
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

Título: 

EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE 

ANGIOGÊNESE E HIPERTROFIA MUSCULAR ESQUELÉTICA EM HOMENS 

JOVENS 

 

 

 

Autor: 

Alessandro Orlandi Lima de Meira 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2014 

 



2 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Título: 

EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE 

ANGIOGÊNESE E HIPERTROFIA MUSCULAR ESQUELÉTICA EM HOMENS 

JOVENS 

Autor: 

Alessandro Orlandi Lima de Meira 

Orientador:  

Flávio de Castro Magalhães 

Professor:  

Hilton Serejo 

 Projeto do trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao Curso de Educação Física, como 

parte dos requisitos exigidos para a conclusão do 

curso. 

 

DEP. DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Diamantina  

2014 

 

 

 



3 
 

Título: 

EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE 

ANGIOGÊNESE E HIPERTROFIA MUSCULAR ESQUELÉTICA EM HOMENS 

JOVENS 

Autor: 

Alessandro Orlandi Lima de Meira 

Orientador: 

Flávio de Castro Magalhães 

Professor: 

Hilton Serejo 

Projeto do trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao Curso de Educação Física, como 

parte dos requisitos exigidos para a conclusão do 

curso. 

 

APROVADO em 14 / 07 / 2014 

___________________________________ 

Prof. Dr. Fabiano Trigueiro Amorim_ UFVJM 

 

___________________________________ 

Profª Drª Ivana Alice Teixeira Fonseca_ UFVJM 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Flávio de Castro Magalhães_UFVJM 

 

 

  

 



4 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este projeto de conclusão de curso a toda minha família. 

  

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente queria agradecer ao meu orientador professor Dr. Flávio de Castro 

Magalhães pelo suporte que lhe coube nesse tempo do projeto de conclusão de curso, pelas 

suas correções e incentivo, queria agradecer também a Paula Aguiar pelo suporte e de me 

deixar fazer parte do seu projeto de mestrado contribuindo para meu projeto de conclusão de 

curso.A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a 

janela que hoje vislumbro um horizonte superior. E a todos que direta ou indiretamente 

fizeram parte da minha formação, o meu muito obrigado. 

  

 



6 
 

RESUMO 

 

  O presente estudo visa investigar os efeitos de um protocolo de treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT) sobre a formação de vasos sanguíneos e 

hipertrofia no músculo esquelético, e se justifica pelo fato de não haver na literatura 

informações suficientes sobre as adaptações induzidas pelo HIIT sobre estas 

adaptações. Participaram deste estudo 8 voluntários, homens adultos com idade de 

22,4 ± 0,67e VO2max de 38,14 ± 2,2 mL.kg
-1

.min
-1

. O protocolo de treinamento 

consistiu de 4 semanas, com frequência semanal de 3 dias, totalizando 12 sessões de 

HIIT. Os estímulos em todas as sessões tiveram duração de 1 minuto de 90% a 110% 

da potência máxima intervalados por 75 segundos de recuperação ativa a 30 watts. Os 

principais resultados foram que houve diminuição da frequência cardíaca após o 

treinamento, comparando a frequência cardíaca da 1ª (pré) com a 13ª (pós) sessão. 

Além disso, o tempo para completar 15 km foi reduzido. Esses resultados mostram 

que o HIIT foi efetivo em induzir adaptações esperadas pelo treinamento. O HIIT não 

induziu alteração da massa magra nos membros inferiores em indivíduos jovens 

fisicamente ativos medida por densitometria de raio X de dupla energia. Os resultados 

em média e erro padrão da perna esquerda pré e pós treino foram em kg, 

respectivamente, 12,44 ± 2,78; 13,1 ± 2,76 e da perna direita 12,83 ± 2,76; 13,86 ± 

2,54. Observamos que a área de secção transversa das fibras do vasto lateral, medida 

por histologia não foi alterada (pré treino 3.366 ± 1.262 e pós treino 2.689 ± 7.455 

micrômetros quadrados). Devido a dificuldades técnicas, não foi possível visualizar e 

realizar a contagem de capilares nos cortes histológicos. Concluímos que no presente 

estudo o protocolo HIIT empregado não foi eficaz para promover adaptações 

hipertróficas nos indivíduos saudáveis fisicamente ativos. 

"Palavras-chave": treinamento intervalado de alta intensidade, capilarização, 

hipertrofia. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos 10 anos, bastante atenção tem sido dado ao treinamento intervalado de 

alta intensidade (HIIT, do inglês High Intensity Interval Training). Segundo Trapp e Boutcher 

(2006) este tipo de treinamento envolve estímulos de exercício em alta intensidade, podendo 

ultrapassar 90% do consumo máximo de oxigênio(VO2máx). Usualmente uma sessão de HIIT 

consiste em realizar séries de exercício de alta intensidade durante um curto período de tempo 

(1 a 2 minutos, por exemplo), intercalando com intervalos recuperação ativa ou recuperação 

passiva. Embora haja imensa variação entre os protocolos de HIIT, as adaptações fisiológicas 

e funcionais do HIIT são as mesmas quando comparadas com o treinamento de resistência 

clássico, como o aumento do VO2máx, a melhora da capacidade oxidativa do músculo 

esquelético e a melhora no desempenho durante o exercício. A partir da literatura disponível, 

a vantagem do HIIT está no tempo e volume de exercício que são menores quando 

comparados com outros tipos de treinamento (BURGOMASTER et al., 2008). 

  Vários estudos vêm demonstrando que o HIIT induz adaptações semelhantes ao 

treinamento de resistência tradicional (contínuo, intensidade moderada e de longa duração). 

Uma das primeiras evidências de que o HIIT poderia induzir adaptações semelhantes ao 

treinamento de resistência tradicional veio do estudo de MacDougall et al. (1998), no qual os 

autores demonstraram que 7 semanas de HIIT em homens saudáveis resultou em aumentos 

significativos de VO2max e de enzimas glicolíticas e oxidativas, além da potência máxima e 

do trabalho total após o treinamento. Em um estudo mais recente, Burgomaster et al. (2008) 

constataram que o HIIT foi eficiente em melhorar a capacidade oxidativa do músculo 

esquelético e considerado o primeiro estudo que comparou o treinamento de resistência 

tradicional com o HIIT, no qual vinte homens e mulheres jovens saudáveis participaram do 

estudo de 6 semanas de treinamento. Os grupos foram divididos em um grupo de treinamento 

de resistência tradicional, realizado 5 dias por semana na bicicleta ergométrica a 65% do 

VO2máx. O outro grupo realizou o HIIT baseado no protocolo de Wingate em um ciclo-

ergômetro, 3 vezes por semana. Constatou-se que o VO2máx aumentou igualmente nos dois 

grupos, assim como o pico de potência. Esses estudos demonstraram que o HIIT induz 

adaptações semelhantes às observadas por protocolos tradicionais, entretanto, com menor 

cometimento de tempo e volume de treinamento. 

