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O que é resistência? 
 
 



Capacidade de manter uma dada velocidade 

ou potência por um período de tempo 

prolongado 

 

 

Resistência 



Contração muscular  



Contração muscular 

ATP 
ADP 

+ 

Pi 



ATP 
ADP 

+ 

Pi 

Contração muscular 

Sistemas Regeneradores de ATP 



FONTES DE ENERGIA PARA RESSÍNTESE 
DE ATP 



O objetivo das vias metabólicas de produção de ATP é 
transferir energia química dos substratos energéticos 

em ambientes bioquímicos adequados para as ligações 
do grupo fosfato (Pi) do ATP. 

Vias metabólicas 



Treinamento aeróbio 

Depende da capacidade de ressintetizar ATP pela via aeróbia, o que requer adequado 
fornecimento de oxigênio da atmosfera até a mitocôndria 

Neder e Nery, 2003  



Substrato energético  

Armazena na sua complexidade estrutural energia química suficiente para 
promover pelo menos uma reação de ressíntese de ATP  

Produção 

 de ATP 

Substratos 

energéticos 

vias metabólicas 

calor 
Trabalho 

celular 

carboidratos 

lipídeos  

Consumo de  

ATP 



Vias aeróbias de produção de ATP 
Piruvato formado no citoplasma é transportado para a matriz mitocôndrial 

Ciclo de Krebs 
 
 

3 NADH+ + H+ e 1 FADH2  



Piruvato desidrogenase 



Cadeia transportadora de elétrons 
(Membrana interna da mitocondria) 

Quantidade de ATP produzida: 
 
38 ATPs (glicose plasmática) 
39 ATPs (glicogenio muscular) 
 

Cada molécula de FADH2 e NADH responsáveis pela reconstituição respectiva de 2 e 3 moléculas de ATP.  
 



Via aeróbia e exercício 
Quantidade de ATP produzida: 
 
38 ATPs (glicose plasmática) 
39 ATPs (glicogenio muscular) 
 
Velocidade de produção é baixa: 
Complexidade da via 
Envolvimentos dos sistemas cardiorrespiratório e endócrino 
 



Treinamento aeróbio 

Os programas de treinamento visam criar adaptações centrais e periféricas 
para aumentar o desempenho aeróbio 



Treinamento aeróbio 

A magnitude das respostas ao treinamento dependem: 
 
• Duração do exercício 
• Intensidade 
• Frequência 
• Estado inicial de treinamento 
• Potencial genético 
• Idade 
• Sexo 
 
 



Treinamento aeróbio 

A magnitude das respostas ao treinamento dependem: 
 
 
 
 
 
 
• Recuperação 

 
 
 

Baixo estímulo de treinamento e período longo de 
recuperação pode levar ao destreinamento. 
 
 
 
Período de recuperação muito curto pode levar ao 
overtraining 



Treinamento aeróbio 

Por meio de adaptações cardiorrespiratórias e musculares desloca a curva para a direita.  



Treinamento aeróbio 

Parâmetros que determinam o desempenho aeróbio (5 min até 2 horas*) 
 
 
• Consumo máximo de oxigênio (VO2max) 
• % VO2max sustentada (limiar) 
• Economia de exercício 
• Cinética do consumo de oxigênio 
 
 
 

* Eventos de mais de 2 horas podem ser influenciados por fatores nutricionais, termorregulação, fatores 
psicológicos ou músculo esqueléticos.  



Treinamento aeróbio 

VO2max 
 

. 

 
Está fortemente associado com o desempenho aeróbio 
 
É limitado pela taxa de oxigênio que pode ser fornecido para o músculo, e 
não da capacidade de extração muscular.  



Treinamento aeróbio 

Sedentário de 23 anos                                                       Ciclista professional de 23 anos 



Treinamento aeróbio 

volume sistólico máximo: 

 

• 43 mL/batimento 
(estenose mitral) 

 

• 112 mL/batimento 
(fisicamente ativo)  

 

• 205 mL/batimento 
(atletas)  

Powers e Howley, 2000 



Treinamento 
aeróbio 

Em resposta ao treinamento aeróbio: 

 

      volume sistólico (volume do VE, contratilidade e 

volume diastólico final) 

 

       sensibilidade às catecolaminas 

 

 

 

 

 

 Bradicardia do atleta 



Treinamento aeróbio 

Sedentário de 23 anos                                                       Ciclista professional de 23 anos (FC 

repouso 28 bpm).  



Treinamento 
aeróbio 

 

 Diferença arterio-venosa de O2 
(devido ao aumento da capilarização e 
consequente tempo de trânsito) 

 

 

 

 

  

 necessidade de fluxo sanguíneo 
muscular para mesma intensidade submáxima de 
exercício 



Treinamento 
aeróbio 

Outras causas para maior oxidação de 

gorduras: 

 

Atividade de enzimas oxidativas da 

beta-oxidação e ciclo de Krebs. 

