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O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.  

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas 

tranquilas. 

 Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor 

do seu nome.  

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal 

algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me 

consolam.  

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, 

unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda certamente 

que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha 

vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias”. 

 

                                                                                     Salmos 23:1-6 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar os efeitos do HIIT realizado em uma única 

sessão diária (tradicional) versus acumulado em 3 sessões diárias sobre a glicemia em jejum 

de ratos Wistar. Para a realização dos protocolos foram utilizados ratos Wistar adultos 

machos, que foram divididos em três grupos: Sedentário, HIIT tradicional e HIIT acumulado, 

cada grupo continha 10 animais. O protocolo de treinamento foi da seguinte forma: o grupo 

HIIT tradicional (HIIT) passou por uma única sessão de treinamento durante o dia com 6 

minutos de estímulo (85 a 100% VO2Máx), sendo que cada estímulo tinha duração de 1 minuto 

intercalados com 1 minuto de recuperação passiva. Já o grupo HIIT acumulado (HIIT 

ACUM) realizou o mesmo protocolo, porém, ao invés de realizar uma sessão única, o grupo 

realizou 3 sessões de 2 minutos de estímulos intercalados com 1 minuto de recuperação 

passiva entre cada estímulo em 3 sessões diárias com intervalo de 4 horas, totalizando assim, 

os mesmos 6 minutos de exercício realizado pelo grupo HIIT. A análise foi feita através da 

anova one way ou two way com post hoc de Tukey e nível de significância de 5%. Os 

resultados obtidos para a glicemia de jejum foram: (SED: 99,38±5,317; HIIT: 84,25±3,012; 

HIIT ACUM: 76,75±10,36 mg/dL). Dessa forma concluímos que ambos os protocolos de 

exercício demonstraram eficiência em reduzir glicemia de jejum.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims to investigate the effects of HIIT performed in a single daily 

(traditional) versus cumulative session in 3 daily sessions on fasting glycemia. In the 

protocols performed, adult male Wistar rats were used, which were divided into three groups: 

Sedentary, traditional HIIT and accumulated HIIT, each group containing 10 animals. The 

training protocol was as follows: the traditional HIIT group (HIIT) underwent a single 

training session during the day with 6 minutes of stimulation, with each stimulus lasting 1 

minute interspersed with 1 minute of passive recovery. The HIIT group (HIIT ACUM) 

performed 3 sessions of 2 minutes of intercalated stimuli with 1 minute of passive recovery 

between each stimulus, thus totaling the same 6 minutes of exercise performed by the HIIT 

group. The analysis was done through anova one way or two way with Tukey post hoc and 

significance level of 5%. The results obtained for fasting glycemia were: (SED: 99.38 ± 

5.317; HIIT: 84.25 ± 3.012; HIIT ACUM: 76.75 ± 10.36 mg / dL). Thus, we conclude that 

both exercise protocols demonstrated efficiency in reducing fasting blood glucose. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus tipo II é uma das principais enfermidades que assolam a 

humanidade atualmente. Segundo a (OMS, 2016) de 1980 a 2014 a prevalência global da 

diabetes praticamente duplicou de 4,7% em 1980 para 8,5% em 2014 na população adulta. 

Dentre os principais fatores de risco relacionados a essa doença está o sedentarismo  

Nosso grupo de estudos do Laboratório experimental de treinamento físico (LETFis), 

investiga os efeitos do exercício realizado de forma acumulada como uma alternativa eficiente 

para gerar adaptações benéficas oriundas dessa modalidade de exercício no que diz respeito a 

prevenção de DCNT´s. Costa-Pereira et al. (2016) constataram que o exercício contínuo  

acumulado em sessões curtas ao longo do dia demonstrou-se mais eficiente do que o exercício 

contínuo realizado em única sessão diária ao atenuar de forma mais acentuada o acúmulo de 

gordura visceral em ratos.  

Os protocolos com HIIT (high-intensity interval training) são caracterizados por serem 

tempo- eficientes, dessa forma especula-se que podem apresentar uma maior adesão por parte 

dos indivíduos pelo fato de poderem ser realizados em um curto período de tempo.   

