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RESUMO 

 

O sedentarismo se tornou um grande problema para a população mundial. Dados atuais 

indicam que quase metade da população brasileira é insuficientemente ativa, e 

aproximadamente 15% são inativos (VIGITEL, 2014). A maioria das pessoas utiliza o termo 

“falta de tempo” para justificar tal situação. Diante disso, estudamos o HIIT, que se mostrou 

uma boa alternativa para sanar tais problemas de falta de tempo. O presente estudo tem como 

objetivo comparar o VO2 máximo pré e pós dois tipos de treinamento distintos, O MICT 

(moderate intensity continuous training) e o HIIT (high intensity interval training). 14 

voluntários foram divididos em dois grupos (HIIT e MICT) e fizeram avaliação do VO2máx 

apor meio de equipamento de espirometria direta antes do início dos treinamentos e após o 

período de 8 semanas de treinos, durante este período, três beep tests foram realizados afim de 

ajuste de intensidade: um pré treinamento, um após 4 semanas e um no fim do período 

treinamento. Os treinos aconteciam três vezes por semana, e o volume de treino do grupo 

MICT equivalia a 2,5 vezes o volume do grupo HIIT. A intensidade do grupo MICT 

progrediu de 60 a 75% e o grupo HIIT de 85 a 100% da velocidade máxima alcançada no 

beep test durante o período de treino. Ao final do estudo, os resultados foram comparados e 

analisados, para que pudéssemos inferir se algum dos dois treinamentos surtia um efeito 

superior na variável estudada. No grupo HIIT, percebemos um aumento de ~17,84% diante do 

valor observado pré treino, e no grupo MICT, um aumento de ~12,26% no VO2máx. Diante 

dos resultados, podemos concluir que os dois treinamentos foram capazes de aumentar o 

VO2máx. Não houve diferença estatística nos valores encontrados pós treino, porém, o HIIT 

mostrou superioridade de ~4,68% no valor do VO2máx. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A inatividade física é um problema de saúde pública na sociedade contemporânea. A 

prevalência de indivíduos sedentários no mundo é preocupante, dados recentes indicam que 

aproximadamente 31% da população mundial não cumpre as recomendações mínimas de 

atividade física diária e 17% são consideradas fisicamente inativas (HALLAL et al., 2012). 

No Brasil não é diferente, dados atuais indicam que quase metade da população brasileira é 

insuficientemente ativa, e aproximadamente 15% são inativos (VIGITEL, 2014). Esta alta 

prevalência de inatividade física se deve, em parte, pela baixa realização de atividades físicas 

nos momentos de lazer e nas atividades ocupacionais e domésticas. Adicionalmente, a 

evolução tecnológica, em especial a motorização dos deslocamentos, a urbanização, a 

violência nas cidades, e a ausência de estruturas físicas para a prática esportiva e de lazer 

contribuem para a ausência ou o baixo nível de atividade física. Estas afirmativas podem ser 

evidenciadas pelo estudo de Church et al. (2011) que ao longo dos últimos 50 anos, estima-se 

que o gasto energético relacionado com a atividade ocupacional diária diminuiu em 

aproximadamente 100 calorias diárias na população americana.  

As consequências da inatividade física são inúmeras, em especial as relacionadas à 

mortalidade e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Há evidências que entre 6-

10% de todas as mortes no mundo por doenças crônicas não transmissíveis podem ser 

atribuídas à inatividade física. Estima-se que 6% das doenças cardiovasculares, 7% de 

diabetes tipo 2, 10% de câncer de mama, e 10% de câncer de cólon podem ser atribuídas 

diretamente à inatividade física (LEE et al., 2012). Além disso, o tratamento destas doenças 

tem altos custos para a saúde pública.  

Apesar das evidências científicas, da ênfase das políticas públicas de saúde e da constante 

divulgação pelos meios de comunicação acerca dos benefícios do exercício, o número de 

indivíduos ativos que atingem os padrões mínimos estabelecidos, ainda é baixo. Nesse 

sentido, o treinamento físico tem papel fundamental na prevenção das doenças citadas 

anteriormente, além de promover adaptações que tornarão a vida do indivíduo mais saudável. 

Uma das adaptações causadas pela realização de um programa de exercício físico é a melhora 

na capacidade de captar, transportar e/ou utilizar o oxigênio. O consumo máximo de oxigênio 

(VO2máx) representa uma integração do sistema cardiovascular, pulmonar e metabólico e está 

diretamente relacionado com a capacidade de realizar trabalho pelo indivíduo (LEE et al., 

2011). Além disso, valores aumentados de VO2máx estão associados com redução do risco de 



 

 

7 

 

 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), independentemente do nível de 

atividade física reportado. Embora o VO2máx tenha um importante componente genético 

(~50% é determinado por uma série de genes) (BOUCHARD et al., 1998), o treinamento 

contribui muito para o aumento e manutenção desta variável, independente da composição 

genética do indivíduo. 

As recomendações atuais de uma das principais instituições ligadas à promoção da prática de 

exercício físico indicam que, para a manutenção da saúde de adultos, são necessários cerca de 

150 minutos de exercício em intensidade moderada ou 60 minutos de exercício em alta 

intensidade por semana (ACSM, 2007). No entanto, uma das principais causas apontadas 

pelos indivíduos para a baixa adesão ao estilo de vida ativo é a percepção de falta de tempo 

que os indivíduos têm para se dedicar ao exercício físico.  

Na última década, diversos estudos têm demonstrado que o treinamento intervalado de alta 

intensidade (HIIT – High Intensity Interval Training) é uma opção viável para atender a 

demanda de realização de exercício em um curto período de tempo. Além disso, em 

comparação ao treinamento tradicional com a utilização do método contínuo de intensidade 

moderada (MICT – moderate-intensity contínuos training), o HIIT é capaz de provocar uma 

série de adaptações equivalentes ou superiores em parâmetros fisiológicos de desempenho e 

relacionados à saúde em indivíduos saudáveis e com determinadas patologias (GIBALA, 

2012). 