 

Transportadores de lipídeos da 

membrana plasmática 

 



Treinamento 
aeróbio 

 

 conteúdo total de hemoglobina 

 

 

 

 

   

 capacidade de transporte de oxigênio 



Treinamento 
aeróbio 

 

 volume plasmático   

 

 [Hb] 

 

 

   

  

 

 

 viscosidade do sangue  

  

 Resistência ao fluxo sanguineo 
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Treinamento aeróbio 

Andrade e Lira 2016 



VCT

Triatlo

Controle
Futebol

Handebol

Volume cardíaco total 

Treinamento aeróbio 

Andrade e Lira 2016 



Treinamento aeróbio 



Treinamento aeróbio 



Treinamento aeróbio 

Recomendação geral para iniciantes, 
fisicamente ativos e populações 
especiais: 
 
 
20-60 min, 3-5 sessões/semana  
intensidade entre 50 e 85% do 
VO2max. (ACSM, 2011) 

 
 

 
 



Treinamento aeróbio 

3 – 5 sessões por semana 
6 semanas 
20-30 min  
Intensidade do limiar 
 

10% VO2max 

Carter et al 1999 

9 semanas  23% VO2max (sendo que 14% do aumento 
foram nas primeiras 3 semanas) Hickson et al 1981 



Treinamento aeróbio 

Rápida do VO2max 

Volemia         volume sistólico e tolerância ao calor 



Alta intensidade é mais interessante? 
 

80-100% VO2max 

Treinamento aeróbio 



Treinamento aeróbio 

Economia de exercício 



Treinamento aeróbio 

VO2max similar a EC pode ser determinante da performance 10Km 
(Conley and Krahenbuhl 1980) 



Treinamento aeróbio 

Treinos de 6 até 12 semanas parecem melhorar pouco a economia de corrida. 
 
A economia de corrida está associada com o volume de treino. 

6 semanas 

Jones et al 1999 



Treinamento aeróbio 

• Padrão de recrutamento de unidades motoras (muda padrão de recrutamento, 
melhora capacidade oxidativa ) 

• Atletas mais velhos 
• Altos volumes de treino (melhora a técnica) 
• Treino em diferentes velocidades 
• Antropometria 

 

Fatores associados com a economia de corrida 



Treinamento aeróbio 

• Fatores fisiológicos e metabólicos (reduz a ventilação pulmonar e FC submáximas)  
• Biomecânicos e técnicos 
• Flexibilidade (indivíduos encurtados são mais econômicos      Armazenamento de 

energia elástica e estabilização do quadril na fase de apoio.  
• Força muscular ( diminui a porcentagem da força máxima utilizada e retarda o 

recrutamento de fibras tipo II) Ex: alta velocidade e carga baixo parece ser melhor.  
 

Fatores associados com a economia de corrida 



Treinamento aeróbio 

V-VO2max 
 

 
Interação entre VO2max e economia de corrida 
Não confundir V-VO2ax com Vpico 
V-VO2max é a velocidade que pode ser sustentada em prova 3km (8min) elite.  
 
 
Sujeitos com 53 a 67 ml/kg/min 
 
V-VO2max vs desempenho 8km  r= 0,93 
VO2max     vs desempenho 8km  r=0,69 
EC               vs desempenho 8km   r= -0,16 

Jones and Doust 1998 



Treinamento aeróbio 

V-VO2max 
 

É possível haver melhora da V-VO2max sem haver melhora 
do VO2max  

 
 

Economia de corrida 



Treinamento aeróbio 
V-VO2max 

 
Treino de alta intensidade. A V-VO2max é a menor velocidade 
associada com o VO2max e treinar no VO2max é necessário para 
melhorá-lo.  
 
 
Se melhorar a V-VO2max, a mesma porcentagem do VO2max ocorrerá 
em velocidade absoluta mais alta.  

 
 



Treinamento aeróbio 

V-VO2max 
 
Qual tempo um individuo sustenta na V-VO2max? (Tmax - 4-8 min) 
 
Treinos na intensidade do V-VO2max devem ser duração de pelo 
menos 60% do Tmax)  
 
 



Treinamento aeróbio 

6 repetições com V-VO2max por 60% do Tmax.  
4 semanas 
2 vezes por semana 

Carter et al 1999 



Treinamento aeróbio 

Limiar de lactato /ventilatório 

 

 

• O treinamento de resistência 
está associado com redução do 
nível de lactacidemia para a 
mesma intensidade absoluta de 
esforço.  

 



Treinamento aeróbio 

Limiar de lactato /ventilatório 

 

 

• Geralmente ocorre em 50-80% 
do VO2max. 

 

• Corredores de elite 86% 
VO2max na prova 

• Corredores amadores 65% do 
VO2max na prova 

 



Treinamento aeróbio 

Exercício realizado acima do limiar: 
 
• Fadiga mais rápido (acidose 

metabólica e prejuízo da função 
muscular) 
 

• Depleção de glicogênio mais 
acelerada 



Treinamento aeróbio 

Parece que o exercício realizado na 
intensidade do limiar ou treino 
intervalado acima e abaixo do limiar: 
 
• melhoram este parâmetro sem 

melhorar o VO2max.  
 

