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EFEITOS DO TREINAMENTO ITERVALADO DE ALTA INTENSIDADE VERSUS 

TREINAMENTO CONTINUO, NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

 

 Resumo: 49,5% dos brasileiros foram apontados como sedentários.  Uma das principais causas 

desta prevalência é devido a inclusão digital que leva ao conforto, como controles remotos e a 

automatização de eletrônicos. Uma outra causa é a falta de tempo para o exercício físico e o 

acomodamento. Já foram demonstradas inúmeras vezes que a atividade física melhora a saúde 

em vários âmbitos e inclusive reduz a mortalidade. O HIIT vem se popularizando desde início do 

século XXI, por ser um treinamento de curta duração. A sua eficácia tem sido comparada ao 

método continuo, que de um modo geral, se caracteriza pela realização de exercício em 

intensidade moderada a vigorosa onde não há interrupção do estímulo por pausas. Uma das 

alterações fisiológicas que o HIIT pode levar é o aumento da variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC) que de forma geral descreve as variações, batimento a batimento, visto que o 

coração não funciona como um relógio, e mesmo em repouso, há oscilações em BPM, a (VFC) 

avalia esses batimentos e descreve em milissegundos essas adaptações fisiológicas que estão 

relacionadas a ação do sistema nervoso autônomo na população em geral. O trabalho foi feito 

com Militares da cidade de Diamantina e foram utilizados os dois métodos de treinamento. 

 

Palavras chave: HIIT, Variabilidade da frequência cardíaca, militares, treinamento aeróbio 
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EFFECTS OF HIGH-INTENSITY ITERVALED TRAINING VERSUS CONTINUOUS       

TRAINING IN VARIABILITY OF HEART RATE 

 

 

 Abstract: 49.5% of Brazilians were identified as sedentary. One of the main causes of 

this prevalence is due to digital inclusion that leads to comfort, such as remote controls and 

automation of electronics. Another cause is the lack of time for physical exercise and 

accommodation. It has been shown over and over again that physical activity improves health in 

various settings and even reduces mortality. HIIT has been popularizing since the beginning of 

the XXI century, because it is a short training, overcoming the hypothesis of lack of time for 

physical exercise. Its efficacy has been compared to the continuous method, which in general is 

characterized by the performance of moderate to vigorous intensity exercise where there is no 

interruption of the stimulus by pauses. One of the physiological changes that HIIT can take is the 

increase in heart rate variability (HRV), which generally describes the variations, beat-to-beat, 

since the heart does not act as a clock, and even at rest, there are oscillations in BPM, HRV 

evaluates these beats and describes in milliseconds these physiological adaptations that are 

related to the action of the autonomic nervous system in the general population. The following 

work was done with Military of the city of Diamantina and the two methods of training 

mentioned above. 

 

 

Key words: HIIT, Variability of heart rate, military, aerobic tranining 
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1. INTRODUÇÃO: 

De acordo com o Vigitel (2014), 49,5% dos brasileiros foram apontados como 

sedentários.  Uma das principais causas desta prevalência é devido a inclusão digital que leva ao 

conforto, como controles remotos e a automatização de eletrônicos. Uma outra causa é a falta de 

tempo para o exercício físico e o acomodamento. Já foram demonstradas inúmeras vezes que a 

atividade física melhora a saúde em vários âmbitos e inclusive reduz a mortalidade (WENGER 

NK, 2008). Atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal, produzido 

pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso 

(CASPERSEN et all, 1985) , portanto, um simples movimento de um dedo pode ser considerado 

uma atividade física, exercício Físico é toda Atividade Física planejada, estruturada e repetitiva 

que tem por objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física 

(CASPERSEN et all, 1985). “Como exemplo, podemos citar uma caminhada de uma hora sem 

parar e com ritmo constante”.  Atualmente o sedentarismo é considerado a maior causa de morte 

no mundo e está associado a doenças cardiovasculares como hipertensão arterial NOVAIS LD 

(2004), infarto agudo do miocárdio LAROSA C (2008), insuficiência cardíaca SILVA et all 