Apesar das evidências sugerirem os benefícios do HIIT, devemos considerar as dificuldades 

de sua aplicação diária, isto é, no mundo real. Um dos trabalhos pioneiros na busca dessa 

aproximação com o mundo real foi feito por Wisløff et al. (2007), no qual os autores 

compararam os efeitos superiores do treinamento aeróbio intervalado sobre o contínuo 

moderado em indivíduos com insuficiência cardíaca. Mais recentemente Lunt et al. (2014)  

retomam essa discussão e indicam a necessidade de estudos que repliquem os benefícios 

laboratoriais do HIIT em um ambiente de pesquisa mais aberto e em uma população mais 

próxima à realidade social. As dificuldades desta transposição do HIIT para o mundo real 

estão relacionadas com a necessidade de equipamentos especializados (cicloergômetros, 

esteiras, monitores de frequência cardíaca, entre outros) e a motivação dos indivíduos em 

exercitar em alta intensidade (GILLEN e GIBALA, 2014). Uma proposta interessante é a 

utilização do HIIT em corridas com distâncias curtas que permitem a sua execução em locais 

fechados e abertos com restrição de espaço. Nesse sentido Delahunt et al. (2013) verificaram 
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a aplicabilidade e o efeito de um programa de treinamento baseado no teste intermitente de 

Yo-Yo. Mulheres sedentárias não obesas foram submetidas ao treinamento de corrida 

intervalada de alta intensidade durante seis semanas. Apesar de não terem sido observadas 

alterações na composição corporal das mulheres submetidas ao HIIT, possivelmente pela 

insuficiente intensidade e baixa frequência semanal aplicadas, o estudo mostrou que o teste de 

Yo-Yo pode ser uma ferramenta efetiva de aplicação e controle do HIIT no mundo das 

pessoas comuns, visto que houve uma melhora significativa na capacidade aeróbia e 

anaeróbia das voluntárias. No entanto, não houve um grupo que treinasse de forma contínua 

para comparar a efetividade dos programas. Nesse sentido, o presente estudo tem como 

objetivo comparar os efeitos de 8 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade 

(HIIT) e contínuo de intensidade moderada (MICT) sobre o VO2 máx de indivíduos não 

treinados fisicamente. 
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2. OBJETIVO 
 

Comparar os efeitos de 8 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e 

contínuo de intensidade moderada (MICT) sobre o VO2 máximo de indivíduos não treinados 

fisicamente. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

O presente trabalho se justifica sob os aspectos teórico e prático.  Do ponto de vista teórico, o 

trabalho se propôs a contribuir com a discussão atual da literatura, sobre a comparação dos 

dois tipos de treinamento (HIIT e MICT) no mundo das pessoas comuns. A grande maioria 

dos estudos comparou estes dois tipos de treinamento utilizando ergômetros em ambiente 

laboratoriais e com pouca aplicabilidade para a população de uma forma geral. Com o estudo 

comparativo sobre as adaptações no VO2máx oriundas da aplicação dos métodos contínuo e 

intervalado de corrida, esperamos dar nossa contribuição científica para este tema. 

Sob a perspectiva prática, espera-se contribuir com os profissionais da educação física na 

definição do melhor tipo de exercício para a variável em questão. A opção por desenvolver o 

trabalho no ambiente aberto com corridas em pista, buscou uma maior aproximação com a 

realidade dos indivíduos, especialmente no sentido de promover autonomia, e a otimização do 

tempo de treino.   
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4. METODOLOGIA 

 

4.1  Cuidados éticos  

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

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, conforme parecer nº 667.788 de 25/07/2014. 

Inicialmente, Policiais Militares do 3° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais 

participaram de um encontro no qual os objetivos gerais do projeto foram apresentados. Com 

os indivíduos interessados em participar como voluntários houve um segundo encontro, em 

que foram informados sobre os objetivos e procedimentos metodológicos do estudo, bem 

como sobre os possíveis riscos, desconfortos e benefícios relacionados com a sua participação 

na pesquisa. A assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (Apêndice A) pelo 

voluntário foi condição indispensável para a sua participação no estudo. Entre as informações 

passadas, constava que a qualquer momento do estudo os voluntários tinham a opção de 

desistir, sem qualquer consequência, caso se sentissem desconfortáveis ou por qualquer outro 

motivo que os levassem a essa decisão. 

 

4.2  Delineamento Experimental 

O presente estudo trata-se de um estudo longitudinal, no qual as variáveis de interesse foram 

comparadas antes e após a aplicação de dois tipos de programa de treinamento de corrida com 

duração de oito semanas. Um grupo foi submetido a um programa de corrida baseado no 

treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e outro com base no treinamento contínuo 

de intensidade moderada (MICT) como mostra a Figura 1: 
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Figura 1: Delineamento experimental. 

 

Todos os procedimentos descritos abaixo foram executados nos Laboratórios de Fisiologia do 

Exercício (LAFIEX), Biologia do Exercício (BIOEX), e no Departamento de Educação Física 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e no 3° Batalhão de 

Polícia Militar de Minas Gerais. 

 

4.3  Amostra  

Para participar como voluntários deste estudo foram selecionados 14 indivíduos do sexo 

masculino com as características pré treinamento presentes na Tabela 1, que não participavam 

de programa regular de exercícios físicos, não estavam envolvidos com atividades físicas 

recreacionais em mais de dois dias por semana nos últimos três meses e possuíssem Índice de 

Massa Corporal (IMC) ≥ 25kg/m
2
. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra. 