Treino acima do limiar: 
• Melhora ainda mais este 

parâmetro.  
 



Treinamento aeróbio 

A melhora do limiar pode ser consequência: 
 
• Menor taxa de produção de lactato 

 
• Aumento na taxa de remoção (tamponamento do ácido) 

 
• Hipertrofia dos fibras do tipo I (há forte associação entre porcentagem de fibras do 

tipo I e limiar) 
 

• Mudança de Fibras IIa para fibras tipo I 
 

• Aumento da expressão de miosina lenta em fibras do tipo II 
 

• Aumento da capilaridade muscular (aumenta o tempo de transito e 
consequentemente a dif (a-v)O2 

 



Treinamento aeróbio 

Adaptações do músculo esquelético: 
 
• Aumento da concentração de bomba sódio-potássio. 

 
• Aumento da capacidade de transporte de lactato 

 
• Aumento da concentração de mioglobina 

 
• Aumento da capacidade oxidativa do músculo esquelético (número e tamanho das 

mitocôndrias, enzimas do ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e 
lançadeira malato-aspartato ) 
 

 



Treinamento aeróbio 

A membrana mitocondrial interna é impermeável ao NADH., de modo que este precisa 
ser reoxidado a NAD+, transferindo seus elétrons ao oxalacetato, para que a entrada do 
poder redutor na matriz mitocondrial seja possível.  



Treinamento aeróbio 

Melhora do metabolismo de lipídeos 
 
• Maior capacidade do ciclo de Krebs de aceitar piruvato      menor produção de 

lactato 
 

• Maior capilarização      maior absorção de gordura e atividade de enzimas do 
metabolismo lipídico 
 

• Redução na taxa de depleção de glicogênio 
 

• Maior uso de lipídeos no exercício submáximo (menor R) (pouca glicogênio 
muscular, cuja depleção está associada a fadiga) 
 

 



Vias aeróbias de produção de ATP 
Piruvato formado no citoplasma é transportado para a matriz mitocôndrial 

Ciclo de Krebs 
 
 

3 NADH+ + H+ e 1 FADH2  



Treinamento aeróbio 

Melhora do metabolismo de lipídeos 
 
• Maior capacidade do ciclo de Krebs de aceitar piruvato      menor produção de 

lactato 
 

• Maior capilarização      maior absorção de gordura do sangue e atividade de 
enzimas do metabolismo lipídico 
 

• Redução na taxa de depleção de glicogênio, que está associada à fadiga 
 

• Maior uso de lipídeos (menor R) no exercício submáximo 
 

 



Treinamento 
aeróbio 

O aumento da perfusão de sangue arterial no 

músculo esquelético é um dos principais fatores 

de sinalização celular para angiogênese e 

biogênese mitocondrial. Isso torna todas as fibras 

musculares esqueléticas, inclusive as fibras de 

contração rápida, com maior capacidade aeróbia. 

Esse efeito aumenta a capacidade do músculo em 

oxidar ácidos graxos livres. 

 



Treinamento aeróbio 

Melhora do metabolismo de lipídeos 
 
• Maior capacidade do ciclo de Krebs de aceitar piruvato      menor produção de 

lactato 
 

• Maior capilarização      maior absorção de gordura do sangue e atividade de 
enzimas do metabolismo lipídico 
 

• Redução na taxa de depleção de glicogênio, que está associada à fadiga 
 

• Maior uso de lipídeos (menor R) no exercício submáximo 
 

 



Treinamento aeróbio 

Treino abaixo do limiar  
 
• Aumenta mitocôndria da fibra 

do tipo I, mas intensidades 
mais altas são necessárias para 
aumentar das fibras do tipo II 



Treinamento aeróbio 

Cinética do consumo de oxigênio 

O lactato formado nesta fase 
será removido e a lactacidemia 
será restabelecida em valores 
de repouso 



Treinamento aeróbio 

Cinética do consumo de oxigênio 

Carga constante abaixo do limiar 

O lactato sanguíneo sobre até estabelecer um 
novo valor sanguíneo acima daquele de 
repouso e o VO2 aumenta (componente 
lento).  

Componente lento: aumento do VO2 entre 3 e 6 minutos de carga constante.  



Treinamento aeróbio 

O MLSS pode ser definido como a máxima 
intensidade de esforço em que o lactato 
ainda permanece estável, ou sobe pouco 
(equilíbrio entre produção e remoção).  
 
 

Máximo lactato de fase estável 



Melhor índice de capacidade aeróbia.   

Treinamento aeróbio 



Treinamento aeróbio 

Máximo lactato de fase estável e potência crítica 



Potência Crítica 
 

Poole et al. (2016) 

Severo Pesado 

Limiar 

 

LL ou LV 

 

Moderado 



Treinamento aeróbio 

A melhora do componente lento está associada com adaptações intramusculares e 
alteração do padrão de recrutamento de unidades motoras  
 



Treinamento aeróbio 

• Atletas bem treinados que 
dobraram o volume de treino não 
melhoraram o VO2max. Entretanto, 
o aumento de volume foi em 
relação ao período de base 
20/30km semana.  