 Little et al. (2010) propuseram um protocolo de HIIT de mais fácil execução, uma vez 

que o HIIT baseado no protocolo de Wingate requer equipamentos e técnicas que por vezes 

inviabilizam sua execução. Nesse estudo, sete homens saudáveis realizaram seis sessões de 
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treinamento por duas semanas consistiram de 8 a 12 estímulos de 60 segundos de esforço 

máximo em uma bicicleta ergométrica com 100% da potência máxima atingida em um teste 

de VO2max e intervalos de recuperação entre os estímulos de 75 segundos. Esse treinamento 

promoveu melhorias nos marcadores do controle do metabolismo e da função endotelial 

vascular, que de fato são comparáveis ao treinamento de resistência tradicional 

(BURGOMASTER et al., 2008), também houve aumento de enzimas mitocondriais, 

exemplificado pelo aumento da atividade máxima do citocromo oxidase em 29%. Esse estudo 

descreveu um protocolo de HIIT de mais fácil execução que induziu adaptações similares às 

observadas por protocolo de treinamento tradicional e pelo protocolo de HIIT baseado no 

teste de Wingate. 

 Dentre as adaptações que o treinamento físico promove, se encontra a formação de 

novos capilares a partir de capilares pré-existentes, processo conhecido como angiogênese. 

Um estudo realizado por Andersen e Henriksson (1977) em indivíduos sedentários mostrou 

que o treinamento de resistência tradicional constitui um potente estímulo para a proliferação 

capilar em músculo esquelético humano, pois resultou em aumento de 20% na densidade 

capilar. Segundo Holloszy e Coyle (1984) o treinamento físico provoca adaptações 

fisiológicas da musculatura estriada esquelética, como mudanças no número e tamanho das 

mitocôndrias, na atividade das enzimas relacionadas ao metabolismo oxidativo e alterações na 

vascularização envolvendo modificações no calibre e no número de vasos sanguíneos da 

musculatura esquelética que, em conjunto, promovem melhora da capacidade aeróbica e do 

desempenho físico. Portanto, a angiogênese induzida pelo treinamento físico está associada 

com a melhora no desempenho físico. 

 Estudos que investigaram a capilarização muscular em resposta ao HIIT são escassos e 

os resultados ainda controversos. Kohn et al. (2011) não observaram efeito do HIIT na 

indução da angiogênese em atletas bem treinados após 12 sessões. Esse resultado pode ser em 

parte explicado pelo fato dos atletas já apresentarem um grau elevado de adaptações, não 

apresentando assim aumentos significativos na capilarização. Em um estudo realizado por 

Cocks et al. (2013), foram comparadas as adaptações microvasculares no músculo esquelético 

em resposta ao HIIT e ao treinamento de resistência tradicional em indivíduos sedentários. 

Constatou-se que ambas as formas são eficazes em aumentar a densidade microvascular do 

músculo esquelético, sendo este o primeiro estudo a demonstrar que o HIIT aumenta a 

capilarização de maneira semelhante ao treinamento de resistência tradicional. Ressaltando, 

nesses dois estudos citados, os autores utilizaram metodologias diferentes, o que pode ajudar 

a explicar os resultados contraditórios. Kohn et al. (2011), por exemplo, utilizaram dezoito 
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atletas de resistência bem treinados foram submetidos a 6 semanas de HIIT, duas vezes por 

semana na esteira, onde a velocidade foi calculada como 94% do pico de velocidade de esteira 

no exercício máximo,e o intervalo de recuperação foi em média de 2,7 minutos. Já no estudo 

de Cocks et al. (2013) foi realizado o HIIT baseado no teste de Wingate, como descrito por 

Burgomaster et al. (2008), além dos voluntários serem jovens sedentários. Portanto, é 

incipiente na literatura o efeito do HIIT sobre a capilarização muscular e mais estudos são 

necessários a fim de esclarecer essa questão. 

 A hipertrofia muscular é caracterizada como o aumento da massa muscular, o 

paradigma atual é que o treinamento aeróbio tem efeitos mínimos sobre a hipertrofia 

muscular. Entretanto, estudos recentes demonstraram que o treinamento aeróbio de forma 

aguda e crônica modifica o metabolismo de proteínas induzindo a hipertrofia muscular, 

principalmente em indivíduos sedentários, idosos e mulheres (HARBER et al., 2012).  

 Com relação ao HIIT são poucos estudos realizados nessa área e ainda não são bem 

elucidados. Um dos motivos em parte pode ser pelos diferentes protocolos de HIIT utilizados, 

a idade, sexo e o grau de treinamento dos sujeitos, o que pode afetar diretamente os 

resultados. No estudo realizado por Linossier et al. (1997) foi observado aumento da massa 

muscular em jovens sedentários submetidos ao treinamento de nove semanas com frequência 

semanal de 4 vezes por semana. No entanto, em outro estudo feito por Harrigde et al. (1998) 

não foi observado aumento da massa magra em pessoas jovens fisicamente ativos em 

respostaao HIIT durante seis semanas de treinamento. 

Portanto, fica claro que a literatura ainda é escassa e controversa no que diz respeito 

aos efeitos do HIIT sobre a angiogênese e a hipertrofia muscular. Nesse trabalho pretendemos 

investigar os efeitos de um protocolo de HIIT de 4 semanas sobre essas duas adaptações 

promovidas pelo treinamento. 
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2  OBJETIVO 

 

 Dada a ausência de informações na literatura acerca dos efeitos do HIIT sobre a 

angiogênese e a hipertrofia muscular esquelética, o presente estudo visa investigar os efeitos 

de um protocolo de HIIT sobre a formação de vasos sanguíneos e hipertrofia no músculo 

esquelético. 

 

3  JUSTIFICATIVA 

 

 Este estudo se justifica pelo fato de não haver na literatura informações suficientes 

sobre as adaptações induzidas pelo HIIT na capilarização e na hipertrofia muscular. Essa 

informação é importante para o aprofundamento no entendimento dos efeitos do HIIT sobre 

as adaptações musculares, uma vez que esse tipo de treinamento vem sendo implementado 

como uma forma de exercício para a promoção da saúde. 
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4  REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Treinamento intervalado 

 

 O treinamento intervalado consiste num método de treino caracterizado pela 

fragmentação do esforço total. Ou seja, alternar a intensidade do exercício, intercalando picos 

de esforço (num ritmo de moderado a forte), com pausas de recuperação (em ritmo leve), por 

exemplo pedalar a 100% da potência máxima durante 30 segundos, com períodos de 

recuperação ativa de 60 segundos. Em outras palavras, o treinamento intervalado consiste na 

aplicação repetida de exercícios e períodos de descanso de modo alternado. 

