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RESUMO 
 

MAZON, J.H. Efeitos da periodização do treinamento sobre a modulação 
autonômica cardíaca e marcadores de estresse endógenos em atletas de voleibol. 
2011. 63f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 

Nós investigamos os efeitos do modelo de periodização de cargas seletivas 

(MPCS) sobre a modulação autonômica da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) 

e marcadores de estresse endógenos, antes e após um período de competição, em 

jogadores de voleibol (N=32). O protocolo experimental para a avaliação da VFC 

consistiu do uso da análise espectral das séries temporais compostas dos intervalos R-

R derivados do eletrocardiograma obtidos na posição supina e durante o teste de 

inclinação (tilt test). Os níveis dos marcadores de estresse foram determinados pela 

quantificação da concentração plasmática de catecolaminas endógenas, cortisol e 

testosterona livre. Os resultados não demonstraram alterações na VFC antes e após o 

período de competição. Em contraste, a quantificação da concentração plasmática dos 

marcadores de estresse endógenos revelou reduções nos níveis de catecolaminas 

totais, noradrenalina e cortisol. Estas mudanças foram acompanhadas por aumentos na 

concentração de testosterona livre e na razão testosterona/cortisol. Em conclusão, 

nossos resultados demonstraram que o MPCS não alterou a modulação autonômica da 

VFC, mas promoveu adaptações benéficas aos atletas, incluindo mudanças positivas 

na concentração plasmática dos marcadores de estresse endógenos analisados. A 

ausência de alterações na VFC indica que não houve relação direta entre modulação 

autonômica cardíaca e marcadores de estresse endógenos no presente estudo. 

 

Palavras-chaves: Periodização do treinamento; modulação autonômica cardíaca; 

marcadores de estresse. 
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ABSTRACT 

 
MAZON, J.H. Effects of training periodization on cardiac autonomic modulation 
and stress endogenous markers in volleyball players. 2011. 63f. Thesis (Master) – 

Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2011. 

 
We investigated the effects of selective loads of periodization model (SLPM) on 

autonomic modulation of heart rate variability (HRV) and endogenous stress markers 

before and after a competition period in volleyball players (N=32). The experimental 

protocol for the evaluation of HRV consisted of using spectral analysis of time series 

composed of the R-R intervals derived from electrocardiogram obtained in the supine 

position and during the tilt test. Stress marker levels were determined by quantifying the 

plasma concentration of endogenous catecholamines, cortisol and free testosterone. 

The results showed no changes between the levels of HRV before and after a 

competition period. In contrast, the quantification of the plasma concentration of 

endogenous stress markers revealed reductions in the levels of total catecholamines, 

noradrenaline and cortisol. In conclusion, our results demonstrate that the SLPM did not 

change the cardiac autonomic modulation of HRV, but promoted beneficial adaptations 

in athletes, including positive changes in the plasma concentration of the endogenous 

stress markers. The absence of changes in HRV indicates that there is no direct 

relationship between cardiac autonomic modulation and endogenous stress markers in 

the present study. 

 
Key-words: Training periodization; cardiac autonomic modulation; stress markers. 
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1. INTRODUÇÃO 

O treinamento desportivo tem por objetivo proporcionar ao atleta o alcance 

de sua máxima performance. A estruturação ou distribuição planificada das cargas de 

treinamento (técnico, tático e físico) em períodos ou etapas tem sido denominada como 

periodização (Bompa, 1984; Verkhoshansky, 1990; Gomes, 2002).  

Oficialmente, o termo periodização surgiu no cenário mundial na década 

de 60 por meio dos estudos elaborados pelo professor Matveev (1977), idealizador do 

modelo de periodização conhecido como “clássico ou tradicional”, caracterizado pela 

existência de três períodos de treinamento bem definidos: preparatório (aquisição da 

forma esportiva), competitivo (manutenção da forma esportiva) e de transição (perda 

temporal da forma esportiva) (Gomes, 2002; Issurin, 2008).  