 

• Atleta que tem alto volume e 
intensidade baixa apresenta um 
platô de aumento do VO2max. 

Melhora do VO2max 

 

 

 

 

Parece que altos volumes de treino 
com baixa intensidade não são 
eficientes para melhorar VO2max.  



Treinamento aeróbio 
Melhora do VO2max 

 

 

 

 

Qual seria o limite de volume, abaixo do qual não há melhora do VO2max??? 



Treinamento aeróbio 
Melhora do VO2max 

 

 

 

 

Parece que a intensidade é a variável mais importante para gerar ganhos de VO2max.  

Intensidade entre período de base e pré competitivo   

VO2max 



Treinamento aeróbio 
Melhora do VO2max 

 

 

 

 

90-100% VO2max 
 

Parece ser interessante para melhorar VO2max 

Melhorou 5,4% VO2max de atletas bem treinados ainda que o volume tenha caído 10%. 

Billat et al 2002 



Treinamento aeróbio 

• Treinar na intensidade do 
VO2max coloca o máximo stress 
nos processos fisiológicos e nas 
estruturas que limitam o VO2max, 
portanto esta parece ser a melhor 
intensidade para gerar ganhos no 
VO2max. 

 

 

 

 

Máxima sobrecarga de pressão e 
volume ao miocardio 

Midgley et al 2006 

Melhora do VO2max 

 

 

 

 



Treinamento aeróbio 

70-85% VO2max 
 Billat et al 2004 

Melhorou significativamente VO2max 

Melhora do VO2max 

 

 

 

 

Altos volumes com 70- 80% da FC max  dilatação biatrial e biventricular e 
aumento no débito cardíaco 

Baggish et al. 2008 



Treinamento aeróbio 

Treinamento em velocidades superiores a V-VO2max seriam ainda melhores?  

136% VO2max     vs              106% VO2max 
Franch et al 1998 

Melhora do VO2max 

 

 

 

 



Promove maior estresse endotelial (shear-stress) em comparação as 
intensidades leve-moderada devido a maior sensibilidade arterial a acetilcolina 
(liberada pelo neurônio motor) bem como maior expressão nos níveis de óxido 
nítrico. 

Treinamento aeróbio 

Maior adaptação central ao treino de alta intensidade 
 
  DC= FC x VS 

Haram et al., 2009; Mitranun et al., 2013 



Treinamento aeróbio 

Treinamento de força melhora o VO2max? Não  

Melhora do VO2max 

 

 

 

 

Treinamento de força parece ocorrer em 44% do VO2max e não melhora o VO2max.  
O ganho de massa corporal total pode até piorar o VO2max 



Treinamento 
aeróbio 

• VO2max cai 8% por década até 45 anos. 

 

• Pode cair até 20% aos 70 anos. 

 

• A inatividade física é pior que o 
tabagismo e obesidade.  

 

 



Treinamento aeróbio 

Novas intervenção tem como objetivo reduzir problemas de saúde: 
 
• Doenças cardiovasculares 
• Diabetes 
• Obesidade 
• Hipertensão 
• Câncer 
• etc 



Treinamento aeróbio 

Tradicionalmente : exercício moderado 
de 30-60 minutos/dia 



Treinamento aeróbio 

Poucas pessoas são capazes de 
manter 30min em 85% VO2max. 
 
 
Alternativa: intervalado 
 
 
1) tempo de duração do 

intervalo/recuperação 
2) intensidade do esforço 
3) tempo de esforço 
4) número de 



Treinamento aeróbio 

Treinamento intervalado de alta intensidade 



Treinamento aeróbio 

Treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) 

Tradicionalmente usado para atletas. 
 
Também tem bons resultados para pacientes cardiopatas e com 
síndrome metabólica. 
 
Treino intervalado com 85-95% FCmax melhora mais do que o treino 
moderado (pacientes com doença crônica). Melhora mais em quem 
é menos treinado.  
 
 
 
 



Treinamento aeróbio 

Sprint interval training -SIT 

Protocolo: 
 
4 a 6 séries de 30 segundos (corrida, pedal ou remo) com 4 minutos de intervalo 
 
6 vezes por semana por 2 semanas. População: jovens 
 
 
Resultados: 
 
VO2max 
 
Capacidade oxidativa muscular  
 
desempenho 

Gibala et al 2008, Burgomaster et al 2004, Buchheit et al 2010 



Treinamento aeróbio 

Sprint interval training -SIT 

Protocolo: 
 
4 a 6 séries de 30 segundos (corrida, pedal ou remo) com 4 minutos de intervalo 
 
6 vezes por semana por 2 semanas 
 
 
Resultados: 
 
VO2max 
 
Capacidade oxidativa muscular  
 
desempenho 

Gibala et al 2008, Burgomaster et al 2004, Buchheit et al 2010 

SIT melhora mais do que controle 
SIT melhora tanto quanto contínuo 



Gist et al 2013 



Treinamento aeróbio 

A melhora inicial do VO2max provavelmente é decorrente de 
melhora das condições periféricas (musculares e volemia). 
 

