de 48 h, o que sugere completa recuperação. Em adição, uma 

falha na liberação e na taxa de reabsorção de cálcio na condição 48 h após a 

realização dos 100 drop jumps é pouco provável, visto que alterações na estrutura do 

retículo sarcoplasmático causadas por exercícios intensos são revertidas em poucas 

horas (MCCUTCHEON et al.1992). Isso é suportado por similares respostas ao 

estímulo de baixa frequência (10 Hz) entre 48h-DJ e CON. Sendo assim, outros 

mecanismos parecem estar envolvidos na tendência de redução do desempenho 

encontrada na condição 48h-DJ.  

Acredita-se que o desempenho durante a realização de exercícios com dano 

muscular pode ser limitado devido ao aumento da resposta inflamatória nesta 

condição (VARGAS e MARINO, 2004). Tem sido proposto que um aumento nos níveis 

circulantes de citocinas inflamatórias seriam detectados pelo SNC por meio de nervos 

aferentes, resultando em maior sensação de fadiga e menor comando eferente para 

os músculos exercitados. Porém, nossos resultados não demonstram um aumento 

das concentrações de citocinas 48h após 100 drop jumps. A mais provável explicação 

para esse achado é que o protocolo utilizado no presente estudo não foi eficaz em 

produzir dano muscular suficiente para o aumento da resposta inflamatória nos 

participantes do estudo. Por outro lado, embora não tenha ocorrido dano muscular e 

aumento da resposta inflamatória, nós evidenciamos aumento significativo da dor 

muscular 48h após a realização dos 100 drop jumps. Esse resultado está em acordo 

com os achados da literatura, no qual sugerem não haver relação entre a dor muscular 

tardia e marcadores indiretos de dano muscular, como por exemplo, atividade da CK 

e redução da força muscular (NOSAKA et al. 2002) ou entre dor muscular tardia e 

inflamação muscular (MALM et al. 2000).  Dessa forma, nossos resultados sugerem 

que a tendência na redução do desempenho em 48h-DJ é em decorrência da maior 

dor muscular relatada pelos participantes do estudo.   

 

Em relação ao comportamento das variáveis perceptivas e fisiológicas durante 

o teste de 4 km de ciclismo contrarrelógio em DJ e 48h-DJ, não evidenciamos 
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diferenças significativas entre as condições. Curiosamente, apesar dos participantes 

terem apresentado redução significativa na potência média em DJ e 48h-DJ, as 

variáveis de PSE, VO2 e FC apresentaram valores similares quando comparado a 

CON. Em conjunto, esses resultados indicam maior estresse fisiológico e sensação 

de esforço para menor intensidade. Assim como o demonstrado por prévios estudos 

(MARCORA e BOSIO, 2007; TWIST e ESTON, 2009), a PSE só atingiu o seu valor 

máximo apenas ao final do teste contrarrelógio de ciclismo. Desse modo, esse achado 

sugere que a intensidade durante o teste contrarrelógio é regulada de forma que a 

máxima PSE seja atingida apenas no ponto final da prova.  

A estratégia de prova foi alterada em DJ e 48h-DJ em relação à condição CON. 

Enquanto na condição CON os participantes do presente estudo apresentaram 

estratégia de prova em forma de “U”, nas condições DJ e 48h-DJ a estratégia de prova 

adotada foi em forma de “J” devido à redução da intensidade na parte inicial dos 4 km 

de ciclismo contrarrelógio. Dessa forma, os participantes do nosso estudo adotaram 

início de prova mais conservador logo após a realização de 100 drop jumps e isso se 

manteve mesmo 48 horas depois (48h-DJ). Diferentemente dos nossos achados, 

outros estudos não têm evidenciado mudança na estratégia de prova após 100-DJ 

(MORREE e MARCORA, 2013) e dano muscular (MARCORA e BOSIO, 2007), 

embora significativa redução na intensidade tenha sido encontrada nesses estudos. 