(2005) entre outras. Por outro lado, uma forma de treinamento muito utilizada por atletas de alto 

rendimento na década de 50 vem ganhando espaço recentemente como alternativa de 

treinamento para redução do sedentarismo na população em geral. Este tipo de treinamento 

denominado “high intensity interval training” – treinamento intervalado de alta intensidade 

(HIIT) que se caracteriza por curtos estímulos de atividade em alta intensidade próximas a 100% 

da FCmáx, intercalado por pausas ativas ou passivas GIBALA (2012) e com seções de treino que 

giram em torno de quinze minutos, que apesar de ser intenso é feito em apenas alguns segundos 

e isso o torna um exercício suficientemente seguro e eficiente também aos sedentários. 

O HIIT vem se popularizando desde início do século XXI, por ser um treinamento de 

curta duração, derrubando a hipótese da falta de tempo para a realização do exercício físico. A 

sua eficácia tem sido comparada ao método continuo, que de um modo geral, se caracteriza pela 

realização de exercício em intensidade moderada a vigorosa onde não há interrupção do estímulo 

por pausas, GAESSER E ANGAD (2011), é o método mais recomendado de exercício físico 

para pessoas sedentárias, por ter como característica a facilidade de ser aplicado, e por propiciar 

uma melhora no desenvolvimento da resistência aeróbica. 

Uma das alterações fisiológicas que o HIIT pode levar é o aumento da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) que de forma geral descreve as variações, batimento a batimento, 

visto que o coração não funciona como um relógio, e mesmo em repouso, há oscilações em 
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BPM, a (VFC) avalia esses batimentos e descreve em milissegundos essas adaptações 

fisiológicas que estão relacionadas a ação do sistema nervoso autônomo na população em geral. 

Como qualquer variável relacionada a saúde, uma variação nos padrões da variabilidade indicam 

comprometimentos na saúde. Wolf et al (1977) mostraram a associação entre VFC reduzida e 

maior risco de mortalidade por infarto, fato confirmado por Kleiger et al (1987). Uma 

variabilidade baixa indica uma adaptação anormal e insuficiente do sistema nervoso autônomo 

(SNA) e que pode indicar o mau funcionamento fisiológico do individuo (PUMPRLA L 2002). 

Rajendra Achary (2006) mostrou que há uma razão entre as variações curtas SD1 e longas SD2 e 

que pode ser observada por um gráfico GAMELIN (2006), Sendo SD uma abreviação de 

standard deviation (desvio padrão). 

Há uma escassez de estudos que relacionam o HIIT com a VFC. No estudo de NATALIA 

SERRA (2012) 9 Homens saudáveis, foram treinados em ciclo ergômetros em intensidade 

moderada  por quatro dias não consecutivos, não fumantes e não diagnosticados com nenhuma 

patologia. Onde houve uma melhora na VFC, mas ainda não é explicito qual o melhor método de 

treino para apontar melhoras em VFC. O presente estudo analisou VFC e fez a comparação entre 

os dois métodos, continuo e intervalado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Analisar os efeitos crônicos na VFC em indivíduos adultos, sedentários, submetidos a 

oito semanas de dois programas de corrida: treinamento intervalado de alta intensidade (HIT) e 

treinamento contínuo de intensidade moderada (MICT). 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1  Analisar os efeitos crônicos nas variáveis cardiovasculares de indivíduos adultos 

sedentários submetidos a oito semanas de dois programas de corrida: treinamento intervalado de 

alta intensidade (HIT) e treinamento contínuo de intensidade moderada (MICT). 

2.2.2  Analisar os efeitos crônicos nas variáveis metabólicas de indivíduos adultos 

sedentários submetidos a oito semanas de dois programas de corrida: treinamento intervalado de 

alta intensidade (HIT) e treinamento contínuo de intensidade moderada (MICT). 
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3. HIPÓTESE  

A hipótese do presente estudo é que ocorram alterações positivas em sd1, sd2 e sd1/sd2 

que são consideradas alterações parassimpáticas no SNA (Aubert et al, 2003). 