Dessa forma nosso grupo desenvolveu o protocolo do HIIT acumulado que baseia-se 

em fracionar o HIIT em sessões curtas ao longo do dia. Nossa hipótese é  que o protocolo de 

HIIT Acumulado é tão eficiente quanto o de HIIT na prevenção de fatores de risco para a 

diabetes. O objetivo deste trabalho foi comparar o efeito do HIIT realizado em sessão única 

versus o HIIT realizado em sessões acumuladas sobre a glicemia em jejum de ratos wistar. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O sedentarismo como fator de risco para desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis  

Já está bem documentado na literatura que o sedentarismo gera diversas consequências 

negativas para a saúde do indivíduo como doenças cardiovasculares e metabólicas. A 

atividade física e o exercício físico são parâmetros que podem levar a melhoria da saúde 

cardiometabólica do indivíduo, no entanto vale ressaltar que existem diferenças entre ambos.  

A atividade física é caracterizada como qualquer ação de contração muscular que 

exceda os níveis do metabolismo basal.  

Já o exercício físico tem como característica principal uma ação sistematizada e 

padronizada de movimentos voluntários durante determinado período de tempo visando à 

melhoria ou manutenção do condicionamento físico do indivíduo.  Conforme Pate et al. e 

Caspersen et al. apud Araújo & Araújo (2000) o exercício tem como objetivo melhorar um ou 

mais componentes da aptidão: condição aeróbica, força e flexibilidade.    

É importante também destacar que outro fator determinante ligado a homeostase da 

glicemia e ao sedentarismo é a capacidade aeróbica do indivíduo. Já foi demonstrado na 

literatura que existe uma relação direta entre maior capacidade aeróbica e redução do risco de 

desenvolvimento de doenças de ordem cardiometabólica como a diabetes tipo II. (JASSEN & 

GOODYEAR, 2005). 

Dessa forma o exercício aeróbico se apresenta como um método não farmacológico, eficaz na  

prevenção, melhoria ou manutenção de fatores de proteção dos riscos cardiometabólicos 

gerados pelo sedentarismo.    

 

2.2 Diabetes 

 

Atualmente as doenças cônicas não transmissíveis são as principais causas de 

mortalidade no mundo, entre elas destacamos o diabetes mellitus tipo 2 que e caracterizada 

como uma síndrome metabólica na qual o organismo cria uma resistência ao hormônio 

insulina,  e em decorrência dela  ele passa a sofrer com o excesso de glicose no sangue, assim 

causado um quadro de hiperglicemia crônica que pode causar danos irreversíveis ao individuo 

afetado por essa enfermidade, dessa forma levando a moléstias como retinopatia, nefropatia e 

neuropatia além de doenças cardiovasculares, conforme regula o SUS (2016). 
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“hiperglicemia crônica e alterações do metabolismo de carboidratos, proteínas e 

gorduras, decorrentes de defeitos da secreção e/ou ação da insulina. O diabetes 

apresenta elevada morbimortalidade associada à complicações agudas 

(hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar) e crônicas (retinopatia, nefropatia 

e neuropatia), além de maior risco para doenças cardíacas e cerebrovasculares, 

sendo, portanto, prioridade em saúde pública”. 

 

Os dois principais exames para identificação da diabetes são a hemoglobina glicada e 

a glicemia em jejum, alterações nesses exames podem caracterizar um quadro pré-diabético 

ou diabético. Os principais fatores de risco para a diabetes tipo 2 são o excesso de peso, a má 

alimentação, o sedentarismo além de fatores hereditários, esse último e o único que não pode 

ser alterado, mas no que diz respeito aos outros pode-se agir diretamente sobre eles com 

mudanças nos hábitos de vida como, por exemplo a prática regular de exercícios físicos. 