 Idade 

(anos) 

Estatura 

(m) 

Massa 

Corporal (kg) 

IMC 

(kg/m
2
) 

Gordura 

Corporal (%) 

 HIIT MICT HIIT MICT HIIT MICT HIIT MICT HIIT MICT 

Média 36,14 39,14 1,73 1,68 79,77 76,23 26,64 26,94 26,41 25,90 

DP 4,06 5,93 0,07 0,06 6,78 5,27 1,23 1,27 1,80 5,00 

p 0,29 0,19 0,30 0,66 0,80 

 

Foram excluídos da amostra os sujeitos que responderam positivamente a uma das perguntas 

do questionário de prontidão para a atividade física (Apêndice B) ou que apresentaram dois 

ou mais fatores de risco cardíaco, conforme questionário específico (Apêndice C). Foram 

excluídos também aqueles que apresentaram consumo máximo de oxigênio superior a 50 

mLO2. kg
-1

.min
-1

 no teste de avaliação da capacidade aeróbia descrito abaixo. 

 

4.4  Procedimentos experimentais 

4.4.1 Fase de treinamento 

Os voluntários foram divididos aleatoriamente em dois grupos de forma pareada baseado nos 

valores de VO2máx. Cada grupo teve 7 voluntários: grupo de treinamento contínuo moderado 

(MICT) e o grupo de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT). 

A intensidade do treinamento de ambos os grupos foi definida a partir do desempenho 

alcançado pelo voluntário no teste progressivo, também conhecido como beep test (LÉGER et 

al., 1988). Trata-se de um teste de estimativa do consumo máximo de oxigênio em que o 

avaliado deve correr em uma pista de 20 metros delimitada por cones com intensidade 

progressiva controlada por bips sonoros (Figura 2). A cada sinal sonoro emitido pelo sistema 

de som o avaliado teve que atingir um dos cones que delimitam o início ou o fim da pista. A 

velocidade inicial foi de 8,5 km/h e aumentada progressivamente em 0,5 km/h a cada estágio, 

conforme descrito na ficha de controle do teste (APÊNDICE D). O teste foi encerrado pelo 

avaliador quando o participante não conseguiu alcançar um dos cones pela segunda vez 

seguida antes do respectivo bip sonoro. Todo o controle de aplicação deste foi feito de forma 

informatizada pelo software Team Beep Test 20 meters (Bitworks, versão 4.0, Inglaterra) 
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Figura 2: Esquema ilustrativo do beep test em pista de 20 metros. 

 

A partir do resultado no beep test foi elaborado um programa de treinamento de corrida com 

intensidade individualizada de acordo com o percentual da velocidade máxima alcançada pelo 

voluntário. A periodização do treinamento dos grupos MICT e HIIT foi realizada conforme a 

tabela 2 abaixo. Para efeito de comparação, o grupo MICT se exercitou com um volume 

correspondente 2,5 vezes da distância percorrida pelo grupo HIIT na respectiva semana de 

treinamento. Os dois grupos treinaram com uma frequência de três vezes por semana 

(segunda, quarta e sexta-feira) no início da manhã, ou no fim da tarde. Caso o voluntário não 

comparecesse ao dia de treino planejado a reposição seria feita no dia subsequente.  

Tabela 2: Periodização do treinamento para os grupos de corrida intervalada de alta intensidade (HIIT) e 

contínua moderada (MICT). 

Semanas HIIT (n=7) MICT (n=7) 

S1 7 x 200m - 85%* - 1 min pausa passiva 3500m contínuos - 60%* 

S2 8 x 200m - 85% - 1 min pausa passiva 4000m contínuos - 60% 

S3 8 x 200m - 90% - 1 min pausa passiva 4000m contínuos - 65% 

S4 9 x 200m - 90% - 1 min pausa passiva 4500m contínuos - 65% 

S5 9 x 200m - 90% - 1 min pausa passiva 4500m contínuos - 65% 

S6 10 x 200m - 90% - 1 min pausa passiva 5000m contínuos - 65% 

S7 10 x 200m - 95% - 1 min pausa passiva 5000m contínuos - 70% 

S8 10 x 200m - 100% - 1 min pausa passiva 5000m contínuos - 75% 

(*Percentual da velocidade máxima no teste de vai-e-vem de 20 metros.) 

O controle da velocidade de corrida, no caso do HIIT foi realizado por meio de estímulos 

sonoros que foram reproduzidos em um fone de ouvido usado pelo voluntário durante o seu 

treino. Os intervalos entre os bips foram individualizados de acordo com a velocidade de 

treino de cada voluntário e indicaram os momentos de sua passagem pelos pontos de controle 

de velocidade indicado por cones, onde cada série durava cerca de um minuto. Para garantir 
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que os voluntários se exercitaram na velocidade prescrita, um membro da equipe de pesquisa 

fez um controle de cada volta por meio da ficha de treino. No caso do MICT, os treinos foram 

controlados pela velocidade média e distância apontadas pelo POLAR® modelo RC3, que 

possui sistema de GPS integrado. Todos os treinos foram transferidos para o computador e 

analisado pelo software Polar Pro Trainer 5 (POLAR® - Finlândia). 

Diante da possibilidade de melhora do desempenho consequente do treinamento, entre a 

quarta e a quinta semana os voluntários foram submetidos novamente ao beep test para que os 

possíveis ajustes necessários na intensidade dos exercícios fossem realizados, isto é, na 

velocidade da corrida. 