Relação entre aumentos no consumo de oxigênio máximo (%) e a 

hipertrofia do ventrículo esquerdo (%). 

Andrade e Lira 2016 



Treinamento aeróbio 

Treinamento intervalado de alta intensidade vs contínuo 

A comparação nem sempre é fácil porque: 
 
• Falta grupo controle 
• Intensidade diferente do contínuo (50-90%VO2max) 
• Grupos especiais? 
 



- ↑ VO2max 

- ↑  Limiar anaeróbio 

- ↑ Desempenho Aeróbio; 
- ↑ Citrato Sintase; 
- ↑ Capacidade Oxidativa das Fibras do Tipo I; 
- ↑ Lactato Desidrogenase (atividade); 
- ↑ Hexokinase (atividade); 
- ↑ PFK (atividade).  

 

Treinamento aeróbio 
Enorme diversidade de protocolos 



Treinamento aeróbio 
Melhora do VO2max 

 

 

 

 

Conclusão: 
 
 
Treinar em alta intensidade - velocidade submáxima, máxima ou 
supramáxima gera melhora de VO2max. 
 
 

Cuidado: lesão muscular, depressão do sistema imunológico, overrreaching.  



Treinamento aeróbio 

Adaptado de Malm (2006). 



Treinamento aeróbio 
Melhora do VO2max 

 

 

 

 

Limitação da melhora: 
 
A melhora do VO2max ocorre em até 50%. Limite de adaptação central. 
 
A melhora posterior se dá mais as custas da melhora do limiar de 
lactato.  



Pilates – efeitos na capacidade 
aeróbia 

Outros protocolos que aumentem a adesão são importantes 
 
 



Variables Pre Post ∆% p value d value 90% CI 

Pilates (n=22)             

15.0±2.6 17.2±3.4* 11.6±17.6 <0.01 0.60 0.31 – 0.89 

HR in VT (bpm) 109±13# 122±15* 10±11 <0.01 0.90 0.47 – 1.30 

19.4±3.6 21.1±4.1* 7.9±19.5 0.01 0.48 0.18 – 0.78 

HR in RCP (bpm) 130±15# 139±15* 6.0±9.6 0.01 0.56 0.21 – 0.91 

22.4±4.9 24.2±4.5* 19.9±15.5 0.01 0.33 0.12 – 0.54 

HRmax (bpm) 146±21& 155±16* 6.2±11.7 0.002 0.48 0.24 – 0.72 

Aerobic (n=21)             

18.7±2.7 20.1±3.2 6.1±10.2 0.22 0.38 0.05 – 0.71 

HR in VT (bpm) 126±10 127±17 -0.7±16.6 0.93 0.09 -0.16 – 1.8 

23.2±3.8 24.3±3.8 3.0±12.3 0.72 0.21 -0.13 – 0.55 

HR in RCP (bpm) 146±16 145±19 -1.8±11.0 0.91 0.03 -0.09 – 0.15 

26.8±4.3 27.0±4.4 14.8±10.5 0.64 0.13 -0.11 – 0.37 

HRmax (bpm) 160±16 158±19 -1.7±6.6 0.48 0.12 -0.16 – 0.40 

Control (n=17)             

17.9±3.9 18.7±4.3 3.4±14.7 0.18 0.19 -0.04 – 0.42 

HR in VT (bpm) 127±11 128±10 0.4±10.0 0.94 0.10 -2.10 – 2.30 

22.3±4.9 22.4±4.5 -1.2±10.1 0.73 0.04 -0.15 – 0.23 

HR in RCP (bpm) 146±13 145±10 -0.8±6.3 0.92 0.05 -0.78 – 0.88 

25.9±5.4 25.2±4.7 9.8±11.5 0.31 0.08 -0.05 – 0.21 

HRmax (bpm) 165±12 156±12* -6.2±6.5 0.02 0.74 0.22 – 1,30 



Variables Pre Post ∆% p value d value 90% CI 

Pilates (n=22)             

15.0±2.6 17.2±3.4* 11.6±17.6 <0.01 0.60 0.31 – 0.89 

HR in VT (bpm) 109±13# 122±15* 10±11 <0.01 0.90 0.47 – 1.30 

19.4±3.6 21.1±4.1* 7.9±19.5 0.01 0.48 0.18 – 0.78 

HR in RCP (bpm) 130±15# 139±15* 6.0±9.6 0.01 0.56 0.21 – 0.91 

22.4±4.9 24.2±4.5* 19.9±15.5 0.01 0.33 0.12 – 0.54 

HRmax (bpm) 146±21& 155±16* 6.2±11.7 0.002 0.48 0.24 – 0.72 

Aerobic (n=21)             