 

2.3 Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) 

 

 Mesmo com a efetividade já demonstrada dos protocolos de exercício aeróbico de 

moderada intensidade no que diz respeito a promoção de fatores relacionados a saúde 

(REBECCA et al., 2002; HOLLOWAY, 2009; NORRBON et al., 2004; MITSUHASHI, 

YAMADA & IIDA, 2011) grande parte da população ainda encontra dificuldades em 

ingressar e se manter em programas de treinamento físico que utilizem essa metodologia 

(GAESSER & ANGADI, 2011). O que pode ser demonstrado pelos resultados de uma 

pesquisa realizada em 2013 no Brasil que constatou que 53% da população não realizavam 

exercício físico de forma regular, sendo que para 70,1% das pessoas a falta de tempo seria a 

maior dificuldade encontrada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 Sendo assim, diversos órgãos de promoção a saúde em todo o mundo como o Colégio 

Americano de Medicina Esportiva (ACSM) indicam metodologias alternativas ao exercício 

aeróbico de moderada intensidade e longa duração (GARBER et al., 2011). Nessa perspectiva 

nas diretrizes de 2016 do ACSM, surge o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade 

caracterizado por ser realizado em curtos períodos de tempo, sendo realizado com estímulos 

de alta intensidade e curta duração intercalados com períodos de recuperação passiva ou de 

recuperação ativa em baixa intensidade. 

 Os protocolos de treinamento de HIIT vem sendo estudados fora do âmbito puramente 

esportivo desde a década de 70, ganhando ainda mais destaque na comunidade acadêmica 

diante da perspectiva terapêutica nos últimos 40 anos como pode ser observado ao analisar-se 

o aumento da literatura referente a essa metodologia de treinamento (BURGOMASTER et al., 
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2007; LITTLE et al., 2010; LITTLE et al., 2011; LITTLE et al., 2011; HOOD et al. 2011; 

TALANIAN et al., 2012; LARSEN et al., 2013;  VINCENT et al., 2015).     

 

2.4 Treinamento físico aeróbico de forma acumulada  

O treinamento acumulado caracteriza-se por ser realizado em duas ou mais sessões ao 

longo do dia, diferenciando-se assim do treinamento contínuo que é realizado em uma única 

sessão diária (HARDMANN, 1999; ZAMBON, 2009; FULTON et al., 1997). 

Desde a década de 90 vários trabalhos tiveram como objetivo comparar o exercício 

contínuo e o exercício acumulado, pois durante muitos anos considerou-se que a efetividade 

do exercício estava ligada ao seu tempo de realização, mais especificamente ao tempo de 

duração da sessão de exercício, assim sendo, era recomendado realizar o exercício de forma 

contínua e por um grande período de tempo. Essa perspectiva foi alterada com a publicação 

de alguns trabalhos na área que sugeriram efetividade similar entre o exercício realizado de 

forma acumulada e o exercício realizado de forma contínua (EBISU, 1985; JAKICIC et al. 

1995; FULTON et al., 1997; Gill et al. 1998; COLEMAN et al. 1999; MURPHY et al. 2000; 

HARDMANN, 1999; ZAMBON, 2009). 

Em 2016 o trabalho realizado por Costa-Pereira e colaboradores do nosso grupo de 

pesquisa comparou a efetividade de um protocolo de 60 minutos diários de forma contínua de 

natação com ratos wistar e um protocolo com 3 sessões de 20 minutos acumuladas 

diariamente durante 8 semanas sobre fatores de risco cardiovascular, nesse trabalho foram 

observados resultados positivos do exercício acumulado em relação ao exercício contínuo no 

que diz respeito a fatores de risco para DCNT´s, em especial, foi observado menor teor de 

gordura visceral para o grupo que realizou treinamento acumulado em relação ao grupo que 

realizou treinamento de forma contínua. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A falta de tempo é apontada como o maior empecilho para grande parte da população 

para que não seja possível a adesão e aderência a programas de exercício de forma regular, 

pelos mais variados motivos, que vão desde as questões de trabalho a questões interpessoais. 

(BRASIL, 2017)  

Elias e Navarro, (2006) chegam a afirmar que as transformações ocorridas nas últimas 

décadas no mundo do trabalho têm repercutido na saúde dos indivíduos e do coletivo de 

trabalhadores de forma intensiva. Isso pode ser observado pelo aumento exponencial da 

mortalidade das DCNT´s.  

Já foi demonstrado que o exercício físico aeróbio de moderada intensidade e longa 

duração promove efeitos positivos sobre a saúde cardiometabólica de seus praticantes, no 

entanto grande parte da população encontra dificuldades para ingressar e se manter em 

programas de treinamento que utilizam dessa metodologia.  