 

4.5  Medida do VO2 máximo 

Conforme o delineamento experimental esquematizado na Figura 1, a variável VO2máx foi 

testada em dois momentos experimentais distintos: na semana anterior ao início do 

treinamento e após oito semanas de treinamento, houve também, dois momentos 

familiarização do voluntário com o equipamento antes do primeiro teste. Os voluntários foram 

orientados a evitar a prática de atividade física moderada a intensa, dormir no mínimo oito 

horas e não ingerir cafeína, álcool e diuréticos 24 horas antes da sessão experimental. Para 

garantir o estado de hidratação inicial, os voluntários foram orientados a ingerir 500 mL de 

água duas horas antes do início da sessão, caso não houvesse a ingestão, era oferecido ao 

voluntário um copo de água de 250 mL cerca de 30 minutos antes do teste.  

Segue abaixo a descrição dos procedimentos de coleta da variável de estudo durante a sessão 

experimental: 

 

4.5.1 Capacidade cardiorrespiratória 

Utilizamos o protocolo de rampa em esteira rolante (Inbrasport ATL, Inbramed) de acordo 

com Whipp et al. (1981). O protocolo (MYERS e BELLIN, 2000) consistiu inicialmente de 

três minutos de preparação (5 km/h). Em seguida, velocidade e inclinação foram aumentadas 

de forma individual, com base no questionário de história de atividade física dos voluntários, 

até a exaustão voluntária. No momento da fadiga, a inclinação foi retirada e a velocidade foi 
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reduzida a 5km/h. Após 3 minutos na fase de recuperação, o voluntário desceu da esteira e 

descansou sentado por um período de 10 minutos. A frequência cardíaca foi registrada 

continuamente durante o teste, usando um monitor de frequência cardíaca POLAR®, modelo 

RC3 GPS. A escala de Borg (6-20) foi utilizada a cada minuto para medição da percepção 

subjetiva do esforço (PSE). Para O VO2máx, os voluntários foram conectados ao sistema 

Modular Moxus VO2 (AEI Technologies, Pittsburgh, EUA). A cada ciclo respiratório o 

sistema informava frações expiradas de oxigênio e dióxido de carbono. Para determinar o 

valor do VO2máx, foi feita a média aritmética a cada sete medidas de VO2, indicada pelo 

equipamento, e o maior valor encontrado foi considerado o VO2máx. O VO2máx foi 

determinado pela obtenção de pelo menos três dos quatro critérios seguintes: (1) platô no VO2 

com o aumento do trabalho externo (variação no VO2 < 150 mL.min
-1

); (2) relação de troca 

respiratórias máximas (RER) > 1,10; (3) frequência cardíaca máxima > 95% da máxima 

prevista (220 - idade), e (4) percepção subjetiva do esforço entre 18 e 20 (YOON et al., 2007). 

 

4.5.2  Estatística 

Incialmente foi aplicada a estatística descritiva dos dados por meio do cálculo da média e do 

desvio-padrão. O teste t de Student foi utilizado para fazer a comparação das médias das 

variáveis pré e pós treinamento. Para a análise do efeito do tempo (pré e pós) e do treino 

(HIIT e MICT) nos valores de VO2pico, foi aplicado incialmente o teste normalidade de 

Shapiro Wilk e posteriormente o teste Anova two-way seguido do post hoc de Duncan. 

Adotou-se um nível de significância de p<0,05. 



 

 

17 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Na tabela 3 e 4 apresentamos os dados dos treinamentos dos grupos HIIT e MICT. Os valores 

de distância percorrida e tempo de treino nas sessões foram maiores no MICT comparado ao 

HIIT. A velocidade média, frequência cardíaca média, máxima e o percentual da máxima 

foram maiores no HIIT comparado ao MICT. 

Tabela 3: treinamento executado pelo grupo HIIT e MICT. 

  HIIT  MICT 

 

Semana 

Distância 

Percorrida 

Duração do 

treino 

Velocidade 

Média 

Distância 

Percorrida 

Duração do 

treino 

Velocidade 

Média 

 (m) (mm:ss) (km/h) (m) (mm:ss) (km/h) 

S1 1400 14:21 10,3 3500 26:43 7,87 

S2 1600 16:19 10,4 4000 29:56 8,01 

S3 1600 15:45 11,2 4000 27:56 8,62 

S4 1800 17:58 11,1 4500 30:59 8,80 

S5 1800 17:37 11,4 4500 30:02 9,12 

S6 2000 19:47 11,4 5000 31:35 9,42 

S7 2000 19:10 11,9 5000 31:29 9,68 

S8 2000 18:49 12,4 5000 30:42 10,03 
  

Tabela 4: treinamento executado pelo grupo HIIT e MICT. 

                                      HIIT  MICT 

 

Semana 

FC 

Média da 

Sessão 

FC 

Máxima 

Alcançadas 

Percentual 

da FC 

Máxima 

FC 

Média da 

Sessão 

FC 

Máxima 

Alcançada 

Percentual 

da FC 

Média 

 (bpm) (bpm) (%) (bpm) (bpm) (%) 

S1 152 174 91 140 151 74 

S2 152 173 91 145 158 77 

S3 157 179 94 144 156 76 

S4 156 178 93 146 159 77 

S5 159 179 94 153 165 81 

S6 156 177 93 149 163 79 

S7 160 180 94 152 166 81 

S8 161 181 95 154 167 82 

 

Consumo máximo de oxigênio 

No gráfico 1 apresentamos os valores de VO2máx antes e após o treinamento para o HIIT 

(46,8 ± 3,2 e 55,1 ± 3,6 mL∙kg
-1

∙min
-1

, respetivamente) e MICT (46,8 ± 3,3 e 52,5 ± 5,4 

mL∙kg
-1

∙min
-1

, respectivamente). Ambos os grupos aumentaram o VO2máx com a realização 
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dos treinamentos. Não observamos diferença estatística nos valores de VO2máx entre os 

grupos pós treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: VO2 máximo pré e pós treinamento.“*” representa a diferença da situação pré HIIT (p=0,0009) e “†” 

representa a diferença da situação pré MICT (p=0,016). 