•   HO – (HIIT=MC) 

•   H1 – (HIIT≠ MC) 
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4. JUSTIFICATIVA  

4.1  Teórica 

A VFC parece ser um indicador potente na prevenção de doenças cardiovasculares. No 

entanto, não há um numero significativo de estudos sobre o seu comportamento em protocolos 

de exercício de maneira crônica. Já tendo conhecimento sobre benefícios do exercício físico para 

a promoção da saúde, há um grande número de estudos sobre o HIIT, comparando-o ao MICT 

em vários aspectos, porem há uma escassez de estudos que comparam os efeitos do HIIT na 

VFC. 
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5. METODOLOGIA: 

5.1      Cuidados Éticos: 

  Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e aprovado sob o parecer nº 667.788 de 25/07/2014. Ao 

apresentarem-se como voluntários, os indivíduos 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 será condição indispensável para a 

sua participação no estudo. 

     

 

5.2   Delineamento experimental:  

Figura 1: Delineamento experimental 

 

Trata-se de um ensaio clinico com delineamento longitudinal, no qual as variáveis de 

interesse serão comparadas antes e após a aplicação de dois tipos de programa de treinamento de 

corrida com duração de oito semanas. Um grupo será submetido a um programa de corrida 

baseado no treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e outro se exercitará com base em 

um treinamento contínuo moderado (MICT).   

Todos os procedimentos descritos abaixo serão 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). 
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 5.3  – Amostra:  

Para participar como voluntários deste estudo serão selecionados 30 indivíduos do sexo 

masculino com idade entre 25 e 45 anos e que se declararem sedentários, isto é, que não 

participaram de um programa regular de exercícios físicos e que não se envolveram em 

atividades físicas recreacionais em mais de dois dias por semana nos últimos três meses. 

  Serão excluídos da amostra os sujeitos que responderem positivamente a uma das 

perguntas do questionário de prontidão para a atividade física (Apêndice B) ou que apresente no 

mínimo dois fatores de risco cardíaco, conforme questionário específico (Apêndice C). Serão 

excluídos aqueles que apresentarem um consumo máximo de oxigênio superior a 50 mLO2. kg
-

1
.min

-1
 no teste de avaliação da capacidade aeróbia descrito abaixo. 

   

 

          5.4 Procedimentos experimentais: 

          5.4.1 Fase de treinamento: 

Os voluntários serão divididos em dois grupos de forma pareada conforme o valor de 

consumo máximo de oxigênio a ser descrito posteriormente. Cada grupo terá 15 sujeitos: grupo 

de treinamento contínuo moderado (MICT) e o grupo de treinamento intervalado de alta 

intensidade (HIIT).  

   A intensidade do treinamento do grupo HIIT será definida a partir do desempenho 

alcançado pelo voluntário no teste progressivo de corrida de vai-e-vem, 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 4). A cada sinal sonoro emitido pelo 

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

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

estágio, conforme descrito na ficha de controle do teste (APÊNDICE D). O teste será encerrado 

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

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

informatizada pelo software Team Beep Test 20 metres (Bitworks, versão 4.0, Inglaterra) 
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 Figura 2: Esquema ilustrativo do teste de vai-e-vem em pista de 20 metros. 

 

 

                  

    A partir do resultado no teste de vai-e-vem será elaborado um programa de treinamento 

de corrida com intensidade personalizada de acordo com o percentual da velocidade máxima 

alcançada pelo voluntário. A periodização do treinamento dos grupos MICT e HIIT será feita 

conforme a tabela 1 abaixo. Para efeito de comparação, o grupo CM se exercitará com um 

volume correspondente a 150% da distância percorrida pelo grupo HIIT na respectiva semana de 

treinamento. Os dois grupos treinarão com uma frequência de três vezes por semana (segunda, 

quarta e sexta-feira). Caso o voluntário não compareça ao dia de treino planejado a reposição 

será feita no dia subsequente. 

 

 

Tabela 1: Periodização do treinamento para os grupos de corrida intervalada de alta 

intensidade (HIIT) e contínua moderada (MICT). 