Nessa perspectiva diversos órgãos ligados a orientações para a promoção da saúde em 

todo o mundo como o Colégio Americano de Medicina Esportiva lançam em suas diretrizes a 

orientação para a prática de modalidades de exercício que sirvam de alternativa ao exercício 

contínuo de moderada intensidade e longa duração. Nesse contexto o HIIT surge como uma 

alternativa tempo-eficiente. Assim como o exercício acumulado, que classicamente é 

realizado em intensidade moderada e em duas a três sessões ao longo do dia.  

A partir da característica tempo-eficiente do HIIT e do trabalho realizado pelo nosso 

grupo de pesquisa em que Costa-Pereira et al. (2016) verificaram uma relação positiva do 

exercício realizado de forma fracionada em comparação ao exercício contínuo, o presente 

estudo vale-se dessas duas modalidades de exercício com o intuito avaliar e comparar os 

efeitos do HIIT e HIIT acumulado  sobre a glicemia em jejum em ratos. 
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4. OBJETIVO 

 

➢ Avaliar e comparar os efeitos do HIIT realizado de forma acumulada versus o HIIT 

tradicional sobre a glicemia em jejum de ratos wistar. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Animais e Condições Experimentais 

 

O presente estudo foi iniciado com um N de 30 ratos Wistar machos, pesando cerca de 

250g, com 60 dias de vida. O protocolo de eutanásia e manuseio teve como base (CONCEA) 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, de acordo com a Lei Nº 11.794 

de 8 de Outubro de 2008. Os animais utilizados foram fornecidos pelo Biotério Central da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os animais foram acomodados em caixas de 

polipropileno em conjuntos de 3 animais por caixa em sala com temperatura de 22 ± 2ºC com 

ciclo invertido de claro-escuro de 12 horas das 06 às 18 horas com livre acesso à ração 

comercial para roedores e água filtrada. Ao término do experimento os animais foram 

eutanasiados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Utilização Animal CEUA-

UFVJM com o registro 031/2016.  

 

5.2 Cálculo Amostral  

 

A glicemia em jejum dos animais foi a nossa principal variável analisada após as 

intervenções. O teste de glicemia de jejum foi o parâmetro utilizado para o cálculo da 

amostra. A base dos valores foi definida no estudo anterior Costa-Pereira & colaboradores 

(2016) o qual teve condições semelhantes.  

O programa utilizado para o cálculo foi G*Power 3.1.9.2 (Frank Faul, Universität 

Kiel, Germany), o ᾳ foi 95% nos 3 grupos experimentais e o β foi 85%.  Com base nesse 

cálculo obteve-se um total de 8,20 animais por grupo, mas como poderia ocorre perda 

considerável de 10 a 20% no experimento, foi estabelecido um N de 10 animais por grupo, 

dessa forma obteve-se o valor de total de 30 animais.   

 

5.3 Desenho Experimental  

 

Com 60 dias de vida os animais foram submetidos a uma semana de adaptação na 

esteira sem inclinação com velocidade de 10 cm/s por 10 minutos durante 5 dias no mesmo 

horário no período da manhã. Após essa primeira semana de adaptação os animais passaram 

por um teste de VO2Máx e pesados, dessa forma foram coletados os dados do pré-treinamento, 
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ao final dos testes os animais foram divididos aleatoriamente em 3 grupos experimentais o 

grupo controle aqui definido com grupo sedentário o qual passaremos a chamar de (SED), o 

grupo HIIT tradicional ou (HIIT) e o grupo HIIT acumulado ou (HIIT ACUM). Após 72h foi 

iniciado o protocolo de treinamento propriamente dito, com duração de 8 semanas sendo que 

na metade desse período, ou seja, na 4 semana os animais foram novamente submetidos ao 

teste de VO2Máx para reajuste de intensidade. 

 

 

 

FIGURA 1: Esquema ilustrativo do protocolo experimental. 

 

5.4 Protocolos De Treinamento  

 

O protocolo de treinamento foi realizado em esteira, durante 8 semanas, 5x/semana, 

com 6 minutos de estímulo e recuperação passiva de 1 minuto em intensidade de entre 85%-

100% do VO2Máx, sendo que na 4ª semana foi realizado uma reavaliação do consumo máximo 

de oxigênio para fins de reajuste da intensidade do exercício.  