 O HIIT é uma forma mais avançada de treinamento intervalado, organizado por uma 

combinação de períodos curtos de exercício de alta intensidade e de curta duração com 

períodos de recuperação menos intensos. Enquanto os exercícios contínuos de intensidade 

baixa ou moderada como, por exemplo, correr durante 30-40 minutos são normalmente 

efetuados a 60-70% da FCmax, o HIIT, como o nome indica, envolve intervalos de exercício 

de alta intensidade, em que a frequência cardíaca que pode ultrapassar os 90% da FCmax, 

fazendo com que o corpo requeira uma maior quantidade de oxigênio (TRAPP e 

BOUTCHER, 2006). 

 Em um estudo pioneiro que investigou os efeitos do HIIT sobre as adaptações 

musculares e de desempenho físico, MacDougall et al. (1998) submeteram doze homens 

saudáveis ao treinamento intervalado intenso em uma bicicleta ergométrica por 7 semanas que 

consistiu de 30 segundos de esforços máximos (protocolo de Wingate) intercaladas por 2-4 

minutos de recuperação realizados três vezes por semana. O programa de treinamento resultou 

em aumentos significativos das enzimas glicolíticas e oxidativas e do VO2máx. Esse estudo 

mostrou que o HIIT induzia adaptações semelhantes às esperadas após o treinamento de 

resistência tradicional. No entanto, no estudo descrito acima foi realizado somente o HIIT, e 

depois compararam com as adaptações ao treinamento de resistência tradicional descritas na 

literatura.  

 Já no estudo de Burgomaster et al. (2008), vinte homens e mulheres jovens saudáveis 

foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo fez o treinamento de resistência 

contínuo prolongado durante seis semanas, 5 vezes por semana no cicloergômetro a 65% 

VO2máx e potência média de 150 watts (carga constante). Nas primeiras duas semanas a 

duração foi de 40 minutos, depois 50 minutos nas duas semanas seguintes e nas últimas duas 

semanas, 60 minutos. O outro grupo realizou o HIIT que consistiu de 4 a 6 repetições de 30 
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segundos de esforços máximos (protocolo de Wingate, potência média de 500 watts), e 4,5 

minutos de recuperação entre as repetições, durante 6 semanas com frequência de 3 vezes por 

semana. O volume total e o gasto energético total foram diferentes entre os dois protocolos de 

treinamento (1,5 horas semanais no protocolo HIIT, contra 4,5 horas semanais no protocolo 

de treinamento de resistência e 225 kj por semana no protocolo HIIT contra 2250 kj por 

semana no protocolo de treinamento de resistência tradicional). Foi observado nesse estudo 

que ambos os protocolos descritos foram capazes de induzir adaptações semelhantes no que 

diz respeito ao VO2máx à potência e à atividades de enzimas oxidativas. Portanto, o HIIT é 

uma estratégia eficiente no que concerne a duração e volume de treinamento, aumentando a 

capacidade oxidativa do músculo esquelético e induzindo adaptações metabólicas específicas 

durante o exercício que são comparáveis ao treinamento tradicional de resistência. 

 Os estudos citados previamente (BURGOMASTER et al,. 2008; MACDOUGALL et 

al., 1998) utilizaram o teste de Wingate como a base do HIIT. A aplicação desse protocolo é 

inviável em algumas circunstâncias devido ao fato de necessitar de equipamentos 

dispendiosos e estar associado a desconforto durante a realização do exercício. A fim de 

propor um protocolo de HIIT mais prático, Little et al. (2010) estudaram 7 homens saudáveis 

que realizaram 2 semanas de treinamento em cicloergômetro que envolveu 6 sessões de 

treino, sendo cada sessão composta de 8 a 12 estímulos de exercício a 100% da potência 

máxima atingida em teste de capacidade aeróbica. Cada estímulo tinha duração de 60 

segundos e era intervalado por recuperação ativa de 75 segundos. Foi observado que houve 

melhora no desempenho físico em testes de VO2máx. Essas adaptações foram semelhantes às 

induzidas pelo HIIT baseado no teste de Wingate e também àquelas observadas após 

treinamento de resistência tradicional (BURGOMASTER et al. 2008). É importante ressaltar 

que a duração das sessões com esse tipo de protocolo foi de 20 a 29 minutos, o que ainda 

representa vantagem em comparação aos protocolos de treinamento tradicional, com duração 

entre 40 e 60 minutos. 

 O HIIT, como mostrado, possui muitos benefícios comparáveis ao treinamento 

tradicional. O que viabiliza sua utilização é justamente a menor duração do exercício, que em 

média varia de 10 a 30 minutos, enquanto o treinamento de resistência tradicional, varia de 40 

a 60 minutos, e o menor volume de treinamento, tornando o HIIT uma estratégia eficiente na 

melhoria do desempenho físico e outras adaptações semelhantes ao treinamento de resistência 

tradicional. 
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4.2 Angiogênese 

 

 A remodelação vascular ocorre pelo aumento da capilaridade no músculo ativo e 

incremento na capacidade de fluxo sanguíneo através do alargamento dos vasos arteriais. 

Essas adaptações ocorrem pela angiogênese (aumento no número de capilares) e arteriogênese 

(aumento no diâmetro de artérias e arteríolas), nas quais estímulos mecânicos e bioquímicos 

nos vasos sanguíneos durante a atividade muscular regulam a remodelação vascular (KODJA 

e HAMBRECHT, 2005).  

 O exercício físico é um dos fatores que induz a remodelação vascular, uma vez que 

aumenta tanto a angiogênese quanto a arteriogênese. Segundo Kodja e Hambrecht, (2005) as 

alterações promovidas na arquitetura vascular estão associadas às alterações funcionais com a 

melhora do fluxo sanguíneo aos órgãos em resposta ao treinamento físico. Lins et al. (2000) 

dizem que o exercício físico promove um aumento das forças hemodinâmicas que vão acabar 

regulando a estrutura e a função dos vasos sanguíneos. Também de acordo com Buschmann e 

Schaper (1999) a vascularização ocorre em três etapas diferentes: vasculogênese, angiogênese 

e arteriogênese. Focando na angiogênese, esta é a formação de novos capilares a partir de 

células endoteliais diferenciadas de um vaso pré-existente e apresenta um papel importante 

em muitas condições fisiológicas, como o treinamento físico. É um fenômeno complexo que 

representa o crescimento de grandes vasos que proliferam em capilares, por meio da divisão 

das células periendoteliais para formar os capilares (KHAN et al. 2003). 