 

No gráfico 2 apresentamos o delta (pós – pré) do VO2máx do HIIT e MICT. Não houve 

diferença estatística entre os grupos, porém o HIIT apresentou um aumento percentual de 

4,7%. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Delta do VO2máx do HIIT e MICT. 

Na tabela 5 e 6 apresentamos os dados de FC, percepção subjetiva do esforço (PSE), 

quociente respiratório (R) e valor de p, ao final dos testes ergométricos. Não houve diferença 

entre os valores observados entre o primeiro e o segundo teste ergométrico, nem internamente 

aos grupos, nem na comparação dos dois grupos (tabela 7). Além disso, todos os voluntários 

atingiram sua potência máxima durante os testes, segundo os critérios adotados. 
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Tabela 5: resultados dos voluntários HIIT no teste ergométrico pré e pós treinamento. 

 Frequência cardíaca 

máxima 

Percepção Subjetiva do 

Esforço 

Quociente  

Respiratório 

 (bpm) (PSE) (R) 
 PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

H1 195 188 20 20 1,14 1,13 

H2 194 185 20 20 1,15 1,22 

H3 199 192 20 20 1,19 1,19 

H4 183 181 20 20 1,14 1,16 

H5 189 183 20 20 1,22 1,18 

H6 192 186 20 20 1,18 1,13 

H7 183 192 20 20 1,14 1,16 

Média 191 187   1,17 1,17 

p 0,18  0,93 
 

Tabela 6: resultados dos voluntários MICT no teste ergométrico pré e pós treinamento. 

 Frequência cardíaca 

máxima 

Percepção Subjetiva do 

Esforço 

Quociente  

Respiratório 

 (bpm) (PSE) (R) 
 PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

M1 170 170 - - 1,17 1,15 

M2 180 178 20 20 1,15 1,20 

M3 183 176 20 20 1,16 1,12 

M4 191 188 20 20 1,11 1,16 

M5 184 179 20 20 1,11 1,16 

M6 191 191 20 20 1,16 1,13 

M7 187 192 20 20 1,18 1,18 

Média 184 182   1,15 1,16 

p 0,69  0,57 
 

Tabela 7: comparação estatística (teste T de Student) entre os valores de HIIT e MICT pré e pós treinamento. 

 Frequência 

cardíaca máxima 

(bpm) 

Quociente 

Respiratório  

(R) 

 H x M 

PRÉ 

H x M 

PÓS 

H x M 

PRÉ 

H x M 

PÓS 

p 0,07 0,21 0,30 0,55 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos de 8 semanas de treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT) e contínuo de intensidade moderada (MICT) sobre o 

VO2máx de indivíduos não treinados fisicamente. Nós observamos que os dois tipos de 

treinamento foram efetivos no aumento do VO2máx, mas não houve diferença estatística entre 

os grupos. No entanto, o valor percentual médio de aumento do VO2máx foi numericamente 

superior no grupo HIIT. Nós suspeitamos que, pelo fato do número de voluntários ser 

reduzido, não foi possível identificar diferença estatística entre os grupos. 

No presente estudo o aumento do VO2máx foi de aproximadamente 17,84% no grupo HIIT e 

12,26% no grupo MICT. Este aumento tem sido relatado em alguns estudos que utilizaram o 

HIIT como objeto primário de pesquisa. Dados semelhantes foram encontrados por Kemmler 

et al. (2014) ao comparar os efeitos da corrida intervalada de alta intensidade e a contínua 

moderada nos fatores de risco cardiometabólicos em indivíduos de meia idade não treinados. 

Estes autores detectaram um aumento médio do consumo máximo de oxigênio de 15,6 e 

10,6% para os grupos HIIT e MICT, respectivamente.  

Weston et al. (2014) publicaram uma revisão sistemática e uma metanálise abordando a 

eficácia e a segurança do HIIT e do MICT para indivíduos com doenças cardiometabólicas. 

Dos dez trabalhos analisados, nove mostraram um aumento semelhante do VO2máx nos 

grupos HIIT e MICT. Em média, estes aumentos foram de 19,4 e 10,3% para os grupos HIIT 

e MICT, respectivamente. 

Em uma revisão sobre o potencial efeito do HIIT sobre os fatores de risco para doenças 

cardiometabólicas, Kesseler et al. (2012)  relataram 17 estudos encontrados na literatura  que 

analisaram os efeitos deste tipo de treinamento na aptidão cardiorrespiratória. Apesar das 

diferentes abordagens metodológicas na organização do treino (duração, intensidade e número 

de semanas de treino), os autores enfatizam que os benefícios do treinamento intervalado são 

iguais ou superiores ao proporcionado pelo método contínuo moderado. Tais resultados foram 

encontrados em diferentes populações, incluindo adolescentes, jovens adultos, indivíduos de 

meia idade e idosos. 

Delahunt et al. (2013) investigando mulheres jovens, não obesas, em um protocolo de corrida 

de 6 semanas (2 x por semana) observaram aumentos na distância percorrida no teste de 
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YoYo com o HIIT (230 metros versus 403 metros). No entanto, os autores não mediram ou 

estimaram o VO2máx dos voluntários. A partir dos dados apresentados no artigo, nós 

estimamos que o aumento do VO2máx foi de aproximadamente 2 mL∙kg
-1

∙min
-1

 (~38 versus 

40 mL∙kg
-1

∙min
-1

) ou 5% de aumento. Este valor é inferior ao observado no presente estudo 

~17,84%. Nós acreditamos que as diferenças na intensidade e duração do treinamento (6 

versus 8 semanas e 2 versus 3 vezes por semana) podem justificar o maior aumento de 

VO2máx observado no presente estudo. Em um estudo com duração superior (12 semanas), 

mas frequência semanal similar ao do presente estudo (3 x por semana), Astorino et al. (2013) 

compararam os efeitos do treinamento intervalado em mulheres sedentárias, que treinaram 

entre 75 a 95% (intensidade moderada) e 85-100% (intensidade alta) da frequência cardíaca 

máxima em cicloergômetro. Os autores observaram aumento de 21,9% para o treinamento 

intervalado de alta intensidade e 22,3% para o de intensidade moderada. Este aumento foi 

similar ao observado no presente estudo. 