  Atualmente, o modelo tradicional de periodização tem apresentado 

algumas limitações na estruturação do treinamento para atletas de elite. O elevado 

número de competições inseridas no calendário esportivo em função da motivação 

financeira e do caráter comercial evidente do esporte de alto rendimento tornou incertos 

os períodos destinados à preparação geral dos atletas presentes no modelo tradicional. 

Além disso, fatores como a globalização, que permitiu maior intercâmbio entre 

especialistas e pesquisadores do esporte, resultando em uma melhoria da qualidade de 

treinamento e nível de desempenho atlético, associado à luta contra o uso de 

farmacológicos ilegais e a implementação de tecnologias esportivas avançadas, 

também exerceram influência na modificação da concepção de organização do 

processo de treinamento e induziram a utilização de modelos alternativos de 
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periodização denominados modelos “contemporâneos” (Issurin, 2008; Moreira, 2010; 

Issurin 2010).  

Os modelos contemporâneos de periodização são caracterizados e 

discutidos com base em quatro aspectos: a individualização das cargas de treinamento; 

a concentração de cargas de trabalho de uma mesma orientação em curtos períodos de 

tempo; a tendência a um desenvolvimento consecutivo de capacidades e objetivos, 

utilizando o efeito residual das cargas trabalhadas anteriormente; e o incremento do 

trabalho específico no treinamento (Verkhoshansky, 1990; Gomes, 2002; Moreira, 2006; 

Issurin, 2008; Moreira, 2010; Issurin, 2010).  

Um modelo alternativo que tem sido muito utilizado e pesquisado por 

representar uma forte oposição às idéias e princípios da periodização tradicional é o 

modelo proposto por Verkhoshansky (1990), denominado “blocos” ou “sistema de 

cargas concentradas”. O sistema de cargas concentradas e sua organização nas 

distintas etapas de treinamento tem por objetivo proporcionar as condições necessárias 

para que o desportista, após um período de perturbação da homeostase e conseqüente 

queda (possível) de rendimento, alcance resultados superiores no momento das 

intervenções mais importantes, manifestando, desta forma, o “efeito posterior duradouro 

do treinamento” (EPDT) (Oliveira, 1998; Moreira, 2006; Issurin, 2010). Entretanto, um 

dos problemas relacionado com a utilização deste sistema na organização do processo 

de treinamento atual, é o insuficiente período destinado à preparação dos atletas antes 

do início das competições.  

Buscando solucionar esta deficiência, Gomes (2002) preconizou o modelo 

de periodização de “cargas seletivas” (MPCS) com o objetivo de atender principalmente 
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ao calendário dos esportes coletivos. No MPCS, o volume de treino é mantido e as 

tarefas a serem desenvolvidas em cada etapa se alternam, ou seja, determinadas 

orientações de cargas ou capacidades físicas exercem, em cada momento, um peso 

maior sobre as demais. De acordo com seu idealizador, o incremento do trabalho 

específico no treinamento, com crescente utilização dos meios e métodos direcionados 

ao aperfeiçoamento da capacidade de velocidade e particularidades técnicas e táticas, 

pode induzir a uma tendência de melhora da forma esportiva ao longo de toda a 

temporada (Moreira, 2010). Entretanto, o conhecimento minucioso dos processos 

adaptativos, inerentes à utilização de cargas específicas no treinamento, representa um 

novo desafio para os profissionais que trabalham com o esporte de alto rendimento, 

necessitando os mesmos, de modelos de avaliação que lhes permitam acompanhar tais 

processos.  

Nesse sentido, tem sido sugerido que a avaliação e o monitoramento de 

marcadores de estresse no decorrer do treinamento podem permitir a remodelação e 

individualização da carga de trabalho sempre que necessário, com o objetivo de buscar 

o desempenho máximo possível do atleta (Hoffman et al., 2005). Ao mesmo tempo, 

podem também contribuir na prevenção e controle de uma patologia que permanece 

afetando um número elevado de atletas, denominada síndrome do “overtraining”, 

caracterizada pela manifestação de um estado de fadiga crônica causado por um 

desequilíbrio entre treinamento, competição e recuperação (Baumert et al., 2006).  