 Um dos estudos clássicos sobre adaptações angiogênicas em resposta ao exercício foi 

realizado por Andersen e Henriksson (1977). No referido estudo, cinco homens saudáveis 

treinaram durante 8 semanas numa bicicleta ergométrica, em média 40 minutos por dia, 

quatro vezes por semana, a 80% do VO2máx. A carga de trabalho foi progressivamente 

aumentado durante o período de treinamento para manter constante o valor de 80% 

doVO2max. Biópsias musculares do músculo vasto lateral foram realizadas antes e depois do 

período de treinamento. Constatou-se que houve aumento de 20% na densidade capilar, 

aumento de 20% na área média das fibras e um aumento de 40% na atividade da succinato-

desidrogenase e citocromo oxidase. De uma maneira geral, o programa de treinamento 

resultou numa proliferação significativa da rede capilar. Concluiu-se que o treinamento de 

resistência tradicional produziu adaptações angiogênicas. 

 A importante relação entre o VO2máx e a densidade capilar do músculo vasto lateral 

foi demonstrado em estudo realizado por Green et al. (2012). Nesse estudo, voluntários não 

treinados foram divididos em dois grupos, um grupo de VO2 mais baixo e o outro grupo de 
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VO2 mais alto. Foi realizada biopsia muscular para análise da capacidade oxidativa por meio 

da atividade da enzima succinato-desidrogenase e da capilarização, medida por técnicas 

histoquímicas. Foi constatado que a atividade da enzima succinato-desidrogenase não foi 

diferente entre os grupos, enquanto os parâmetros de capilarização avaliados foram 

significativamente maiores no grupo com VO2máx alto (número de capilares por fibra, 

contatos capilares e densidade capilar). Concluiu-se que o VO2máx estava mais associado aos 

parâmetros de capilarização muscular do que com a capacidade oxidativa, pelo menos quando 

se analisou apenas a enzima succinato-desidrogenase. Esses resultados mostram que a 

capilarização está associada com a capacidade aeróbica.        

 Existem estudos na literatura que investigaram o potencial do HIIT em induzir 

adaptações angiogênicas, assim como as observadas em resposta ao treinamento tradicional. 

Em estudo recente realizado por Kohn et al. (2011), dezoito atletas de resistência foram 

submetidos a 6 semanas de HIIT na esteira. As sessões de HIIT foram realizadas duas vezes 

por semana totalizando 12 sessões, a intensidade do exercício foi calculada como 94% do pico 

da velocidade obtida em um teste até a fadiga, em esteira. O intervalo de recuperação foi 

determinado a partir de um ensaio separado, e foi determinado em média 2,7 minutos. A 

biópsia muscular foi realizada no músculo vasto lateral para análise da capilarização. Os 

principais resultados foram que as 12 sessões de HIIT aumentaram o pico da velocidade na 

esteira e reduziram a FCmax, enquanto não houve mudança no VO2máx e no número de 

capilares por fibra.  

 Em outro estudo Cocks et al. 2013 observaram que o HIIT melhorou as adaptações 

angiogênicas de maneira semelhante ao treinamento de resistência tradicional. Dezesseis 

participantes sedentários saudáveis foram aleatoriamente designados para o grupo treinamento 

de resistência tradicional (n=8) e o grupo HIIT (n=8). O protocolo de treinamento para o 

grupo de treinamento tradicional foi realizado durante 6 semanas, 5 vezes por semana, com 

duração de 40 a 60 minutos em uma bicicleta ergométrica com uma intensidade de 65% do 

VO2máx. O protocolo de treinamento para o grupo HIIT foi realizado durante 6 semanas, 3 

vezes por semana, seguindo o protocolo baseado no teste de Wingate, conforme descrito por 

Burgomaster et al. (2008). A biópsia muscular foi realizada em repouso no vasto lateral. De 

forma geral foi demonstrado que o HIIT melhorou todas as medidas de capilarização no 

músculo vasto lateral de maneira semelhante ao treinamento de resistência tradicional. Nos 

referidos estudos citados acima, foram demonstrados que o HIIT é benéfico para as 

adaptações angiogênicas, como descrito no estudo de Cocks et al. (2013) no qual, os 

voluntários eram pessoas sedentárias e no estudo de Kohn et al. (2011) foi demonstrado que o 
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HIIT não é benéfico para as adaptações angiogênicas, em atletas bem treinados. Os resultados 

ainda são controversos portanto, ainda são necessários mais estudos que investiguem o efeito 

do HIIT sobre a capilarização muscular. 

 

4.3 Hipertrofia induzida pelo treinamento de resistência tradicional 

 

 O paradigma atual é que o treinamento de resistência tradicional tem efeitos mínimos 

sobre a hipertrofia muscular. Entretanto, estudos recentes (HABER et al., 2012; 2011), 

demonstraram que o treinamento aeróbio de forma agudo ecrônico modifica o metabolismo 

de proteínas induzindo a hipertrofia muscular, principalmente em indivíduos sedentários, 

idosos e mulheres.  

 O primeiro estudo a constatar que o treinamento físico aeróbio induz a hipertrofia do 

músculo esquelético em idosos após 6 meses de caminhada/corrida foi Schwartz et al. (1982) 

provocando um aumento de 9% na área transversal da coxa. Neste estudo, idosos e jovens 

realizaram caminhada ou corrida cinco vezes por semana e a intensidade e a duração do 

exercício aumentou progressivamente em segmentos de duas semanas e nos últimos dois 

meses houve aumento de 85% da frequência cardíaca de reserva durante 45 minutos de 

exercício. Houve aumento significativo no tamanho do músculo esquelético em idosos, mas 

em contrapartida não foram observadas alterações nos homens jovens. O motivo dessa 

diferença não é completamente conhecido, embora a hipótese seja que os jovens participaram 

de menos sessões de exercícios do que os homens idosos, criando dúvidas sobre a 

metodologia empregada. Portanto, a frequência do exercício pode ter um papel importante no 

aumento do músculo esquelético com o exercício aeróbio. 