Os fatores responsáveis pelo aumento do VO2máx são complexos e estão relacionados a 

modificações em diversos sistema fisiológicos incluindo o cardiovascular, metabólico e 

respiratório. 

De acordo com Lunt et al. (2014) o HIIT tem se mostrado um método eficaz na melhoria dos 

indicadores da aptidão cardiometabólica de diferentes populações em situações altamente 

controladas. Por outro lado, os autores alertam para a necessidade de que novos estudos sejam 

feitos no sentido de replicar esses benefícios em uma situação mais próxima ao mundo real, 

em um ambiente mais próximo à realidade social e envolvendo sujeitos não atletas.  

Em recente artigo Reed e Pipe (2015) ressaltam evidências recentes da maior eficácia do HIIT 

à saúde cardíaca dos indivíduos e analisam algumas diferentes formas práticas de prescrição e 

controle da intensidade do exercício, tais como: a frequência cardíaca, percepção subjetiva do 

esforço, o “talk test” e sensores de movimento.  

Um diferencial do presente estudo em relação à maioria dos estudos publicados com o HIIT é 

a aproximação com o mundo real utilizando o controle da intensidade do exercício por meio 

da velocidade de corrida. Diversos estudos têm utilizado protocolos que induzem esforços 

supramáximos, causando desconfortos aos voluntários, utilização de equipamentos que não 

estão disponíveis facilmente, como cicloergômetro e esteiras, e dificuldade de prescrição e 

controle do treinamento. Além do fácil acesso aos equipamentos e estruturas necessários 

(aparelho de som e um espaço de 20m em linha reta), a utilização da velocidade máxima 
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alcançada no beep test para a prescrição do treinamento torna ainda mais simples a aplicação. 

A fase de treinamento do presente estudo foi totalmente realizada em ambiente aberto, sem 

auxílio de qualquer equipamento de difícil acesso. A maioria dos estudos presentes na 

literatura nacional e internacional condiciona este tipo de treinamento a ambientes 

laboratoriais, com ergômetros e equipamentos inacessíveis de modo geral. O que desejamos 

com este trabalho foi aproximar esses tipos de treinamento à população, executando-o de 

forma objetiva e com o uso de equipamentos simples. 

A distância percorrida pelo HIIT foi 40% do total do MICT. Mesmo com esta baixa distância 

percorrida, o aumento do VO2máx de ambos foi similar, com valores percentuais superiores 

para o HIIT, cerca de 4,68%. Outro parâmetro interessante foi o tempo gasto em cada sessão, 

onde o grupo HIIT treinava em média 17:28 minutos e o grupo MICT treinava em média 

29:55 minutos, o tempo variou de acordo com a intensidade de treino de cada voluntário.  

O percentual de frequência cardíaca observado durante os treinamentos, que pode ser utilizada 

como parâmetro de intensidade dos protocolos, indica que os dois protocolos foram 

diferentes. O HIIT trabalha em um volume menor e em maior intensidade, que é o contrário 

do MICT, que possui menor intensidade e maior volume, por isso há diferença nos valores de 

frequência cardíaca. 

Nossa principal limitação foi o número reduzido de voluntários. Acreditamos que se o grupo 

fosse maior, poderíamos obter resultados mais expressivos estatisticamente.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que passar por um período de treinamento de 8 

semanas melhora o condicionamento físico ilustrado pelo aumento do VO2máx pós treino, 

independente do tipo de treinamento utilizado. Entretanto, o HIIT apresenta uma leve 

superioridade em relação ao MICT, sem diferença estatística. O estudo possuiu um diferencial 

que consiste em todas as semanas de treinamento serem realizadas em ambiente aberto (pista), 

e a grande maioria dos estudos comparativos publicados, foram realizados em ambiente 

laboratorial. São necessários estudos com maior número de voluntários para confirmar se a 

superioridade do HIIT é influenciada pelo número de voluntários. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa “Estudo 

comparativo dos efeitos dos métodos de treinamento de corrida contínuo e intervalado 

nas adaptações crônicas e no destreinamento de indivíduos sedentários”. Você foi 

escolhido por ser do sexo masculino, ter idade entre 25 e 40 anos, não praticar atividade física 

regularmente e não fumar.  

O objetivo do estudo é comparar os efeitos de dois programas de exercícios físicos por meio 

do treinamento de corrida durante oito semanas, bem como o seu processo de destreinamento. 

Antes, durante e depois das fases de treinamento e destreinamento você será submetido a 

avaliações para estudarmos as adaptações fisiológicas em seu organismo. 

Sua participação na pesquisa consistirá na realização de testes de corrida na esteira 

ergométrica, nos quais você terá que correr distâncias predeterminadas no menor tempo 

possível. Em seguida, para avaliar a quantidade de gordura em seu corpo, você deitará em 

uma maca vestindo apenas um calção e seu corpo será escaneado por um aparelho que emite 

raios indolores e inofensivos para sua saúde. Também serão feitas medidas do seu peso, altura 

e circunferências corporais. Você também será submetido a exames de sangue em um 

laboratório de análises clínicas de Diamantina. Você não terá nenhum gasto com os exames, e 

eles ocorrerão em datas e horários combinados de acordo com sua disponibilidade. Você 

deverá comparecer ao laboratório após fazer um jejum de 12 horas. Será feita a coleta de uma 

pequena quantidade de sangue com você em jejum. Posteriormente, você receberá uma bebida 

rica em açúcar e após tomar essa bebida serão coletadas pequenas quantidades de sangue a 

cada 30 minutos durante um período de 2 horas. Dessa forma, serão realizadas 5 coletas de 

sangue nesse dia. 