Partindo desse pressuposto, alguns estudos têm demonstrado que a 

análise da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC), quantificando indiretamente a 

influência dos dois componentes autonômicos, simpático e parassimpático, sobre o 
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coração, também poderia ser uma importante ferramenta no auxílio ao prognóstico do 

estresse e do condicionamento cardiovascular em atletas (Tulppo et al., 2003; Garet et 

al., 2004; Kiviniemi et al., 2006; Kiviniemi et al., 2007), uma vez que possibilita a 

avaliação não invasiva da função autonômica cardíaca em diferentes situações 

fisiopatológicas, incluindo a síndrome do overtraining (Baumert et al., 2006). Dois 

métodos são normalmente utilizados para análise da VFC; o primeiro é realizado no 

domínio do tempo e é baseado em cálculos estatísticos simples, utilizando as séries 

temporais oriundas dos intervalos R-R ou de pulso; enquanto que o segundo é 

realizado no domínio da frequência, por meio da análise espectral que decompõe a 

VFC em componentes oscilatórios fundamentais assim identificados; baixa frequência 

(LF; 0.04 – 0.15 Hz), que é decorrente da ação conjunta dos componentes simpático e 

parassimpático; e alta frequência (HF; 0.15 – 0.5 Hz), atribuída à modulação 

parassimpática e decorrente da influência vagal sobre o coração (Akselrod et al., 1981; 

Malliani et al., 1991; Task Force, 1996).    

Por outro lado, são crescentes os estudos que abordam o monitoramento 

das respostas hormonais como forma de acompanhamento e controle do estresse 

induzido pelo exercício físico ou treinamento (Adlercreutz et al., 1986; Häkkinen, 1989; 

Lehmann et al., 1992; Urhausen et al., 1995; Hug et al., 2003). Há consenso de que 

alguns hormônios estejam essencialmente envolvidos com os processos adaptativos 

desencadeados pelas cargas de treinamento ou competição, além de influenciarem sua 

fase de regeneração, como é o caso das catecolaminas e dos glicocorticóides 

(Urhausen et al., 1995; Hug et al., 2003; Kraemer WJ, Ratamess NA, 2005). De fato, 

através do monitoramento das alterações quantitativas de hormônios com propriedades 
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anabólicas e catabólicas, tais como a testosterona e o cortisol, respectivamente, é 

possível identificar um estado catabólico momentâneo que pode ser revertido através 

de medidas regenerativas apropriadas (Adlercreutz et al., 1986; Urhausen et al., 1995). 

Entretanto, os resultados apresentados até o momento não são conclusivos no que diz 

respeito à confiabilidade de modelos de avaliação do estresse como forma de 

acompanhamento das adaptações induzidas pelas cargas de treinamento. Parece que 

a modalidade esportiva deve ser considerada não somente na escolha dos marcadores 

a serem utilizados, como também na avaliação das respostas dos mesmos, uma vez 

que existem adaptações específicas para cada esporte. Além disso, estudos abordando 

a influência da utilização de cargas específicas no treinamento, como proposto pelo 

MPCS, sobre as respostas crônicas de marcadores de estresse são incipientes. 

  Diante do exposto, o presente estudo teve por finalidade investigar a 

influência da utilização do MPCS sobre a modulação autonômica cardíaca e 

marcadores de estresse endógenos em atletas de voleibol, antes e após um período de 

competição, utilizando as seguintes abordagens; 1) análise espectral da VFC na 

posição supina (repouso) e durante o teste de inclinação (tilt test); e 2) mensurações 

plasmáticas de catecolaminas (adrenalina, noradrenalina), cortisol e testosterona livre.
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2. OBJETIVOS 

  O objetivo do presente estudo foi investigar a influência da utilização do 

MPCS sobre a modulação autonômica da VFC e marcadores de estresse endógenos 

em atletas de voleibol, antes e após um período de competição, por meio das seguintes 

abordagens: 

 

2.1 Análise da variabilidade da freqüência cardíaca por meio da análise espectral na 

posição supina em repouso. 

 

2.2 Análise da variabilidade da freqüência cardíaca por meio da análise espectral 

durante o teste de inclinação (tilt test). 