 Em estudo mais recente realizado por Harber et al. (2012), sete homens jovens e seis 

homens velhos fizeram 12 semanas de treinamento aeróbio em uma bicicleta ergométrica com 

duração de 20 a 45 minutos, intensidade de 60-80% frequência cardíaca de reserva, de 3 a 4 

sessões por semana. As últimas cinco semanas do treinamento tiveram 45 minutos de duração 

em uma intensidade de 80% da FC de reserva. Foi constatado que a capacidade aeróbia 

aumentou nos dois grupos. O protocolo de treinamento aumentou o tamanho do músculo mais 

nos indivíduos idosos do que nos jovens. Em outro estudo realizado pelo mesmo grupo 

(HARBER et al., 2011), o treinamento físico aeróbio aumentou significativamente a massa 

magra além da melhora da capacidade aeróbia em mulheres idosassubmetidas a 12 semanas 

de treinamento em uma bicicleta ergométrica. Uma das hipóteses para esse aumento da massa 

muscular ter sido mais significativo nos idosos em comparação com os jovens pode ser 
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devido às alterações no tipo de fibra muscular ou na composição de miosina de cadeia pesada 

(MHC), onde as mulheres idosas tiveram um grande aumento na proteína MHC I e os homens 

jovens tiveram redução na composição de MHC IIx com nenhuma mudança significativa na 

proteína MHC I. Portanto, é claro na literatura que o treinamento aeróbico pode levar à 

hipertrofia muscular principalmente em indivíduos idosos. 

 Em relação ao HIIT são poucos estudos na literatura que investigaram o efeito sobre a 

hipertrofia e os resultados são controversos. Por exemplo, no estudo realizado por Linossier et 

al. (1997) foi constatado que houve aumento da massa magra em jovens sedentários. O 

protocolo de treinamento foi realizado em uma bicicleta de frenagem mecânica quatro vezes 

por semana durante 7 semanas, a sessão de treinamento consistiu em duas séries de 15 

estímulos intermitentes durante 5 segundos e o intervalo de recuperação entre os estímulos foi 

de 55 segundos. Em contrapartida Harrigde et al. (1998) verificaram que não houve aumento 

significativo da massa muscular magra em homens jovens e idosos moderadamente ativos em 

resposta a um protocolo de HIIT que consistiu de quatro sessões por semana em uma bicicleta 

ergométrica por 6 semanas. Portanto, ainda não estão claros os efeitos do HIIT sobre a 

hipertrofia muscular, sendo necessários mais estudos. 
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5  METODOLOGIA 

 

5.1 Delineamento experimental 

 

 Este estudo trata-se de um delineamento longitudinal, onde as variáveis de interesse 

foram comparadas antes a após um programa de treinamento físico. 

 

5.2 Cuidados éticos 

 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (protocolo 014/2011). Ao apresentarem-se como 

voluntários, os indivíduos foram informados sobre os objetivos e procedimentos 

metodológicos do estudo, assim como dos possíveis riscos, desconfortos e benefícios 

relacionados à sua participação na pesquisa. A participação no estudo como voluntário foi 

condicionada à assinatura do “Termo de Consentimento Livre Esclarecido”. 

 

5.3 Amostra 

 

 Participaram deste estudo 8 voluntários, homens (entre 18 e 35 anos de idade), 

(VO2max < 50 mL• kg
-1

•min
-1

), não treinados, que não estavam fazendo uso de 

medicamentos, e que não apresentavam risco para realização de atividade física (ACSM, 

2009) (tabela 1). 
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Tabela 1. Características dos voluntários.  

Idade 

(anos) 

Massa corporal 

(kg) 

Estatura 

(cm) 

Gordura corporal 

(%) 

VO2max 

(mL.kg
-1

.min
-1

) 

22,4 ± 0,67 70,6 ± 3,8 172 ± 2,3 23,3 ± 1,7 38,1 ± 2,2 

Dados mostrados em média ± erro padrão. VO2max = capacidade aeróbia. 

 

5.4 Testes antes e após o período de treinamento 

 

 Foi requerido aos voluntários evitar a prática de atividade física e não ingerir cafeína, 

álcool e diuréticos 24 horas antes dos testes. Um questionário foi aplicado afim de verificar se 

o voluntário cumpriu com as recomendações. Para garantir o estado de hidratação inicial, os 

voluntários foram orientados a ingerir 500 mL de água 2 horas antes do início do experimento 

(ACSM, 2007). Os indivíduos foram considerados eu-hidratados quando a gravidade 

específica da urina era menor que 1.030, segundo os critérios definidos por Armstrong (2000). 

 Uma semana antes e após as 4 semanas de treinamento intervalado em cicloergômetro, 

os voluntários compareceram ao laboratório e foram submetidos a uma avaliação 

antropométrica e  para a medida do VO2máx. No mínimo 48 horas após os procedimentos 

citados, os voluntários retornaram ao laboratório e realizaram um teste de desempenho de 15 

km em cicloergômetro com uma carga fixa. 

Consumo máximo de oxigênio (VO2max) 

 A medida do VO2max foi realizada utilizando o protocolo de rampa em 

cicloergômetro (Ideal, modelo MMX) em ambiente temperado (temperatura seca = 22°C e 

umidade relativa do ar (URA) = 60%) de acordo com Whipp et al. (1981). Durante esse teste 

utilizou-se um analisador de gases (K4b2, Cosmed, Itália) com dados coletados respiração por 

respiração, previamente calibrado seguindo as recomendações do fabricante. 

 Para a elaboração do protocolo de rampa, primeiramente foi estimada a potência 

máxima que o voluntário poderia alcançar, através do questionário de atividade física dos 

voluntários [Veterans Specific Activity Questionnaire (VSAQ) MEYERS et al. 1994]. A partir 

do equivalente metabólico (METs) identificado no VSAQ foi identificada a capacidade 

máxima de trabalho de cada voluntário (equação 1) (MYERS et al., 1994). Posteriormente, foi 

predita a capacidade máxima em watts para o exercício a partir da equação 2 (MYERS,1996): 

(Equação 1): 

METs = 4,7 + 0,97 (VSAQ) – 0,06 (idade). 

(Equação 2): 
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 Capacidade de trabalho (watts): (METs - 1) x peso corporal (quilogramas) /3.486. 

 O protocolo de rampa consistiu inicialmente de três minutos de preparação (50 rpm, 

correspondentes a 18 km•h
-1

) com 25W de potência. Os incrementos de carga ocorreram a 

cada 60 segundos, de acordo com o resultado da capacidade de trabalho estimada. Os 

protocolos dos testes foram elaborados para terem uma duração entre 8 e 12 minutos (Yoon et 

al., 2007). Durante o teste, os voluntários receberam estímulos verbais padronizados dos 

avaliadores para que permanecessem em atividade até o limite máximo percebido (fadiga 

voluntária). No momento da fadiga, a carga foi retirada e o voluntário continuou a pedalar por 

2 minutos (recuperação ativa) com 25W de potência.  