18.7±2.7 20.1±3.2 6.1±10.2 0.22 0.38 0.05 – 0.71 

HR in VT (bpm) 126±10 127±17 -0.7±16.6 0.93 0.09 -0.16 – 1.8 

23.2±3.8 24.3±3.8 3.0±12.3 0.72 0.21 -0.13 – 0.55 

HR in RCP (bpm) 146±16 145±19 -1.8±11.0 0.91 0.03 -0.09 – 0.15 
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Variables Pre Post ∆% p value d value 90% CI 
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HRmax (bpm) 165±12 156±12* -6.2±6.5 0.02 0.74 0.22 – 1,30 
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18.7±2.7 20.1±3.2 6.1±10.2 0.22 0.38 0.05 – 0.71 

HR in VT (bpm) 126±10 127±17 -0.7±16.6 0.93 0.09 -0.16 – 1.8 

23.2±3.8 24.3±3.8 3.0±12.3 0.72 0.21 -0.13 – 0.55 

HR in RCP (bpm) 146±16 145±19 -1.8±11.0 0.91 0.03 -0.09 – 0.15 

26.8±4.3 27.0±4.4 14.8±10.5 0.64 0.13 -0.11 – 0.37 

HRmax (bpm) 160±16 158±19 -1.7±6.6 0.48 0.12 -0.16 – 0.40 

Control (n=17)             

17.9±3.9 18.7±4.3 3.4±14.7 0.18 0.19 -0.04 – 0.42 

HR in VT (bpm) 127±11 128±10 0.4±10.0 0.94 0.10 -2.10 – 2.30 

22.3±4.9 22.4±4.5 -1.2±10.1 0.73 0.04 -0.15 – 0.23 

HR in RCP (bpm) 146±13 145±10 -0.8±6.3 0.92 0.05 -0.78 – 0.88 

25.9±5.4 25.2±4.7 9.8±11.5 0.31 0.08 -0.05 – 0.21 

HRmax (bpm) 165±12 156±12* -6.2±6.5 0.02 0.74 0.22 – 1,30 



Treinamento aeróbio 
Melhora do limiar de lactato 

Tradicionalmente acredita-se que treinar grandes volumes em intensidade 
moderada melhora o limiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entretanto,  
 
Aumento de 103% do volume de treino abaixo do limiar por 4 semanas NÃO 
melhorou o limiar em corredores bem treinados. Lehmannet al 1991 



Treinamento aeróbio 
Melhora do limiar de lactato 

Treinar na intensidade do LL ou pouco acima melhora o limiar (dados não conclusivos) 
 
 
20min / 6 x semana / intensidade LL                      10% LL 
 



Treinamento aeróbio 
Melhora do limiar de lactato 

 
Corredores bem treinados precisam correr em intensidades acima do LL para 
melhorar. 
 
 
Possíveis explicações: 
 
• Melhorar o condicionamento das fibras tipo II que só são recrutadas acima de 

90% VO2max 
 
• Adaptações fisiológicas só seriam possíveis com altos níveis de lactacidemia.  
 
 Vale lembrar que atletas de elite podem ter lactacidemia <2,5mmol/L em                  
90-95% VO2max.  
 
 



Treinamento aeróbio 
Melhora do limiar de lactato 

Treino com 90-100%  

 LL e VO2max 



Treinamento aeróbio 
Melhora do limiar de lactato 

Treinamento de força melhora o LL???? Talvez  



Treinamento aeróbio 
Melhora da economia de corrida 

 

 

 

 
Parece que atletas mais experientes possuem melhor economia de corrida 
 
Atletas idosos podem não ter melhor EC pq tem pior capacidade de armazenamento 
de energia elástica 
 
A EC é melhor no pace de treinamento, portanto sugere-se treinar no pace da prova.  



Treinamento aeróbio 
Melhora da economia de corrida 

 

 

 

 

Treinamento de força melhora a EC?  SIM 



Treinamento aeróbio 
Melhora da economia de corrida 

 

 

 

 

Possíveis explicações: 

Melhora a força 

eficiência mecânica 

o padrão de recrutamento 

capacidade de armazenamento de energia elástica 



PLIOMETRIA 

“ Uso de um movimento rápido de atividade 

excêntrica seguido por uma atividade 

concêntrica brusca que objetiva melhora da 

potência (Houglum, 2001).” 



PLIOMETRIA 

Utiliza 

flexibilidade força propriocepção 

Desenvolvimento 

potência velocidade coordenação eficiência de movimento 



PLIOMETRIA 

• Atividades de início e término rápido, 

• Mudança rápida de direção 

• Aceleração e desaceleração 

 

Automática, econômica e eficientemente 

PLIOMETRIA 



Componente mecânico; 

  Elementos contráteis (miofibrila); 

  Componente elástico em série (tendão, sarcolema) 

  Componente elástico em paralelo (tecido conjuntivo) 

 

Componente neural; 

  Fuso muscular; 

  Órgão tendinoso de Golgi. 