Uma possível explicação para esses distintos achados pode se encontrar nas 

diferentes durações dos testes, uma vez que em nosso estudo os participantes 

realizaram os 4 km de ciclismo em ~6 min enquanto que nos estudos encontrados na 

literatura utilizaram 15 min de ciclismo (MORREE e MARCORA, 2013) e 30 min de 

corrida (MARCORA e BOSIO, 2007). Nesse sentido, durante a realização de provas 

mais curtas os atletas realizam esforço maior, ao passo que com o aumento da 

distância a intensidade passa a ser reduzida (THOMAS et al 2015). Assim, esses 

resultados indicam que 100-DJ promove maiores prejuízo na realização de exercícios 

de intensidade mais elevada e que este permanece, em menor magnitude, por vários 

dias. Isso parece plausível, uma vez que tem sido sugerido que exercícios envolvendo 

saltos promove maior recrutamento de fibras do tipo II (FRIDÉN et al. 1983), que por 

sua vez são mais recrutadas durante a realização de exercício mais intensos 

(CARTER et al. 2004). 
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5.3 ESTUDO 3 

 O principal objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da realização prévia de 

exercícios utilizando músculos envolvidos (FP) e não envolvidos (FB) em uma prova 

de 4 km de ciclismo contrarrelógio. Nossos principais achados demonstram que tanto 

a fadiga prévia dos músculos dos membros inferiores quanto a de membros 

superiores promovem redução do desempenho. Essa redução do desempenho foi 

acompanhada por menores intensidades no trecho inicial em FP e final nas condições 

FP e FB. Porém, apenas no contrarrelógio com exercício prévio de membros 

inferiores, a estratégia de prova foi alterada. 

Uma diminuição no desempenho após a realização prévia de exercício com 

músculos não envolvidos na tarefa principal tem sido previamente relatada por 

estudos anteriores (JOHNSON et al. 2014, JOHNSON et al. 2015; BOGDANIS et al. 

1994). No entanto, ao menos em nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a 

demonstrar qual parte da prova é prejudicada. Nossos resultados demonstram que a 

fadiga prévia dos membros superiores resultou em menor intensidade, principalmente, 

na parte final do contrarrelógio. No entanto, a estratégia de prova se manteve similar 

à adotada pelos participantes do estudo na condição controle. Brevemente, os 

participantes iniciaram os 4 km de ciclismo com uma saída rápida seguido pela 

manutenção de intensidades menores na parte intermediária e, por fim, aceleração na 

parte final da prova. Em conjunto, esses achados demonstram que a estratégia de 

prova durante 4 km de ciclismo não é alterada com fadiga prévia de membros 

superiores, apesar de haver significativa redução da intensidade no final da prova. Por 

sua vez, a regulação da intensidade no trecho final tem sido relacionada a fatores 

fisiológicos (BERTUZZI et al. 2014). Essa afirmação está de acordo com o encontrado 

no presente estudo, pois embora a FC tenha apresentado valores elevados desde o 

início da prova em FB comparado à CON, apenas o trecho final foi alterado. 

Em contraste ao encontrado na condição FB, durante a realização dos 4 km de 

ciclismo com fadiga prévia de membros inferiores a estratégia de prova foi alterada, 

apresentando formato de “J” enquanto a condição CON apresentou formato clássico 

de “U”. Especificamente, os participantes adotaram saída mais conservadora em FP 

em relação à CON. Em adição, a parte final da prova (3200 e 3600 m) também 

apresentou menor intensidade em FP comparado com CON. Esses resultados estão 
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de acordo com o reportado previamente (MORREE e MARCORA, 2013). 

Adicionalmente, nossos achados corroboram com a ideia de que a intensidade nos 

trechos inicial e final são reguladas de acordo com alterações perceptivas e 

fisiológicas, respectivamente (BERTUZZI et al. 2014). De fato, apesar dos 

participantes terem apresentado menor intensidade nesses trechos, a FC, VO2 e PSE 

foram similares ao encontrado na condição CON, sugerindo a existência de mesmo 

estresse fisiológico e percepção de esforço para menor intensidade. Em conjunto, os 

achados do presente estudo demonstram que a estratégia de prova parece ser 

alterada apenas por alterações intramusculares no músculo envolvido na tarefa 

subsequente.  