Para analisar o funcionamento do seu coração você será submetido a uma avaliação 

ecocardiográfica feita por um cardiologista em uma clínica especializada de Diamantina. Seu 

coração será escaneado por um aparelho para medir o volume de sague ejetado e o tamanho 

das cavidades cardíacas. Também será avaliada a sua pressão arterial e o comportamento da 

sua frequência cardíaca durante o repouso e após o exercício físico. 

Para avaliar as substâncias presentes no seu tecido muscular será retirada uma pequena 

quantidade do seu músculo da coxa. Esse exame será realizado na Santa Casa de Caridade de 

Diamantina. Para esse procedimento, você ficará deitado em uma maca, e sua pele será limpa 
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com uma solução desinfectante. O local da retirada do tecido será anestesiado e um pequeno 

corte na pele (menor que 1 cm) será realizado com um bisturi. Depois, neste corte será 

introduzida uma agulha fina (6 mm) para retirar um pequeno pedaço do músculo esquelético. 

O local da biopsia será limpo com uma gaze com desinfectante e o corte na pele fechado com 

uma fita, e depois coberto com um curativo. Após a biopsia você ficará em repouso por 15 

minutos e poderá se mover normalmente. Este procedimento será realizado por um médico 

devidamente treinado para este procedimento. 

Durante toda a sua participação no estudo você será supervisionado por uma nutricionista que 

registrará a sua dieta alimentar. Este acompanhamento será feito por meio da aplicação de 

questionários específicos.  

Estas avaliações serão feitas antes, durante e após as duas fases desta pesquisa. A primeira 

fase consiste em um programa de exercícios físicos de corrida com duração de oito semanas. 

A segunda fase, também de oito semanas, consiste no destreinamento, isto é, você passará por 

um período no qual o exercício físico será interrompido.  

Todos os dados coletados serão confidencias e sua identidade não será revelada publicamente 

em hipótese alguma. Somente os pesquisadores envolvidos no projeto terão acesso aos dados, 

que serão utilizados apenas para fins de pesquisa e divulgação científica em congressos, livros 

e revistas. 

Os possíveis riscos deste estudo estão relacionados com o exercício físico: lesões nos 

músculos e ossos, náuseas, vertigens, dores musculares e articulares após o exercício. Estas 

situações são raras e você será acompanhado todo o tempo por profissionais treinados. 

Qualquer desconforto durante e após os exercícios deverá ser avisado aos pesquisadores para 

que estes possam tomar as providências devidas (interromper o treinamento, encaminhar você 

para o médico ou fisioterapeuta). Também existe risco de hematomas decorrentes da coleta de 

sangue e de desmaio ou tontura durante o procedimento, de desconforto durante e após a 

biopsia e do desenvolvimento de uma pequena cicatriz no local da biopsia. A coleta de sangue 

será realizada em ambiente adequado, com materiais descartáveis, e por médico devidamente 

treinado. A biópsia será realizada com aplicação de anestésico e a utilização de materiais 

descartáveis. As avaliações serão feitas em salas especificamente reservadas para tal fim e 

estarão presentes somente pessoas da equipe de pesquisa necessárias naquele momento. 
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Com a participação no estudo você será beneficiado com informações sobre a sua saúde e 

com a melhora de sua condição física devido ao programam de exercícios de corrida. Não está 

prevista qualquer forma de remuneração (pagamento) para você. Você também não terá 

nenhum gasto com sua participação nesta pesquisa (todos os exames/consultas serão arcados 

pelo projeto). 

Você poderá recusar e/ou deixar de participar deste estudo a qualquer momento, sem nenhum 

constrangimento, sem prejuízo em sua relação com a UFVJM e os pesquisadores. Os 

pesquisadores responsáveis por este projeto podem decidir sobre a sua exclusão do estudo por 

razões científicas, a respeito das quais você deverá ser devidamente informado. 

Em caso de qualquer dúvida você poderá entrar em contato a qualquer hora com o pesquisador 

responsável (Fabiano Trigueiro Amorim) pelo telefone (38) 8838-3441 ou com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade (3532-1240).  
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Termo de livre consentimento pós-informado 

Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado “Estudo 

comparativo dos efeitos dos métodos de treinamento de corrida contínuo e intervalado 

nas adaptações crônicas e no destreinamento de indivíduos sedentários” com os 

pesquisadores envolvidos. Eu li e compreendi todos os procedimentos que envolvem esta 

pesquisa e tive tempo suficiente para considerar a minha participação no estudo. Eu perguntei 

e obtive as respostas para todas as minhas dúvidas. Eu sei que posso me recusar a participar 

deste estudo ou que posso abandoná-lo a qualquer momento sem qualquer constrangimento. 

Eu também compreendo que os pesquisadores podem decidir a minha exclusão do estudo por 

razões científicas, sobre as quais eu serei devidamente informado. Tenho uma cópia deste 

formulário, o qual foi assinado em duas vias idênticas e rubricadas. 

Portanto, aqui forneço o meu consentimento para participar do estudo intitulado “Estudo 

comparativo dos efeitos dos métodos de treinamento de corrida contínuo e intervalado 

nas adaptações crônicas e no destreinamento de indivíduos sedentários” durante todos os 

testes realizados. 

Diamantina, _____ de______________________________ de 2014.             

Assinatura do voluntário:        

Assinatura do Responsável Civil: _____________________________ 

 

Testemunha: ___________________________________________ 

Testemunha: ___________________________________________ 

 

Declaro que expliquei todos os objetivos, benefícios e riscos deste estudo ao voluntário, dentro 

dos limites de meus conhecimentos científicos. 