Teste de desempenho de 15km 

 Para avaliar o desempenho em cicloergômetro (Ideal, modelo MMX), o voluntário 

percorreu a distância de 15 km no menor tempo possível, com carga correspondente a 50% da 

potência máxima atingida no teste de VO2máx, em ambiente temperado. Durante o teste, o 

voluntário pôde alterar a velocidade de pedalada, mas nenhuma informação foi 

disponibilizada em relação à duração do mesmo. A cada 3 km, o voluntário foi informado da 

distância percorrida, através de uma placa indicativa e pedido para que ele apontasse sua 

percepção subjetiva do esforço (PSE). A FC foi gravada durante todo o teste, além do tempo 

parcial de cada km e o tempo total do teste. 

 Composição corporal por Absortometria Radiológica de Dupla Energia 

Para avaliação da composição corporal segmentada foi utilizada Absortometria 

Radiológica de Dupla Energia (DXA) (Lunar Radiation Corporation, Madison, Wisconsin, 

USA, modelo DPX). Para essa análise, os voluntários foram posicionados na área de 

escaneamento do equipamento, de modo que a linha sagital demarcada nessa área passe sob o 

centro de alguns pontos anatômicos como crânio, coluna vertebral, pélvis e pernas. Os 

sujeitos foram avaliados trajando roupas leves, sem o uso de qualquer objeto de metal que 

possa interferir nas medidas. 

 

5.5 Protocolo experimental 

 

 Seguimos o protocolo desenvolvido por Little et al. (2010) com pequenas 

modificações. O protocolo de treinamento consistiu de 4 semanas, com frequência semanal de 

3 dias, totalizando 12 sessões de treinamento. Os estímulos em todas as sessões tiveram 

duração de 1 minuto intervalados por 75 segundos de recuperação ativa a 30 watts. Na 

primeira sessão foram realizados 8 estímulos a 90% da potência máxima atingida no teste de 



22 
 

VO2máx. Na segunda sessão foram realizados 8 estímulos a 100% da potência. A cada duas 

sessões de treinamento foi aumentado um estímulo, assim nas sessões 3 e 4 foram 9 

estímulos, nas sessões 5 e 6 foram 10 estímulos, nas sessões 7 e 8 foram 11 estímulos, nas 

sessões 9 e 10 foram 12 estímulos e nas sessões 11 e 12 foram 13 estímulos. Nas sessões 10, 

11 e 12 a potência foi aumentada para 110%. A fim de comparar a frequência cardíaca em 

reposta ao HIIT, foi realizada uma sessão (a 13ª sessão) com a mesma intensidade e estímulos 

da 1ª sessão. O treinamento foi realizado na sala de treinamento do departamento de Educação 

Física no campus I da UFVJM. Foi solicitado ao voluntário ingerir 500 mL de água 2 horas 

antes de cada sessão de treinamento. As sessões de exercício foram supervisionadas por um 

aluno de mestrado e um estudante de graduação (bolsista de iniciação científica).  

 

5.6 Coleta e processamento das amostras biológicas 

 

 Amostras de músculo esquelético (50 a 100mg) foram obtidas dos voluntários em duas 

ocasiões: uma semana antes da primeira sessão de treinamento e 48 horas após a última sessão 

de treinamento. A biópsia, do vasto lateral da perna dominante, foi realizada com agulha 

percutânea conforme descrito por Bergstrom e Hultman (1966). 

 

5.7 Análise histológica 

 

 A análise histológica da capilarização e da hipertrofia muscular foi realizada de acordo 

com Fernandes et al. (2012). Imediatamente após a realização da biópsia muscular, a amostra 

de tecido muscular esquelético foi lavado em solução salina previamente resfriada e uma peça 

íntegra de 30 a 50 mg foi fixada em formol 10% tamponado por 24 horas. Após esse período, 

a amostra foi transferida para uma solução de álcool 70% e mantida por 16 a 24 horas. No dia 

do processamento, a amostra foi desidratada por imersão em álcool 95% por 1 hora, álcool 

100% por uma hora, álcool 100% por 2 horas e duas incubações em xilol por 30 min. As 

amostras foram então emblocadas em parafina (Merck). As amostras emblocadas foram 

cortadas em micrótomo com cortes de 4 a 5 µm, montadas sobre lâminas histológicas, 

desparafinizadas e reidratadas. As lâminas foram coradas com Hematoxilina e Eosina (HE) 

para visualização do citoplasma e membrana miocelulares e com ácido periódico de Schiff 

(PAS) para visualização da membrana endotelial, de acordo com métodos histológicos 

padronizados. Os cortes foram visualizados em microscópio com aumento de 400X e 50 

fibras musculares foram escolhidas para contagem do número de vasos e área da fibra.  
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 Foram calculados a partir desses dados os seguintes índices: 1) número de capilares 

em volta de uma fibra (contatos capilares); 2) razão capilar/fibra – o número total de capilares 

foi dividido pelo número total de fibras contabilizadas no mesmo campo; 3) o número de 

capilares compartilhando uma fibra (fator de compartilhamento); e 4) densidade capilar – 

capilares por mm
2
. Somente vasos com diâmetro menor que 12 m foram contabilizados. 

 Para medida da área da fibra, microfotografias das lâminas foram analisadas com o 

auxílio do software Image J (disponível gratuitamente na rede mundial de computadores, 

Scion Corporation basedon NIH Image; National Institutes of Health, Scion Corporation, 

Frederick, MD, USA).  

 

5.8 Análise estatística 

 

 O número amostral proposto foi calculado com base no estudo de Yamane et. al 

(2006) sendo utilizada a variável desempenho (tempo em segundos) no exercício, com uma 

potência estatística de 0,90 e alfa de 0,05. 

 Para a análise estatística descritiva das variáveis estudadas foram utilizadas média e 

erro padrão. Os efeitos do treinamento físico sobre as variáveis do estudo foram comparadas 

por meio de test t de Student pareado. O nível de significância adotado foi de α ≤ 0,05.  
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6  RESULTADOS 

 

 A tabela 2 mostra o desempenho físico no teste de intensidade alto-regulada de 15 km 

e a frequência cardíaca dos voluntários antes e após o HIIT. Os dados da tabela demonstram 

que houve diminuição da frequência cardíaca após o treinamento, comparando a frequência 

cardíaca da 1ª (pré) com a 13ª (pós) sessão. Além disso, o tempo para completar 15 km foi 

reduzido. Esses resultados mostram que o HIIT foi efetivo em induzir adaptações esperadas 

pelo treinamento. 