 

2.3 Dosagens plasmáticas de catecolaminas (adrenalina, noradrenalina). 

 

2.4 Dosagens plasmáticas de cortisol em dois momentos específicos, 8h e 16h. 

 

2.5 Dosagens plasmáticas de testosterona livre. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Amostra 

  O estudo foi realizado com 32 atletas de voleibol do sexo masculino, com 

idade média de 24.6 ± 5.4 anos, submetidos ao modelo de periodização de cargas 

seletivas. Os critérios de exclusão adotados foram: alterações músculo-esqueléticas 

que impossibilitassem o atleta de realizar as avaliações ou participar dos treinamentos e 

competições; o uso de fármacos ou substâncias que pudessem interferir na função 

autonômica cardíaca do atleta. Todos foram triados no Laboratório de Fisioterapia 

Cardiovascular do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil. As 

avaliações foram realizadas antes do início e após o término do período de competição. 

Os atletas receberam informações sobre a justificativa, objetivos, procedimentos, riscos 

e benefícios do estudo e assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

para participarem do mesmo. O presente trabalho foi analisado e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto/USP (protocolo nº 8381/2010).  

 
3.2 Aspectos Éticos 

  A todos os atletas foi garantido o direito de receberem esclarecimentos e 

informações sobre o presente estudo. Da mesma forma, também foi garantida a 

segurança de não serem identificados, bem como de que todas as informações 

fornecidas permanecessem mantidas sob caráter confidencial. 
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3.3 Características do período de competição 

 O período de competição teve a duração de 12 semanas. O objetivo deste 

período, como proposto pelo MPCS, consistiu no aprimoramento do sistema 

neuromuscular com crescente utilização dos meios e métodos destinados ao 

aperfeiçoamento das capacidades de força e velocidade. A composição dos microciclos 

deste período esta descrita na Tabela 1.  
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Tabela 1. Composição dos microciclos do periodo de competição. 

 

Microciclos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

Total de dias de treinamento 6 6 6 7 3 5 6 7 6 6 6 6 

Número de sessões 10 10 10 11 6 9 10 11 11 10 10 10 
Tempo de treinamento 

( min ) 
900 840 880 840 720 840 900 840 960 840 810 810 

Jogos oficiais 2 2 2 3 --- 1 2 3 1 2 2 2 

             

Capacidades Motoras e Frequência semanal de utilização dos meios de treinamento 

             
Resistência Especial             
Coletivo Dirigido 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 

             

Força / Força Especial              

Exercícios de musculação 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

Lançamento de implementos 2 2 2 --- 1 1 1 --- 1 1 1 1 

Saltos múltiplos  2 2 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Saltos com barra --- --- --- --- 2 2 1 --- 1 1 1 1 

Saltos em profundidade 2 2 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

             

Velocidade             

Acelerações / Trações 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

             

Flexibilidade             

Alongamentos Dinâmicos 2 2 2 1 --- 2 2 1 2 2 1 1 

             

Trabalhos Profiláticos             

Propriocepção 1 1 1 1 --- 1 1 1 1 1 1 1 

Crioimersão 1 1 1 2 --- 1 1 2 1 1 1 1 
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3.4 Protocolos de avaliação 
 

3.4.1 Exames Laboratoriais  

As amostras de sangue foram coletadas em dois momentos, antes e após 

o período de competição, entre 7h00 e 8h00, utilizando tubos BD Vaccutainer® EDTA 

(Becton, Dickin, and Company, Franklin Lakes, NJ, USA). Excepcionalmente, também 

foram realizadas coletas de sangue as 16h00 para quantificação de cortisol. Em 

seguida as amostras foram centrifugadas durante 10 minutos, a 4ºC e a 3000 rpm. 