Pesquisador responsável:         
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Comitê de Ética em Pesquisa 

Campus JK - Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba 

CEP 39100-000 

Diamantina - MG 

Telefone: 55 xx (38) 3532-1240 

Prof.ª Dr.ª Thais Peixoto Gaiad Machado (Coordenadora) 

Prof.ª Dr.ª Rosamary Aparecida Garcia Stuchi (Vice-coordenadora) 

Dione Conceição de Paula (secretária)  

Tel: 55 xx (38) 3532-1240 e 3532-1200  

 Ramal 1240 

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE B – Questionário de prontidão para atividade física 

 

Voluntário: __________________________________________ID___________ 

PAR Q & VOCÊ 

O PAR Q foi elaborado para auxiliar você a se auto-ajudar. Os exercícios praticados 

regularmente estão associados a muitos benefícios de saúde. Completar o PAR Q representa o 

primeiro passo racional a ser tomado, caso você esteja interessado a aumentar a quantidade de 

atividade física em sua vida.  

Para a maioria dos indivíduos, a atividade física não deve trazer qualquer problema ou 

prejuízo. O PAR Q foi elaborado para ajudar a identificar o pequeno número de adultos, para 

quem a prática de exercícios pode ser inadequada ou aqueles que devem buscar 

aconselhamento médico acerca do tipo de atividade que seria mais apropriado para eles.  

O bom senso é a melhor tática a ser adotada para responder a estas perguntas. Por favor, leia-

as com atenção e marque SIM ou NÃO nos parênteses correspondentes que antecedem cada 

pergunta, caso esta se aplique a você.  

Sim Não  

(     ) (     ) O seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta um problema 

cardíaco?  

(     ) (     ) Você apresenta dores no peito com frequência?  

(     ) (     ) Você apresenta episódios frequentes de tonteira ou sensação de 

desmaio?  

(     ) (     ) Seu médico já lhe disse alguma vez que sua pressão sanguínea era 

muito alta?  

(     ) (     ) Seu médico já lhe disse alguma vez que você apresenta algum 

problema ósseo ou articular como uma artrite, que tenha sido agravado 

pela prática de exercícios, ou que possa ser por eles agravado? 

(     ) (     ) Existe alguma boa razão física, não mencionada aqui, para que você 

não siga um programa de atividade física, se desejar fazê-lo? 

(     ) (     ) Você tem mais de 65 anos e não está acostumado a se exercitar 

vigorosamente?  

Assinatura: ______________________________________________  

Data:___/____/______ 
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APÊNDICE C – Questionário de fatores de risco coronariano 

 

Voluntário: _________________________________________ID___________ 

QUESTIONÁRIO DE FATORES DE RISCO CORONARIANO 

Possui pai, irmão ou filho com menos de 55 anos e que teve infarto do miocárdio (infarto no 

coração), revascularização coronariana (cirurgia de pontes de safena e/ou mamária) ou morte 

súbita (morte inesperada e rápida) 

 

Sim 

 

Não 

 

Possui mãe, irmã ou filha com menos de 65 anos e que teve infarto do miocárdio (infarto no 

coração), revascularização coronariana (cirurgia de pontes de safena e/ou mamária) ou morte 

súbita (morte inesperada e rápida) 

 

Sim 

 

Não 

 

É fumante ou deixou de fumar há menos de 6 meses 

 

Sim 

 

Não 

 

Pressão arterial sistólica ≥ 140 ou diastólica ≥ 90 mmHg, confirmadas por mensurações feitas 

em duas ocasiões diferentes, ou sob medicação anti-hipertensiva 

 

Sim 

 

Não 

 

 



 

 

33 

 

 

Colesterol total (limite ≥ 200 mg/dl) (+) 

Colesterol HDL (“bom”: < 35 mg/dl) (+) 

Tem colesterol LDL (“ruim”: ≥ 130 mg/dl) (+) 

Está usando remédio para redução de colesterol 

 

Sim 

 

Não 

 

Tem glicose de jejum ≥ 110 mg/dl em duas medidas diferentes. Sabendo o valor exato, favor 

informar no campo ao lado. 

 

Sim 

 

Não 

 

IMC ≥ 30 Kg/m2 ou circunferência da cintura ≥ 102 cm/homens e ≥ 88 cm/mulheres 

 

Sim 

 

Não 

 

Não participa de programa regular de exercícios ou não acumula o mínimo de 30 minutos de 

atividade física por dia, no mínimo 5 dias por semana? 

 

Sim 

 

Não 

 

IMC ≥ 30 Kg/m2 ou circunferência da cintura ≥ 102 cm/homens e ≥ 88 cm/mulheres ou RCQ 

≥ 0,95 homens e ≥ 0,86 mulheres. 

 

Sim 
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Não 

 

Colesterol HDL sérico alto > 60 mg/dL 

 

Sim 

 

Não 
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APÊNDICE D – Ficha de controle do Teste de Vai-e-vem de 20 metros 

 

Voluntário: _____________________________________ ID: ______________ 

Data: ___/___/___   -     Hora: __________ 

FCincial: ________ bpm     - FCfinal: _________ bpm 

Distância total percorrida: ________ m 

 VO2max: ________ mL/Kg/min 

Km/h Nível   Número de voltas  

8.5 1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦         

9.0 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧        

9.5 3 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧        

10.0 4 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧        

10.5 5 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨       

11.0 6 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨       

11.5 7 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩      

12.0 8 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩      

12.5 9 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩      

13.0 10 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪     

13.5 11 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪     

14.0 12 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫    

14.5 13 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫    

15.0 14 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬   

15.5 15 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬   

16.0 16 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬   

16.5 17 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭  

17.0 18 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭  

17.5 19 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 

18.0 20 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 

18.5 21 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 
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