 

Tabela 2. Desempenho em teste de intensidade autorregulada de 15 km antes e após o treino 

intervalado de alta intensidade e frequência cardíaca durante a 1ª (pré) e a 13ª (pós) sessões de 

treino. 

 Pré Pós 

Desempenho 15 km (min.) 42,78±0,7 38,51±1,1* 

FC (bpm) 171±4 158±3,3* 

Dados mostrados em média ±erro padrão. * p<0,05 pré vs. pós. 
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 O gráfico 1 mostra os resultados da massa da perna direita (1A), da perna esquerda 

(1B) e a massa corporal total (1C). Não foram observadas diferenças em função do 

treinamento em nenhuma das variáveis. Não houve diferença na massa magra mesmo quando 

se somou os valores das duas pernas.  
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GRÁFICO 1. Valores da massa total da perna direita (A), esquerda (B) e da massa corporal total (C) antes e após 

o treinamento intervalado de alta intensidade. 
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 O gráfico 2 apresenta os resultados da massa do tecido magro da perna direita (2A), da 

perna esquerda (2B) e corporal total (2C). A figura mostra que os valores da massa magra não 

foram diferentes antes e após o treinamento intervalado de alta intensidade. 
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GRÁFICO 2 Valores do tecido magro (kg) da perna direita (A), esquerda (B) e corporal total (C) antes e após o 

treinamento intervalado de alta intensidade. 
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 O gráfico 3 apresenta os resultados da área da fibra muscular do vasto lateral da perna 

dominante. A figura mostra que os valores da área da fibra muscular não foram diferentes 

antes e após o treinamento intervalado de alta intensidade. 
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GRÁFICO 3 Valores da área da fibra muscular (µm²) antes e após o treinamento intervalado de alta intensidade. 

 

 A figura 1 apresenta microfotografias representativas da área das fibras musculares do 

vasto lateral da perna dominante pré e pós HIIT.  

 

FIGURA 1. Área das fibras musculares pré (painel da esquerda) e pós (painel da direita) HIIT.  
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 Figura 2 Microfotografias ilustrativas de corte histológico do músculo vasto lateral 

corado pela técnica de hematoxilina-eosina, para identificar os capilares. 

 

FIGURA 2 Identificação de capilares. As setas indicam os vasos capilares. 

 

 A figura 3 ilustra como foram visualizadas a maioria dos cortes,impossibilitando a 

contagem dos capilares, porque as fibras ficaram muito espaçadas uma da outra impedindo 

com precisão a contagem dos capilares.  

 

FIG. 3 Microfotografia ilustrativa da visualização dos cortes histológicos na maioria dos casos.  

50 µm 50 µm 
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7  DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo visamos investigar os efeitos de um protocolo de HIIT sobre a 

formação de vasos sanguíneos e a hipertrofia no músculo esquelético, dados que são poucos 

os estudos nessa área. Nossos achados foram que o protocolo de HIIT empregado em homens 

jovens saudáveis fisicamente ativos melhorou o desempenho em teste de ciclismo de 15 km e 

reduziu a frequência cardíaca durante o exercício de intensidade submáxima em resposta ao 

treinamento, mas não induziu o aumento da massa magra dos membros inferiores, medida por 

DXA, ou a área de secção transversa das fibras do vasto lateral, medida por histologia. 

Devido a dificuldades técnicas, não foi possível visualizar e realizar a contagem de capilares 

nos cortes histológicos. 

 No presente estudo não observamos aumento da hipertrofia, medida pela massa magra 

e  pela área da fibra muscular em resposta ao HIIT. Devido às características do HIIT, séries 

de exercício de alta intensidade, separados por intervalos de exercício de baixa intensidade ou 

recuperação passiva, características similares ao treinamento de força, imaginamos que a 

sobrecarga imposta ao músculo esquelético seria capaz de estimular a hipertrofia muscular. 

Entretanto, ainda não há consenso na literatura no que se refere ao efeito do HIIT sobre a 

hipertrofia. 

 Resultados similares ao do presente estudo foram observados anteriormente. Linossier 

et al. (1993) mostraram que 7 semanas (frequência 4 vezes por semana) de HIIT (protocolo a 

80% da potência do teste de Wingate; 2 séries de 8 a 13 sprints de 5 segundos com 55 

segundos de intervalo) em estudantes moderadamente ativos (oito homens e duas mulheres) 

com idade média de 22 anos, não induziu alteração da área de secção transversa do músculo 

vasto lateral medida por tomografia e houve redução da área das fibras de contração lenta, 

enquanto não houve alteração na área das fibras rápidas. Allemeier et al. (1994) treinaram 

homens jovens por 6 semanas, com frequência semanal de 2 a 3 dias com o protocolo de 

Wingate (3 estímulos separados por 20 minutos) e não observaram alteração na área das fibras 

do vasto lateral. De maneira semelhante, Harrigde et al.(1998) não observaram alteração na 

área de secção transversa das fibras musculares em homens jovens fisicamente ativos 

submetidos a 6 semanas de treino em cicloergômetro (4 sessões por semana), sendo cada 

sessão composta por 3 séries de 8 a 16 estímulos com intensidade de 6% da massa corporal (3 

segundos de estímulo com 30 segundos de recuperação). Mais recentemente, Kohn et al. 

(2011) submeteram corredores homens altamente treinados a 6 semanas (2 vezes por semana) 

a um protocolo de HIIT (6 estímulos a 94% da velocidade máxima atingida em teste de 
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capacidade aeróbica, com duração dos estímulos de 60% do tempo suportado a essa 

velocidade) e observaram que não houve diferença na área das fibras do tipo I e redução na 

área das fibras tipo II. 

 Diferentemente dos resultados do presente estudo, há na literatura evidências que o 

HIIT induz aumento da hipertrofia muscular. Cadefau et al. (1990) treinaram atletas homens e 

mulheres jovens durante 8 meses com protocolo de alta intensidade variado (periodização do 

treinamento composta por 3 períodos, sendo o primeiro e terceiro centrados em exercícios de 

alta intensidade) e observaram aumento na área de secção transversa de ambos os tipos de 

fibra (rápida e lenta). Em um estudo realizado por Linossier et al. (1997) foi observado 

aumento da hipertrofia muscular dos músculos extensores de joelho (analisados em conjunto) 

e do vasto lateral, medida por tomografia e aumento na área de secção transversa apenas das 

fibras tipo IIb do vasto lateral, medida por análise histoquímica em resposta ao HIIT em 

homens jovens e saudáveis não-treinados. Os indivíduos participaram do programa de 

treinamento de 9 semanas, com frequência semanal de 4 vezes por semana, usando períodos 

máximos de curta duração sobre a bicicleta de frenagem mecânica. Cada sessão de 

treinamento consistia em duas séries de 15 estímulos intermitentes de 5 segundos com 8% da 

massa corporal e 55 segundos de recuperação e a recuperação entre cada série foi de 15 

minutos. Já Esbjornsson et al. (1996) estudaram 10 homens e 6 mulheres jovens e fisicamente 

ativos submetidos a protocolo de HIIT baseado no Wingate (4 semanas, 3 vezes por semana). 