Ao analisarmos o desempenho, verificamos redução significativa fadiga prévia 

de membros inferiores (-2,3%) e superiores (-1,5%) quando comparado a condição 

sem exercício prévio. Esses achados estão de acordo com o encontrado na literatura 

(MARCORA et al. 2008; AMANN e DEMPSEY, 2008; JOHNSON et al. 2014; 

BOGDANIS et al. 1994). De fato, alguns estudos têm demonstrado significante 

redução no desempenho durante exercícios de membros inferiores após fadiga prévia 

da musculatura envolvida (LOPES-SILVA et al. 2015; MARCORA et al. 2008; AMANN 

e DEMPSEY, 2008; MORREE e MARCORA, 2013) e não envolvida na tarefa 

(JOHNSON et al. 2015; JOHNSON et al. 2014; BOGDANIS et al. 1994). No entanto, 

os mecanismos envolvidos na piora do desempenho nessas condições têm sido os 

mais diversos.  Especificamente, estudos têm apontado as alterações periféricas 

devido a maior acúmulo de metabólitos (BOGDANIS et al. 1994; GRANT et al. 2014) 

e redução do comando motor para musculatura exercitada (JOHNSON et al. 2015) 

como causa do prejuízo no desempenho após fadiga prévia de músculos não 

envolvidos na tarefa. Do mesmo modo, a redução do desempenho após fadiga prévia 

dos músculos envolvidos na tarefa tem sido atribuída a menor recrutamento muscular 

pelo SNC (AMANN e DEMPSEY, 2008) e a maior PSE devido ao aumento no 

comando motor (MARCORA et al. 2008; MORREE e MARCORA, 2013). 

Significativa fadiga central e periférica foram encontradas após a realização dos 

100-DJ comparado à CON e FP. Adicionalmente, significativa fadiga de baixa 

frequência também foi constatada em FP quando comparado à FB e CON. Por outro 

lado, após os 4 km de ciclismo, apenas parâmetros relacionados à fadiga periférica 

apresentaram maiores alterações em FP. Esses achados sugerem que embora haja 
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fadiga central após 100-DJ, essa fadiga central não é o fator limitante do desempenho 

nos 4 km de ciclismo, que por sua vez parece ser limitado por aumento exacerbado 

da fadiga periférica. Portanto, nossos resultados não corroboram o conceito de que 

existe um limiar crítico periférico que não é ultrapassado sob condições normais sem 

uso de fármacos (AMANN e DEMPSEY, 2008; HUREAU et al. 2014). Ainda de acordo 

com os nossos achados, a maior fadiga periférica parece ter sido causada por 

alterações no processo excitação-contração, visto que a fadiga de baixa frequência 

tem sido associada à falha no acoplamento excitação-contração do músculo 

(EDWARDS et al. 1977, RATKEVICIUS et al. 1998) devido à redução na liberação do 

cálcio a partir do retículo sarcoplasmático (WESTERBLAD et al. 1993; LÄNNERGREN 

et al. 1996). Desse modo, nossos resultados sugerem que o desempenho no ciclismo 

realizado após fadiga prévia dos músculos locomotores é prejudicado por exacerbada 

fadiga periférica atribuída a menor liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático.  

Em relação à função neuromuscular avaliada na condição com fadiga prévia 

dos membros superiores, não encontramos diferenças significativas em nenhum dos 

parâmetros relacionados à fadiga central e periférica. Esses achados corroboram, em 

parte, com os achados de Johnson et al (2015). Da mesma forma que o encontrado 

no presente estudo, Johnson e colaboradores (2015) não encontraram maior fadiga 

periférica após o exercício prévio de braço. Por outro lado, após o teste de intensidade 

constante de membros inferiores com duração fixa, Johnson et al (2015) encontraram 

exacerbada fadiga central. Uma possível explicação para esses diferentes resultados 

pode estar no exercício realizado após fadiga prévia de membros superiores. Em 

nosso estudo, os participantes realizaram 4 km de ciclismo contrarrelógio, ao passo 

que no estudo de Johnson et al. (2015) foi utilizado teste de carga constante com 

intensidade correspondente a 85% POmax. Dessa forma, o desempenho nesses 

diferentes exercícios pode ser limitado por diferentes mecanismos. Nesse sentido, os 

participantes do nosso estudo apresentaram menor fadiga periférica ao final dos 4 km 

de ciclismo, demonstrando que o desempenho não foi limitado por alterações nos 

músculos envolvidos no ciclismo. Coletivamente, nossos resultados sugerem que o 

desempenho durante 4 km ciclismo foi prejudicado devido a maior percepção de 

esforço, ao considerarmos que os indivíduos apresentaram similar PSE para menor 

intensidade comparado com CON, e maior FC durante a sua realização. Porém, 
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outros fatores, não mensurados no presente estudo, pode ter contribuído para 

redução no desempenho.  