 

5.4.1 Grupo exercício intervalado de alta intensidade sessão única (HIIT) 

  

O protocolo foi realizado em uma única sessão diária de HIIT, o exercício foi 

realizado em esteira (Insight) sem inclinação, da mesma forma que foi realizado (o teste de 

VO2Máx ). Foram realizados 6 minutos diários de estímulos, sendo cada estímulo de 1 minuto a  

85-100% do VO2Máx intercalados com 1 minuto de recuperação passiva. (6x1’).  A sessão era 



17 

 

iniciada com um aquecimento a 50% do VO2Máx, durante 3 minutos após o aquecimento, a 

velocidade era ajustada para a velocidade determinada para o treinamento.  Dessa forma dava-

se início ao exercício propriamente dito, da seguinte forma 1 minuto de estímulo e 1 de 

recuperação passiva.  Após o estímulo o animal era imediatamente retirado da esteira e 

colocado em sua caixa onde permanecia por 1 minuto até o próximo estímulo. 4 animais do 

grupo HIIT treinavam às 8h, 3 animais às 12h e 3 animais treinavam às 16h.  

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                     Total de 6 minutos de estímulo  

 

FIGURA 2: protocolo de treinamento grupo HIIT tradicional. 

 

5.4.2 Grupo exercício intervalado de alta intensidade acumulado (HIIT ACUM)  

 

O protocolo foi realizado em 3 sessões ao longo do dia nos horários de 08:00h, 12:00h 

e 16:00h. Cada sessão foi composta por 2 minutos de estimulo de 1 minuto a 85-100% do 

VO2Máx intercalados com 1 minuto recuperação passiva (2x1’). A sessão era iniciada a partir 

de 1 minuto de aquecimento a 50% do VO2Máx, e, em seguida, a velocidade era ajustada para a 

velocidade correspondente à intensidade de 85-100% do VO2Máx. O acúmulo das sessões 

gerava um volume total de 6 minutos diários de estímulo fracionados em três sessões de 2 

minutos de estímulo ao longo do dia.  
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                 Total de 6 minutos de estímulo 

  

 

FIGURA 3: Protocolo de treinamento com HIITACUM. 

 

A tabela 1 ilustra como foi a progressão do protocolo de treinamento físico. Os 

volumes das sessões diárias e frequências semanais foram fixos ao longo das 8 semanas de 

treinamento sendo a sessão de 6 minutos diários de estímulo com frequência de 5 dias na 

semana. A progressão se deu pelo aumento da intensidade do exercício, sendo na semana 1: 

85% VO2Máx, semanas 2 e 3: 90% VO2Máx, semanas 4 e 5: 95% VO2Máx, semanas 6, 7 e 8: 

100% VO2Máx. 
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TABELA 1: Progressão do treinamento. 

 

5.4.3 Grupo sedentário  

 

O grupo sedentário permaneceu não treinado durante todo o período experimental, no 

entanto, uma vez por semana ele realizava 10 minutos de atividade a 10 cm/s na esteira para 

familiarização aos testes. 

 

5.5.1 Teste de Consumo máximo de oxigênio 

  

Os animais passaram por um teste progressivo até a exaustão para determinação do 

consumo máximo de oxigênio (VO2Max) com o auxílio de um analisador de oxigênio e 

dióxido de carbono (Oxyleptro, Harvard Apparatus, Spain) conectado a um computador que 

realizava a análise dos dados através do software Metabolism. Foi utilizada uma esteira 

acoplada ao sistema, e a partir de um protocolo específico foi possível determinar o consumo 

máximo de oxigênio. O protocolo teve caráter progressivo com acréscimo de 3 cm/s de 

SEMANA INTENSIDADE FREQUÊNCIA TOTAL DE 

ESTÍMULOS 

1 85% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 

2 90% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 

3 90% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 

4 95% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 

5 95% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 

6 100% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 

7 100% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 

8 100% VO2Máx 5 vezes por semana 6 minutos 
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velocidade a cada 2 minutos até a exaustão do animal. A esteira foi mantida sem inclinação. 