PLIOMETRIA 



• A atividade pliométrica é a ponte entre 

exercício terapêutico e exercício funcional. 

PLIOMETRIA 



PLIOMETRIA 

Pré-requisitos para treinamento pliométrico: 

1. Força – para poder controlar a atividade. 

2. Flexibilidade – permite uma melhor fase excêntrica e menor 

risco de lesão. 

3. Propriocepção – agilidade, equilíbrio e coordenação são 

fundamentais para controlar o stress da pliometria.   

 



• A progressão do exercício pliométrico é 
fundamental para evitar lesões e dar um bom 
resultado. 

PLIOMETRIA 

simples 

geral 

pouco stress 

complexo 

específico 

maior stress 



PLIOMETRIA 

Devemos controlar: 

1. Intensidade 

2. Volume 

3. Recuperação 

4. Freqüência 



PLIOMETRIA 

Intensidade 

Refere-se ao grau, extensão ou magnitude do esforço 

aplicado durante o exercício. 

 

Força 

 

Flexibilidade 

 

Propriocepção 

 

 

Pliometria 

Peso 

 

Força aplicada para alongar 

 

Complexidade da agilidade. Equilíbrio ou 

atividade de coordenação 

 

Stress da atividade 



PLIOMETRIA 

Intensidade 

Aumento do stress: 

 

•Peso durante a atividade 

•Altura do salto vertical 

•Distância do salto horizontal ao arremesso 

•Velocidade da atividade 



PLIOMETRIA 

Volume 

• Refere-se a quantidade total de trabalho realizado em uma sessão 

• Não existe regra para volume, mas de maneira geral o trabalho 

pode começar com intensidade leve e de 60 a 100 saltos.  



PLIOMETRIA 

Recuperação 

Quantidade de repouso entre séries. 

Repouso >              trabalho de potência 

Regra geral: 1:5seg ou 1:10seg. 

 

Repouso <              trabalho de resistência 

Regra geral: 10 a 15seg. 



PLIOMETRIA 

Frequência 

Refere-se ao número de treinamentos pliométricos na semana.  

Freqüência  

Intensidade 

 

Tolerância do indivíduo 

 

Habilidade de recuperar 

Regra geral: 48h.  

depende 



PLIOMETRIA 



PLIOMETRIA 



PLIOMETRIA 



PLIOMETRIA 



Treinamento aeróbio 
Melhora da economia de corrida 

 

 

 

 



Treinamento aeróbio 
Melhora da economia de nado 

 

 

 

 



Treinamento aeróbio 
Melhora da economia de corrida 

 

 

 

 

Treino de flexibilidade?  Não 



Treinamento aeróbio 

ATENÇÃO AO RISCO DE LESÃO E OVERRREACHING 



Risco de lesão 
Intrínsecos 

 
• Encurtamento muscular ?? 
• Fraqueza muscular 
• Desequilíbrio muscular 
• Mau alinhamento 
• Instabilidade articular (diferente de hipermobilidade) 
• Sexo 
• Idade 
• Somatotipo 

 
 



Lesões musculares 



Lesões musculares 



Lesão ligamentar 

• Pode ser rutura ou estiramento. Pode ser dividida 
em 3 níveis de lesão. 

 

• 1º grau – poucos dias. 

• 2º grau – até 6 semanas 

• 3º grau – no mínimo 6 - 8 semanas até indefinido.  

 



Lesão ligamentar 



 

Joelho 

 

• Relação de equilíbrio muscular (flexores/extensores) 

 Normal entre 50 – 70%   

 

Avaliação muscular isocinética 
Avaliação muscular isocinética 

Netter, 2000 
Boden et al, 2000 



Estruturas cápsulo-ligamentares 



MANGUITO ROTADOR 



Fortalecimento preventivo 

Principalmente dos músculos do manguito rotador: 

 

• Infraespinhoso – rotação lateral 

• Supraespinhoso – abdução e rotação lateral 

• Subescapular – adução e rotação medial 

• Redondo menor – abdução e rotação lateral 



OMBRO 

Movimentos repetitivos em abdução 

Stress em estruturas: 

Músculo-tendíneas 

Cápsulo-ligamentares 

Falência por fraqueza 

Altera o equilíbrio escápulo umeral 

instabilidade 
Microtraumatismo tecidual 



OMBRO 



OMBRO 



TREINAMENTO AERÓBIO 

Uma combinação com sessões de alto volume e baixa intensidade 

e uma cuidadosa aplicação de sessões de alta intensidade parece 

ser a melhor estratégia para o desenvolvimento do desempenho 

aeróbio ao longo do treinamento. 