Após esse procedimento, o plasma isolado de cada atleta foi armazenado em tubos 

Eppendorfs (1,5ml) em um freezer (-80ºC) para posterior análise. Foi estabelecido um 

intervalo de 48 horas entre a última sessão de treino realizada e as coletas de sangue 

em laboratório. Os atletas foram orientados a manter jejum de 12 horas, não praticar 

atividades físicas e não ingerir bebidas contendo álcool ou cafeína durante este 

período. A glicemia, triglicérides e colesterol foram mensuradas por meio de 

espectrofotometria enzimática BECKMAN DU 640® (Beckman Coulter, Inc., Brea, CA, 

USA). Para as quantificações plasmáticas do cortisol e testosterona livre foram 

utilizados procedimentos específicos de radioimunoensaio (Siemens Medical 

Diagnostics, Los Angeles, CA). Por sua vez, a quantificação das catecolaminas 

plasmáticas foi realizada por cromatografia líquida de alta performance (HPLC) 

utilizando um detector eletroquímico multicanal (CoulArray 5600; ESA Inc., Chelmsford, 

MA, USA).  



Material e Métodos - 27 
 

Dissertação de Mestrado                                                                  José Henrique Mazon 
 

3.4.2 Análise da Variabilidade da Freqüência Cardíaca 

 A VFC foi avaliada por meio da análise espectral utilizando o registro do 

ECG, antes do início e após o término do período de competição. Os atletas foram 

orientados a não ingerir bebidas alcoólicas e cafeína, não praticar atividades físicas, e a 

manter a dieta habitual nas 48 horas que antecederam ao exame. O objetivo desse 

teste foi quantificar a modulação autonômica cardíaca dos atletas em ambos os 

momentos. O índice de modulação autonômica cardíaca tem sido utilizado como um 

marcador da qualidade da função cardíaca e também do estresse induzido pelo 

exercício. 

 

3.4.2.1 Análise Espectral 

  Os registros da frequência cardíaca para a análise espectral da VFC foram 

realizados entre 9h00 e 10h00 de acordo com o seguinte protocolo: os atletas foram 

colocados na posição supina durante 20 minutos sobre uma mesa ortostática elétrica; 

em seguida, eles foram passivamente colocados na posição inclinada a 75 graus por 

mais 20 minutos (tilt teste). Os registros na posição deitado em supino e durante o teste 

de inclinação foram realizados por meio do eletrocardiograma (ML866 PowerLab, 

ADInstruments, Bella Vista, NSW, Australia), sendo o ritmo respiratório fixado em 15 

ciclos/minuto com o auxílio de um metrônomo. As séries temporais foram obtidas dos 

os intervalos RR (iRR) adjacentes e, em seguida,  divididas em seguimentos de 200 

batimentos que foram sobrepostos ao longo dos segmentos de 100 batimentos da série 

anterior. Após o calculo de ambas as médias e variância de cada segmento, era 

realizada a análise espectral por meio do modelo auto-regressivo (Malliani et al., 1991; 
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Rubini et al., 1993; Task Force, 1996). Os componentes oscilatórios presentes nos 

segmentos estacionários, batimento a batimento dos iRR, foram calculados baseados 

nos recursos de Levinson-Durbin, de acordo com os critérios de Akaike’s (Malliani et al., 

1991). Esse procedimento permite uma quantificação automática da freqüência central 

e da influência de cada componente oscilatório relevante presente nas séries dos 

intervalos. Os componentes oscilatórios foram classificados como baixa freqüência (LF) 

e alta freqüência (HF), os quais apresentaram oscilações nas faixas de freqüência de 

0.04–0.15Hz e 0.15–0.5Hz, respectivamente. A força dos componentes de LF e HF na 

variabilidade dos iRR também foi expressa em unidades normalizadas, obtida pelo 

cálculo da porcentagem da variabilidade de LF e de HF considerando-se a força total, 

após a subtração do componente de muito baixa freqüência (VLF) (freqüências < 

0.04Hz). O procedimento de normalização tende a minimizar o efeito da mudança na 

força total sobre os valores absolutos da variabilidade dos componentes LF e HF 

(Malliani et al., 1991; Rubini et al., 1993; Task Force, 1996). Adicionalmente, a razão de 

LF/HF, também foi calculada a fim de estabelecer um índice para o balanço da 

modulação autonômica cardíaca. 
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Figura 1. Traçado representativo das séries temporais entre os intervalos das ondas R-

R adjacentes (iRR) obtidos dos jogadores de voleibol nos dois momentos analisados, 

ou seja, antes e após o término do período de competição.  