Houve um estímulo elétrico de 0,25 mA (um estímulo com duração de 200 ms a cada 

segundo) para manter os ratos correndo na esteira (Adaptado WISLOFF et al., 2001). A 

exaustão do animal foi considerada como o momento em que ele se mantinha por mais de 5 

segundos prostrado sobre a barra que lhe aplicava o choque.  

 

5.5.2 Teste de Glicemia em Jejum  

 

Para essa análise os animais passaram por um jejum durante um período de 8 horas, 

para que no início da manhã fosse coletado o sangue para teste. Os animais eram retirados de 

suas caixas, logo após realizava-se uma incisão na extremidade distal da calda dos animais, 

era feita então a coleta do sangue com o kit ACCU-CHEK Performa, com tiras específicas 

para a determinação da glicemia em jejum dos três grupos analisados no projeto. 
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Foi realizado teste de Shapiro wilk para verificar a normalidade dos dados. Os 

resultados estão expressos em média ± desvio padrão e foram analisados usando ANOVA one 

way ou two way com post hoc de Tukey com nível de significância de 5%. O software 

estatístico utilizado foi o STATISTICA versão 10.0 e os gráficos foram confeccionados 

utilizando GraphPadPrism 4.0.  
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7. RESULTADOS 

 

A figura 4 apresenta os resultados de consumo de oxigênio pré e pós os protocolos de 

treinamento. É possível observar homogeneidade antes do período de treinamento entre os 

três grupos, já após o treinamento os grupos treinados apresentaram maior VO2Máx do que o 

grupo SED s-8. (SED s-0: 52,01±5,530; SED s-8: 49,84±3,039; HIIT s-0: 49,94±3,828; HIIT 

s-8: 68,76±5,158; HIIT ACUM s-0: 51,24±5,849; HIIT ACUM s-8: 66,97±3,013ml/kg/min). 

Estes resultados demonstram a efetividade do protocolo de treinamento. 
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Figura 4: Consumo de oxigênio pré e pós protocolo de treinamento. N = 10. P<0,05. Anova two way 

seguida por teste de tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos. 

 

 

 

 

 

A figura 5 apresenta os resultados da homeostase da glicemia. Pode-se observar que a 

glicemia de jejum foi menor nos animais treinados em relação aos sedentários e não 
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apresentou diferença significativa entre os grupos treinados. (SED: 99,38±5,317; HIIT: 

84,25±3,012; HIIT ACUM: 76,75±10,36 mg/dL). 

                      

Figura 5: Glicemia em jejum após as 8 semanas de treinamento. N = 10. P<0,05. Anova one 

way seguida por teste de tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística entre os grupos. 
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8. DISCUSSÃO 

Nossos resultados evidenciaram que ambos os protocolos de treinamento foram 

similarmente eficientes em reduzir a glicemia em jejum e levar a ganhos no consumo máximo 

de oxigênio.  

Já está consolidado na literatura que o exercício físico regular é uma ferramenta não 

farmacológica que pode ser utilizada tanto com caráter preventivo ou terapêutico em relação a 

diversas doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes Mellitus tipo 2, em razão dos 

seus efeitos positivos em relação a parâmetros de risco cardiovasculares e cardiometabólicos 

(BARRILE et al., 2015; DEVLIN et al., 1987; ARCIERO et al., 1990, MARAN et al., 2010).  

Em 2017 Chavanelle et al. Realizaram um protocolo de treinamento intervalado de 

alta intensidade que consistia em 13 estímulos de 4 minutos entre 85-90% do VO2Máx 3 vezes 

por semana durante 10 semanas e foi encontrada uma redução na glicemia de jejum desses 

animais. No trabalho realizado por Moreira et al. (2006) a execução do protocolo intermitente 

levou a uma menor glicemia de jejum em adultos com sobrepeso. Resultados que demonstram 

a efetividade de protocolos de HIIT em modelo animal e humano. Com destaque ao fato que 

existe uma menor demanda temporal em relação ao exercício contínuo de intensidade 

moderada, e essa demanda temporal dos protocolos contínuos é a principal queixa de grande 

parte da população para não ingressar ou não permanecer em programas de treinamento físico 

(TROST et al., 2002). 