O protocolo era composto de 3 sprints separados por 20 minutos de recuperação passiva. 

Houve aumento na área de secção transversa das fibras do vasto lateral apenas nas mulheres: 

25% de aumento na área das fibras tipo IIb, aumento de 17% na área das fibras tipo II 

combinadas e aumento de 12% na média de todas as fibras, sem alteração significante na área 

das fibras tipo I. 

 Fica claro a partir dos estudos citados a grande variação existente no que diz respeito 

ao protocolo e o tempo de HIIT empregados, à técnica de medida da hipertrofia, e às 

características da amostra estudada. No presente estudo investigamos homens jovens, 

fisicamente ativos e não observamos alteração significante na massa magra e na área das 

fibras, com protocolo relativamente curto (4 semanas, totalizando 12 sessões). Estudos com 

amostra com características similares e com HIIT de curta duração também não encontraram 

diferença na hipertrofia muscular (Linossier et al. 1993; Allemeier et al. 1994; Esbjornsson et 

al. 1996; Harridge et al. 1998). Utilizando protocolos de HIIT com 12 sessões, Esbjorsson et 

al. (1996) observaram hipertrofia apenas nas mulheres, o que sugere que mulheres podem ser 

mais sensíveis ao HIIT e/ou devido ao grau de hipertrofia reduzido, elas respondem com 
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aumento na área de secção transversa muscular. Curiosamente, o grau de treinamento não 

parece interferir na resposta em homens, não sendo encontrada diferença na hipertrofia em 

resposta ao HIIT seja em sedentários (Allemeier et al. 1994), fisicamente ativos (Linossier et 

al. 1993; Harrigde et al. 1998 e o presente estudo) ou atletas (Kohn et al. 2011), embora o 

pequeno número de estudos limite extrapolações nesse sentido. 

 Parece que é necessário um protocolo mais longo de HIIT (mais do que 30 sessões) 

para ser observado hipertrofia em homens. Cadefau et al. (1990) observaram hipertrofia após 

8 meses de treino e Linossier et al. (1997) após 36 sessões de HIIT, enquanto os demais 

estudos encontrados na literatura (incluindo o presente) que não observaram hipertrofia 

tiveram duração de 12 a 24 sessões de HIIT (Linossier et al. 1993; Allemeier et al. 1994; 

Harridge et al. 1998; Kohn et al. ( 2011). Interessantemente, a partir dos estudos citados a 

intensidade do estímulo não parece ser um fator determinante na resposta hipertrófica ao 

HIIT, desde que intensidade próxima à máxima ou supra-máxima seja atingida. Portanto, 

esses resultados sugerem que para ser observada hipertrofia em resposta a um protocolo de 

HIIT, deve-se dar preferência para protocolos mais longos (mais do que 30 sessões). 

 Por fim, deve-se atentar à técnica de medida da hipertrofia. No nosso estudo medimos 

a hipertrofia por meio de duas técnicas: pela composição corporal (DXA, massa magra do 

membro inferior, incluindo coxa e perna) e pela análise da área de secção transversa das fibras 

musculares (sem diferenciação do tipo da fibra) do músculo vasto lateral, por meio da técnica 

de HE, que permite identificação do citoplasma e núcleo das células. Todos os estudos citados 

avaliaram a área de secção transversa do mesmo músculo, porém por meio da técnica da 

atividade da miosina ATPase, uma técnica que permite a diferenciação do tipo de fibra (I, IIa 

e IIx). Além disso, o tratamento da peça histológica também pode interferir nos resultados, 

pois para o emblocamento com parafina, utilizado no presente estudo, é necessário aquecer, 

desidratar e hidratar a peça algumas vezes, o que pode alterar a área da fibra, enquanto o 

tratamento por congelamento, utilizado nos demais estudos, não induz a essas alterações. 

 Entretanto, em comparação com os valores encontrados na literatura, a área de fibra 

medida no presente estudo é similar e não acreditamos que a técnica histológica empregada 

no presente estudo tenha interferido sobre maneira no resultado. Apenas dois estudos 

utilizaram análises por imagem (tomografia, Linossier et al., 1997; 1993) e a técnica utilizada 

difere do presente estudo. Na técnica que utilizamos, DXA, não é possível analisar a massa 

magra apenas da coxa, sendo o resultado apresentado relativo à todo o membro inferior dos 

sujeitos. Como o ciclismo é uma modalidade que recruta principalmente os extensores de 

joelho, épossível que caso a análise tivesse sido realizada apenas sobre esse grupamento 
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muscular, tivéssemos encontrado resultados diferentes, entretanto, isso permanece a ser 

investigado. 

 Interessantemente, encontramos uma tendência à redução na área de secção transversa 

das fibras do vasto lateral em resposta ao HIIT (p=0,099). Dois estudos observaram redução 

na área de secção transversa das fibras em resposta ao HIIT. Linossier et al. (1993) 

observaram redução da área das fibras tipo I e tendência à redução da área das fibras tipo II, e 

curiosamente, a área total do músculo não alterou em homens e mulheres fisicamente ativos. 

 Kohn et al. (2011) observaram redução da área das fibras tipo II e tendência à redução 

da área das fibras tipo I em corredores altamente treinados. É possível que tenha havido 

resposta tipo de fibra-dependente em resposta ao HIIT (redução na área de um tipo específico 

de fibra) no presente estudo, entretanto, como não realizamos a técnica de tipagem do tipo de 

fibra, não é possível afirmar com certeza se isso ocorreu. 

 No presente estudo não foi possível fazer a medida da capilarização porque a 

metodologia empregada nos cortes não foi a ideal, pois os cortes não saíram como 

esperávamos, impossibilitando a precisão da contagem dos capilares por fibra. 
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8  CONCLUSÃO 

 

  Constatamos que o protocolo HIIT empregado no presente estudo não alterou  a 

massa magra dos membros inferiores, nem a área de secção transversa das fibras musculares 

do vasto lateral, ou seja, não observamos hipertrofia em jovens saudáveis fisicamente ativos 

em resposta ao HIIT.       
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