Nesse sentido, alguns estudos têm (BANGSBO et al. 1995, 1996) demonstrado 

que o exercício prévio realizado com os braços é capaz de promover maior acúmulo 

de lactato e H+ no músculo vasto lateral, indicando que mecanismos periféricos 

estariam associados com a redução do desempenho no exercício de membros 

inferiores após fadiga prévia dos músculos superiores. Porém, esses estudos não 

avaliaram o nível de fadiga periférica. Em nosso estudo, ao contrário do que os 

resultados encontrados por Bangsbo et al. (1995, 1996), nós encontramos menor 

fadiga periférica após o teste de 4 km de ciclismo na condição FB em comparação 

com a condição CON. Desse modo, nossos achados sugerem que o maior acúmulo 

de lactato e H+ nós músculos da perna após exercício prévio de braço demonstrado 

nos estudos de Bangsbo et al. (1995,1996) não resulta em maior fadiga periférica. De 

fato, não encontramos diferença significativa em 1Hzpot entre as condições FB e CON. 

 

6  LIMITAÇÕES 

 É importante destacar que nossos estudos apresentam algumas limitações. No 

estudo 1, Não foi dado recompensa externa a afim de manter os participantes 

motivados. No entanto, apesar de ter ocorrido redução na motivação em CON e TC, 

a mesma não diferiram entre estas condições. Assim, a motivação foi afetada na 

mesma magnitude em ambas as condições sem comprometer os nossos achados. 

Em nosso estudo 2, a existência do dano muscular foi avaliada por meio de medidas 

indiretas. Embora essas medidas indiretas sejam consideradas bons indicadores de 

dano muscular, estudos demonstrando danos nas estruturas do músculo esquelético 

de indivíduos treinados e sua relação com a regulação da estratégia de prova ainda 

são necessários. A principal limitação dos nossos estudos encontra-se na falta de 

medida que avalie o comando motor e alterações periféricas durante a realização do 

teste contrarrelógio. Embora a técnica de estimulação elétrica realizada antes e após 

as intervenções e após o teste contrarrelógio nos forneça indícios do que pode ter 

ocorrido durante o teste contrarrelógio de ciclismo, a falta de uma medida que avalie 

o comando motor e alterações periféricas durante a realização dos 4 km de ciclismo 

é a principal limitação dos estudos apresentados na presente tese. Porém, a medida 
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do comando motor e de alterações periféricas durante exercício dinâmico envolvendo 

grandes grupamentos musculares tem sido um grande desafio para os pesquisadores 

devido, principalmente, as limitações tecnológicas.  

 

7  CONCLUSÃO 

 De um modo geral, os resultados dos estudos que compõe a presente tese 

sugerem que apenas a execução prévia de exercício com a mesma musculatura 

envolvida no ciclismo promove alterações na estratégia de prova e nos componentes 

periféricos da fadiga neuromuscular após o teste contrarrelógio de 4 km de ciclismo. 

Por outro lado, o desempenho durante os 4 km de ciclismo é afetado de maneira 

negativa pela fadiga prévia dos músculos envolvidos e não envolvidos no ciclismo e 

esse prejuízo tende a permanecer 48 horas após a realização de 100 drop jumps. 

Adicionalmente, a tarefa cognitiva de longa duração não promove alterações no 

desempenho, estratégia de prova ou nos componentes centrais e periféricos da fadiga 

neuromuscular. Em resumo, com base em nossos resultados, é possível sugerir que 

a estratégia de prova durante os 4 km de ciclismo parece ser regulada, principalmente, 

por meio de alterações ocorridas na musculatura envolvida no ciclismo. 
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