SEMANAS HIIT (n=7) MICT (n=7) 

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

2 8 x 200m - 85% - 1 min pausa 4000m contínuos - 60% 

3 8 x 200m - 90% - 1 min pausa 4000m contínuos - 65% 

4 9 x 200m - 90% - 1 min pausa 4500m contínuos - 65% 

5 9 x 200m - 90% - 1 min pausa 4500m contínuos - 65% 

6 10 x 200m - 90% - 1 min pausa 5000m contínuos - 65% 

7 10 x 200m - 95% - 1 min pausa 5000m contínuos - 70% 

8 10 x 200m - 100% - 1 min pausa 5000m contínuos - 75% 

*Percentual da velocidade máxima no beep test. 

   O controle da velocidade de corrida será feito por meio de estímulos sonoros que serão 

reproduzidos em um fone de ouvido a ser usado pelo voluntário durante o seu treino. Os 



16 

 

intervalos entre os bips serão individualizados de acordo com a velocidade de treino de cada 

voluntário e indicarão os momentos de sua passagem pelos pontos de controle de velocidade 

indicado por cones. Para garantir que os voluntários estejam se exercitando na velocidade 

prescrita, um membro da equipe de pesquisa fará um controle do tempo de cada volta por meio 

da cronometragem digital. 

    Diante da possibilidade de melhora do desempenho consequente do treinamento, na 

quarta semana os voluntários serão submetidos novamente ao teste de vai-e-vem de 20 metros 

para que sejam feitos possíveis ajustes necessários na intensidade dos exercícios, isto é, na 

velocidade da corrida. 

 

 5.5 Variáveis de estudo: 

   Conforme o delineamento experimental esquematizado na figura 1 as variáveis 

dependentes serão testadas em três momentos experimentais distintos: na semana anterior ao 

início do treinamento; após oito semanas de treinamento. 

  Exceto nos dias que antecedem as coletas de sangue, os voluntários serão instruídos a 

ingerir uma dieta (ceia e desjejum, respectivamente) rica em carboidratos, sendo sua ingestão 

alimentar registrada e repetida todas as sessões experimentais seguintes. Adicionalmente, os 

voluntários serão 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 das sessões 

experimentais. Para garantir o estado de hidratação inicial os voluntários serão orientados a 

ingerir 500 mL de água duas horas antes do início de cada sessão experimental. 

  Segue abaixo a descrição dos procedimentos de coletas das variáveis de estudo durante 

as sessões experimentais: 

     5.5.1 – Frequência cardíaca: repouso e variabilidade 

  Para esta análise a frequência cardíaca será monitorada continuamente durante todas as 

sessões experimentais e registrada com a utilização de um monitor de frequência cardíaca (Polar, 

RS800), configurado para gravação de intervalos R-R. A frequência cardíaca de repouso será 

coletada antes de uma das sessões experimentais. Ao chegar ao laboratório, o voluntário será 

encaminhado para uma sala reservada, onde permanecerá sentado por quinze minutos. Será 

registrado o menor valor de batimentos por minuto durante o tempo de coleta.  

 Para a análise da variabilidade da frequência cardíaca serão utilizados os registros de 

repouso citados anteriormente e os dados coletados durante o teste progressivo máximo a ser 

descrito posteriormente. Os dados serão transferidos ao computador por meio de uma interface 

infravermelha para posterior análise da variabilidade da frequência cardíaca pela ferramenta 
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específica do software Polar Pro Trainer, versão 5. Neste equipamento, as unidades de tempo são 

fixadas em 1ms e as amostras dos intervalos R-R são coletadas a uma frequência de 1000 Hz 

(ACHARYA et al., 2006). 
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6. RESULTADOS: 

Tabela 2: Variabilidade da frequência cardíaca antes e após a intervenção. 

VARIÁVEIS 
MICT (N=7) HIIT (N=8) 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

SD1 25,34 ± 10,57 28,47 ± 10,37 23,79 ± 9,23 78,93 ± 23,42* 

SD2 57,47 ± 22,07 65,41 ± 21,82 30,79 ± 10,83 74,65 ± 19,2 

Dados apresentados como média ± desvio padrão. Testes t de Student. *p<0,05 comparando o período pré e 

pós para o mesmo grupo. Grupo de corrida intervalada de alta intensidade (HIIT); grupo corrida contínua 

moderada (MICT). 