Treinamento aeróbio 

Diretrizes gerais para iniciantes 
 
1) intensidade moderada com um volume semanal de aproximadamente 150 min; 
2) 5 dias/semana, cada sessão entre 30-60 min, intensidade moderada (60-76% 

da frequência cardíaca máxima) ou 3 dias/semana de exercício vigoroso (77-
95% da frequência cardíaca máxima), 20-60 min  

3) associar uma sessão de treinamento continuo e múltiplas sessões intervaladas 
(de pelo menos 10 min) para acumular o volume diário necessário 

4) progressão gradual do tempo de esforço, frequência e intensidade são 
recomendados para melhor aderência ao programa de treinamento bem como 
prevenção de sobrecarga fisiológica, psicológica, riscos de lesões entre outros 

 5) pessoas que não conseguem atingir essas recomendações devem praticar 
atividades físicas até o momento de terem condições de realizar um esforço físico 
sistematizado nesses moldes.  

ACSM, 2011 



Treinamento aeróbio 

Diretrizes gerais intervalado 
 
Intensidade: deve ser acima da média executada durante a competição ou acima a 
do limiar anaeróbio, próximo ao VO2max ou Fcmax 
 
 
 
Intervalos e volume: o intervalo pode ser aplicado respeitando a duração do 
esforço realizado razão 1:1 (treinados) , 1:2 ou 1:3 (iniciantes) dependendo do 
nível de condicionamento, objetivo do treinamento ou intensidade da sessão. 
Diminuição da frequência cardíaca próximo a 40-60% da frequência cardíaca 
máxima e disposição para o próximo estímulo também pode ser um critério. 
 
 



Treinamento aeróbio 

Diretrizes gerais intervalado 
 
 
Número de séries: recomenda-se partir do tempo e/ou distância total estimado da 
sessão. Por exemplo, treino para prova de 10km, o número de séries pode variar 
de 8-12 séries de 400 m ou 5-6 séries de 1000m. O número de séries deve ser 
desenhado de modo que somado a distância ou tempo total, não seja superior a 
distância e ao tempo alvo.  
 
 
 
A frequência semanal: 1-2 vezes na semana. A recuperação é mais lenta do que do 
contínuo 
  



Treinamento aeróbio 

Diretrizes gerais contínuo 
 
 
Esforço prolongado em até 90% VO2max 
 
Contínuo de longa duração: 70%VO2max - zona recomendada para melhorar a 
aptidão aeróbia em indivíduos destreinados  
 
 
Contínuo de curta duração:  acima do limiar (20-50 min) 
 
 
A frequência semanal deve ser superior ao número das sessões intervaladas. 



Tabela 1. Orientações gerais 

INTENSIDADE DAS SESSÕES E ZONAS DE TREINAMENTO DESCRIÇÃO GERAL 

Atividade Leve, 50-60% da FC máx, próximo ao limiar aeróbio 

Contínuo 

Iniciantes, obesos, cardiopatas, treinos regenerativos 

  

Atividade Leve-Moderada, 60-70% da FC máx, acima do limiar aeróbio 

Contínuo 

 Pequenos ganhos aeróbios 

Pequenas adaptações cardiorrespiratórias 

Gasto calórico elevado devido ao esforço prolongado 

Manutenção das condições aeróbias 

  

Atividade Moderada, 70-80% da FC máx, próximo ao limiar anaeróbio 

Contínuo 

Pronunciados ganhos aeróbios 

Pronunciados benefícios cardiorrespiratórios 

Angiogênese 

Biogênese mitocondrial 

Atividade Alta, 80-90% da FC máx, igual ou ligeiramente acima da intensidade de 

limiar anaeróbio 

Contínuo 

Intervalado 

Benefícios na capacidade aeróbia 

Melhora da economia de movimento 

Benefícios periféricos 

Benefícios centrais 

  

Esforço Máximo, 90-100% da FC máx 

Intervalado 

Benefícios na capacidade aeróbia 

Benefícios na potência aeróbia 

Melhora da economia de movimento 

Melhora no desempenho aeróbio 

Benefícios periféricos 

Benefícios centrais 

Esforços anaeróbios 



Treinamento contínuo vs intervalado 

Adaptado de Daussin et al. (2008) 
 



- 

Treinamento aeróbio 

 Apesar da intensidade do treinamento ser determinante para melhorar o 
VO2max, o volume garante melhor a base aeróbia para sustentar uma 
intensificação do treinamento, melhor a recuperação durante e após as sessões e, 
consequentemente, melhora no desempenho. 
 

aproximadamente 600h/ano 
 

aproximadamente 1200h/ano 
 

aproximadamente 1300h/ano 
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Treinamento aeróbio 

Atletas de elite 
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Treinamento aeróbio 

Atletas de elite 

atividade simpática 
 
creatina cinase  
 
 

Pode provoca um estresse celular sem desencadear uma 
adaptação superior às intensidades sub-limiar anaeróbio 
   (Seiler e Kjerland, 2006; deAraujo et al., 2013).  
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Treinamento aeróbio 

Atletas de elite 

Para um atleta muito treino nesta zona, poderia prejudicar a recuperação e 
comprometer o rendimento nos 20% de treinos na Zona 3.  
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Treinamento aeróbio 

Atletas de elite 

Para um atleta esta intensidade de esforço pode ser um carga absoluta bem 
alta, o suficiente para gerar adaptações periféricas 



Obrigada! 