 

3.4.3 Composição Corporal  

A composição corporal foi avaliada antes do início e após o término do 

período de competição. O peso corporal e a estatura foram obtidos por meio de uma 

balança analógica (Welmy) e um estadiômetro (Sanny). Estas medidas foram utilizadas 

para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), que é o quociente entre a massa 

corporal/estatura2, sendo a massa corporal expressa em quilogramas (kg) e a estatura 

em metros (m). A composição corporal foi realizada por meio de análises de 

Bioimpedância (Quantum BIA 101; Q-RJL Systems, Clinton Township, MI, USA).

Inclinação 

Tempo (s) 

Supina 
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3.4.4 Ergoespirometria 

  Também foi realizado o teste ergoespirométrico antes do início e após o 

término do período de competição. A ergoespirometria tem por objetivo submeter o 

atleta ao estresse físico programado para obtenção de informações da função 

cardiorrespiratória e metabólica, como o limiar anaeróbio e o volume consumido de 

oxigênio no pico do exercício (VO2 máx.). Esse procedimento possibilita a prescrição da 

intensidade do treinamento físico e a avaliação objetiva da evolução das capacidades 

cardiorrespiratórias do atleta induzidas pelo treinamento.  

  O teste foi realizado em esteira ergométrica (Super ATL Millenium®, 

Inbramed/Inbrasport, Porto Alegre, RS, Brasil). O atleta teve a atividade elétrica 

cardíaca monitorada através do eletrocardiograma (ECG) com nove derivações (MC5, 

DI, DII, V1-V6) e o consumo de O2 foi monitorado por um analisador metabólico 

(Ultima™ CardiO2, Medical Graphics Corp., St. Paul, Minneapolis, USA). O protocolo 

em esteira utilizado foi o de Ellestad (1986). 

 Os parâmetros fisiológicos avaliados no teste ergoespirométrico foram: 

volume expirado (VE), volume consumido de O2 (VO2), volume expirado de CO2 

(VCO2), equivalente metabólico, limiar anaeróbio, níveis de lactato e glicemia 

sangüíneos, pressão arterial (PA), eletrocardiograma (ECG) e freqüência cardíaca (FC).  

  A análise eletrocardiográfica (ECG) foi feita por sistemas bipolares e os 

sinais elétricos emitidos pela atividade cardíaca foram captados por eletrodos fixados 

na pele do tórax. O procedimento de preparo da pele iniciou-se com a tricotomia 

adequada quando necessária e a limpeza dos locais escolhidos foi realizada com gaze 

embebida em álcool, esfregando-se várias vezes até conseguir um leve grau de 
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eritema. Os eletrodos foram do tipo descartáveis (3M) e sua colocação foi efetuada com 

o atleta em posição ortostática. 

  Durante a realização do teste também foi utiliza a escala de percepção de 

esforço de Borg (1998) modificado, para avaliar o grau de fadiga do atleta. 

 

3.5 Análise Estatística 

 Os dados estão apresentados como média e desvio-padrão. Os 

resultados dos valores metabólicos e antropométricos, fatores endógenos e análise 

espectral da VFC foram analisados pelo teste t de Student para medidas independentes 

e o teste de Mann-Whitney rank sum quando necessário. O nível de significância foi 

estabelecido em P <0,05 em todas as análises. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Características Antropométricas e Metabólicas 

  Na Tabela 2 estão representados os valores referentes às características 

antropométricas e metabólicas dos atletas comparados em dois momentos, antes do 

início e após o término do período de competição. Não houve diferenças significativas 

com relação às variáveis antropométricas analisadas. Quanto às variáveis metabólicas, 

por sua vez, observou-se um significativo aumento nos valores do consumo máximo de 

oxigênio (VO2 máx.) dos atletas após o período de competição. 
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Tabela 2. Características antropométricas e valores metabólicos dos jogadores de 

voleibol nos dois momentos analisados, ou seja, antes e após o término do período de 

competição. 