De acordo com a tabela 1 se observou que o grupo HIIT aumentou a média de SD1 quando 

comparado ao período pré. Para as outras varáveis e para o grupo MICT não ocorreram 

alterações. 
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7. DISCUSSÃO 

O presente estudo constatou uma melhora em SD1 para o grupo HIIT, mas não foram 

constatadas alterações para o grupo MICT, o que indica uma melhora da VFC.  

   Em estudo que avaliou jogadores de futebol submetidos a teste de esforço máximo, 

considerando os períodos pré e pós-esforços foi comparada a VFC em repouso e recuperação, em 

futebolistas profissionais submetidos ao Teste de Wingate, onde participaram 14 atletas, 

jogadores profissionais de futebol. Cada sujeito foi orientado a realizar um esforço máximo 

durante os 30 segundos do teste. A VFC foi analisada no domínio do tempo (SD1, SD2 e 

SD1/SD2). A Frequência Cardíaca (FC) foi monitorada, batimento a batimento, utilizando um 

Polar S810i, bem parecido com o usado no presente estudo e foi observada uma redução próxima 

de 50% do valor registrado antes do teste, foi verificado no estudo de (BASTOS 2012) que no 

quarto minuto após o exercício, os sujeitos apresentam queda brusca da FC, a qual vai 

progressivamente reduzindo seus valores durante a recuperação, o que nos mostra uma adaptação 

rápida ao esforço. 

Já no estudo de (NUNO 2016), onde foram avaliadas seis mulheres sedentárias, com (55,3 ± 

4,0 anos; 65,2 ± 7,2 kg; 26,0 ± 3,0 kg/m
2
) menopausadas saudáveis e sedentárias onde realizaram 

uma sessão de HIIT constituída de um aquecimento de dez minutos a 60-70% da FCmax. Em 

seguida, foram realizados 4 tiros de 4 minutos a 90-95% da FCmax com pausas de recuperação 

ativa entre os tiros de 3 minutos a 60-70% da FCmax, e obtiveram resultados significantes apesar 

do HIIT ser considerado um exercício de alta intensidade, ocorreu um equilíbrio simpato-vagal 

60 min pós esforço, mostrando dessa forma que o HIIT foi adequado para o grupo de 

voluntárias, diminuindo a vulnerabilidade do coração e o risco de eventos cardiovasculares como 

os já mencionados no trabalho. 

Apesar dos trabalhos supracitados serem de respostas agudas ao exercício, todos mostraram 

que o HIIT exige respostas adaptativas do coração, podendo ser positivas em curto e longo 

prazo. Em estudo de (MOTA 2011), foi utilizada a velocidade de transição, entre o correr e o 

andar, foram selecionados 15 voluntários sendo, 12 mulheres, que foram submetidos a dois 

protocolos de corrida em esteira, com estímulos de 30 segundos e pausas de 90, considerado 

HIIT segundo (GIBALA 2012), O protocolo 1 (PT1) constituía de caminhada na VTrans e 

recuperação em corrida na mesma velocidade. No protocolo 2 (PT2) os indivíduos caminhavam 

na VTrans e recuperavam caminhando 0,5 km/h abaixo da VTrans. A VFC foi determinada a 

partir da Plotagem de Poincaré (índices SD1 e SD2) do monitor de FC Polar S810i e PT2 

apresentou VFC significativamente mais baixa que o PT1 para SD1 (189,9±116,5 ms vs 
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86,6±85,4 ms; p=0,001, IC95% = 48,4 a 158,3) e também para SD2 (226,1±136,8 ms vs 

109,3±109,5 ms; p<0,001, IC95% = 12,9 a 28,6). E conclui ao final que a VFC foi maior no 

PT1, o que sugere que caminhar a 0,5 km/h abaixo da VTrans é um exercício mais intenso que 

correr na VTrans. O que nos mostra, que quanto mais intenso o exercício, melhor para a VFC. 