Em nosso trabalho os grupos HIIT e HIIT ACUM apresentaram glicemia de jejum 

15,22% e 22,71% respectivamente menores que o grupo SED.  

Segundo normativa de 2016 do Sistema Único de Saúde, o teste de glicemia de jejum 

deve ser utilizado como uma das ferramentas que levam ao diagnóstico da diabetes, sendo que 

deve destacar-se que este é um teste metodologicamente falando com logística e despenho 

financeiro mais acessível quando comparado a outros testes que possuem o mesmo caráter 

diagnostico. Uma menor glicemia de jejum é um indicativo importante de uma menor 

quantidade de glicose circulante, que culmina possivelmente em uma menor sobrecarga 

metabólica, e consequentemente em uma possível maior homeostase glicêmica.  

Existe uma relação estabelecida na literatura entre baixa capacidade aeróbica e 

doenças de cunho cardiometabólico (GIST et al., 2014), dando-se assim destaque ao VO2Máx 

por tratar-se de um dos mais importantes marcadores para essas doenças (KETEYIAN, et al., 

2008). Sendo que já foi anteriormente demonstrada a capacidade do treinamento intervalado 

de alta intensidade em promover ganhos rápidos e significativos no consumo máximo de 

oxigênio (GIBALA & MCGEE, 2008; ZIEMANN et al., 2011).  
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É interessante notar que as melhorias encontradas em nosso trabalho são da ordem de 

27% para o grupo HIIT e de 25% para o grupo HIIT ACUM em decorrência de apenas 6 

minutos de estímulo, sendo que o grupo HIIT ACUM realizou três sessões diárias com apenas 

2 minutos de estímulo por sessão. Helgerud et al. (2007) mostraram que indivíduos saudáveis 

que realizaram um protocolo de HIIT com 12 minutos diários de estímulo, por 3 vezes na 

semana durante 8 semanas foi capaz de levar a um aumento de 5,5% o VO2Máx.  

Apesar da característica marcante do treinamento intervalado de alta intensidade de ser 

realizado em sessões curtas, em modelo animal é muito comum encontrar na literatura 

trabalhos que realizaram sessões com cerca de uma hora de duração quando o objetivo foi 

mensurar o consumo máximo de oxigênio (KEMI et al., 2005; HARAM et al.,2009; 

WISLOFF et al., 2001), assim nosso trabalho se mostra extremamente interessante pelo fato 

de ter sido realizado em um curto período de tempo, apenas 6 minutos diários de estímulo 

durante 8 semanas, e com resultados iguais ou superiores a outros protocolos realizados 

anteriormente no que diz respeito ao consumo máximo de oxigênio dos animais treinados.  

Um dos mecanismos que podem auxiliar na explicação para a menor glicemia em 

jejum dos animais treinados é a maior sensibilidade à insulina que fibras musculares treinadas 

apresentam principalmente durante o período de recuperação nas horas subsequentes à 

realização do protocolo de treinamento. 

 O desenvolvimento de um protocolo de treinamento que se mostre tão eficiente quanto 

um protocolo de HIIT tradicional se insere em um contexto que grande parte da população 

aponta a falta de tempo como principal razão para a não realização de exercícios de forma 

regular, mesmo sabendo-se que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para as 

DCNT´s, e que a mortalidade dessas patologias passa por aumentos exponenciais. Diante 

desse quadro um protocolo que se caracterize por ser realizado em reduzido volume mostra-se 

como uma alternativa tempo-eficiente que pode ser utilizada por profissionais da educação 

física como uma ferramenta integrante de um programa de prevenção a DCNT´s. 
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9. CONCLUSÃO 

Conforme apresentado no presente estudo observa-se que HIIT acumulado foi tão 

eficiente quanto o HIIT em reduzir a glicemia de jejum, resultado este que está associada ao 

aumento do controle glicêmico, o qual é determinante para a prevenção da diabetes e no caso 

de indivíduos com um quadro pré-diabético ou diabético, está relacionado a diminuição no 

uso de medicamento para o controle glicêmico, sendo que vários desses fármacos tem 

inúmeros efeitos colaterais.  Dessa forma esse protocolo pode ser uma alternativa viável 

futuramente para a prevenção e manutenção da saúde. 
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