Tornando o HIIT um possível tratamento a doenças cardiovasculares.  

No estudo de NAKAMURA (2010), foram avaliados 6 indivíduos que realizaram dois 

protocolos diferentes em relação ao volume, onde um grupo realizava 6 tiros e o outro 12 tiros 

máximos de 30 metros, com 30 segundos de recuperação, porém utlizaram tiros máximos, ou 

seja, o máximo que o individuo conseguisse correr, podendo não atingir o máximo em alguns 

momentos, o que pode ter tornado o estudo falho, pois não houve diferença significativa em 

nenhum aspecto da VFC dos dois grupos, sendo feitos os testes em apenas um dia, não houve 

diferença aguda. 

  A demanda de estudos comparando HIIT e VFC é escassa e as maiorias dos estudos 

encontrados são de testes agudos e em sua maioria, feitos em cicloergômetros, o que diferencia 

se do presente estudo, porém, há uma percepção inicial de que exercícios com uma intensidade 

maior têm causado diferenças positivas na variabidade. Os demais estudos são com atletas de 

combate, o que extrapola o objetivo do presente estudo, porém, sempre mostrando uma redução 

da FCmax (Branco 2016). 

     Estas modificações têm sido justificadas por alterações na estimulação parassimpática do 

coração. Em um estudo anterior realizado por Trilk et al. (2011), com 28 mulheres 

sobrepeso/obesas e sedentárias, durante quatro semanas, realizaram o HIIT utilizando do 

protocolo de Wingate. Os autores observaram uma redução na frequência cardíaca de repouso 

com o protocolo, possivelmente por maior ativação do sistema parassimpático.  

O treinamento em pista facilita o trabalho e o acompanhamento, visto que no presente 

estudo, cada voluntário correu com sua velocidade determinada pelo teste vai e vem de Léger e 

Lambert (1982), diminuindo o índice de lesões ocasionadas com protocolos que utilizam apenas 

uma tentativa, como os trabalhos citados anteriormente, onde tivemos testes de Wingate para 

avaliar VFC. 

Num trabalho onde (Nakamura 2009) avaliou 16 atletas universitários de vôlei e de 

basquetebol, do sexo masculino (20,6 ± 2,5 anos, 73,4 ± 8,2 kg, 184 ± 1 cm), selecionados de 

forma intencional e por conveniência e foi feita o teste de vai-vem de Léger e Lambert (1982), 

para a determinação do VO2 máximo. No segundo dia, foi determinado o índice vagal cardíaco 

(IVC) através do teste de exercício de 4 segundos (T4s) (ARAÚJO et al., 1992; ALMEIDA et 

al., 2005; PIMENTEL et al., 2010), logo após foi realizada uma sequência contínua de sete tiros 
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consecutivos de velocidade em uma distância de 28 m, em um protocolo semelhante ao utilizado 

no presente estudo, porém utilizando atletas universitários e adolescentes, não houve melhora 

significativa na variabilidade, porém houve no Vo
2
. 

Houve aderência e índice de desistência baixíssimo no estudo, pois, além de se tratar de 

militares, que por sua vez, tem disciplina no que fazem, eram treinados em seu próprio trabalho 

em momento de serviço, visto que a pista de treino se situava dentro do quartel, se trata de um 

lugar arejado e com ótimo espaço, (CARNEIRO 2016) num trabalho com 7 homens e 7 

mulheres, avaliou a influência da frequência de passada (FP) na VFC, representada pelos 

intervalos RR, de corredores recreacionistas fundistas, com idade entre 37 ± 4 e 30 ± 5 anos; 

massa corporal: 74,9 ± 7,7 e 56,1 ± 3,6 kg; estatura: 1,76 ± 0,05 e 1,63 ± 0,05 m; consumo 

máximo de oxigênio: 51,8 ± 2,5 e 46,3 ± 6,6 ml.kg-1.min-1) onde correram a uma velocidade 

confortável, em esteira rolante, a uma velocidade auto selecionada, seguida de duas corridas na 

mesma velocidade durante 5 minutos cada, e não foram encontrados  diferenças estatisticamente 

significativas entre os RR (homens e mulheres: 397,3 ± 40,8 e 416,5 ± 63,4 ms; 381,2 ± 37,4 e 

378,6 ± 34,9 ms; 382,2 ± 39,8 e 393,0 ± 52,0 ms) nas condições de FP, FP+10% e FP-10%, 

respectivamente, apesar da tendência de existirem maiores valores de RR durante a corrida 

realizada em velocidades maiores, concluindo que: a VFC parece não ser dependente da técnica 

de corrida em baixas e moderadas intensidades, porém representa uma alternativa simplificada 

para obter informações a respeito do metabolismo aeróbico durante o exercício. O que foi 

relevante no presente estudo, foi o fato da melhora significativa (P<0,05) no grupo HIIT, 

demonstrando que atividades de maior intensidade demonstram ser mais eficientes no que se diz 

melhora da VFC. 

Os presentes resultados demonstraram a eficiência da corrida HIIT em pista nos valores de 

VFC, o que aponta a corrida como um potente exercício, apesar da facilidade de execução, (Lunz 

et.all 2013) realizou um estudo com dois grupos diferentes, : 1) Praticantes de musculação (PM; 

n = 31), caracterizado por treinamento de hipertrofia ou força máxima; 2) Praticantes de corrida 

de longa distância (PC; n = 28), caracterizado por treinamento superior a 40 km/ sem, e 

frequência maior ou igual a três sessões/sem. Foi também incluído um grupo controle (C; n = 

35), composto por homens aparentemente saudáveis, Foram obtidas três medidas da PA e FC em 

jejum e após repouso na posição sentada por pelo menos cinco minutos, em sala silenciosa e com 

temperatura controlada (22-24 ºC). As medidas foram feitas em aparelho oscilométrico 

(Omron® 705CP, Intelissense, Japão), Utilizou-se esteira ergométrica (Inbrasport Super ATL) e 

um ergoespirômetro (Córtex, modelo Metamax 3B) para realização dos testes. Previamente ao 

teste obtinha-se registro de ECG e medida da Pressão arterial. Utilizou-se protocolo de rampa, o 
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qual progredia de cinco a 14 km/h para o grupo PM, de seis a 12 km/h para o grupo C e de seis a 

22 km/h para o grupo PC. Em relação à VFC, o componente HF foi maior e os componentes LF 

e LF/HF foram menores para o grupo PC quando comparado ao grupo C. O grupo PM 

apresentou respostas intermediárias para esses componentes da VFC, de maneira que os valores 

não foram estatisticamente diferentes em comparação aos dois outros grupos. Não foram 

identificadas diferenças estatísticas entre os grupos para os parâmetros SD1, SD2 e SD1/SD2 o 

que nos mostra novamente que resultados em VFC são mais evidentes em treinamentos mais 

longos e não se mostram muitos eficazes em testes curtos, seja em esteira em alta ou baixa 

intensidade ou em ciclo ergômetro, em alta intensidade. 

Além de ter mostrado a eficácia na VFC do HIIT em pista, tal proposta de exercício físico 

pode facilitar a adesão das pessoas ao treinamento físico, reduzindo os níveis de sedentarismo da 

população. O HIIT proposto no presente trabalho se destaca pela fácil aplicabilidade e 

necessidade apenas de um cardiofrequencímetro para o seu monitoramento. A simplificação do 

treinamento permite que ele ocorra inclusive em ambientes de curto espaço, e que pessoas 

possam treinar até mesmo na rua, nas portas de suas moradias.  
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8 CONCLUSÃO: 

 

Após 24 sessões de intervenção observou-se que o grupo HIIT aumentou SD1, o que sugere 

uma melhora da variabilidade da frequência cardíaca.   
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10 APÊNCIDES:  

 

APÊNDICE A – termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

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. 
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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 

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).  

 

 

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: ___________________________________________ 
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Testemunha: ___________________________________________ 

 

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

dentro dos limites de meus conhecimentos científicos. 

Pesquisador responsável:         

 

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 
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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  

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  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  
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