 Competição 

 Antes Após 

Características Antropométricas   

   Idade, anos 24.6 ± 5.4 ----- 

   Altura, m 1.94 ± 0.07 ----- 

   Peso, kg 91.5 ± 10.7 92.3 ± 11.4 

   IMC, kg/m2 24.2 ± 3.1 24.4 ± 3.2 

   Gordura corporal, % 12.3 ± 2.0 12.4 ± 1.9 

Valores Metabólicos   

   Freqüência Cardíaca, bpm 58.6 ± 6.7 58.9 ± 8.8 

   VO2 max. mL.kg-1.min-1 45.3 ± 4.1 49.2 ± 3.4* 

   Colesterol Total, mg/dL 148.1 ± 25.5 155.8 ± 23.3 

   HDL, mg/dL 46.2 ± 9.2 48.0 ± 9.2 

   LDL, mg/dL 86.4 ± 23.3 95.0 ± 22.8 

   VLDL, mg/dL 15.4 ± 7.0 12.7 ± 5.0 

   Triglicérides, mg/dL 77.1 ± 35.0 64.2 ± 24.7 

Os valores estão expressos em médias ± DPM. *P < 0.05 vs. antes do início do período 

de competição. 

 

4.2 Respostas Hormonais 

Na Tabela 3 e Figura 2 estão representados os valores hormonais obtidos 

antes do início e após o término do período de competição. No que diz respeito às 

concentrações plasmáticas de catecolaminas, houve reduções significativas nos valores 
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de noradrenalina e catecolaminas totais (Tabela 3 e Figura 2A) após o término do 

período de competição. Entretanto, as concentrações de adrenalina tiveram uma 

resposta inversa, ou seja, houve um aumento significativo (Tabela 3 e Figura 2A). Com 

relação ao cortisol, nenhuma diferença significativa foi observada nas amostras de 

sangue coletada as 8h00 (Tabela 3 e Figura 2B). Por outro lado, as amostras coletadas 

as 16h00 apresentaram significativa redução (Tabela 3 e Figura 2B). Nós também 

observamos um aumento significativo nas concentrações plasmáticas de testosterona 

livre (Tabela 3 e Figura 2C), bem como da razão testosterona/cortisol (Tabela 3 e 

Figura 3), quando comparadas em ambos os momentos. 

 

Tabela 3. Respostas hormonais dos jogadores de voleibol nos dois momentos 

analisados, ou seja, antes e após o término do período de competição.  

 
Competição 

Antes Após 

Respostas Hormonais   

   Adrenalina, pg/ml 41.1 ± 15.9 67.0 ± 33.8* 

   Nor-adrenalina, pg/ml 347.5 ± 227.9 193.5 ± 66.4* 

   Catecolaminas Totais, pg/ml 388.6 ± 226.1 260.5± 72.3* 

   

   Cortisol, ug/100 ml (8h00) 14.9 ± 3.6 14.4 ± 3.6 

   Cortisol, ug/100 ml (16h00) 10.6 ± 1.8 8.5 ± 3.5* 

   

   Testosterona Livre, pg/ml 14.4 ± 2.8 18.9 ± 5.1* 

   Razão Testosterona Livre/Cortisol  1.05 ± 0.4 1.42 ± 0.6* 

   Os valores estão expressos em médias ± DPM. *P < 0.05 vs. antes do início do período 

de competição.  
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Níveis Hormonais 

Figura 2. Valores hormonais obtidos dos jogadores de voleibol nos dois momentos 

analisados, ou seja, antes e após o término do período de competição. Os valores 

estão expressos em médias ± DPM. *P < 0.05 vs. antes do início do período de 

competição.
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Figura 3. Curva representativa dos valores individuais da razão testosterona/cortisol 

obtidos dos jogadores de voleibol nos dois momentos analisados, ou seja, antes e após 

o término do período de competição.  

 

4.3 Análise Espectral da VFC 

 A Tabela 4 e a Figura 4 mostram as respostas dos parâmetros espectrais 

da VFC encontrados nos atletas na posição supina e durante o teste de inclinação 

antes do início e após o término do período de competição. Na posição supina, a 

comparação entre ambos os momentos do experimento não apresentou nenhuma 

diferença nos parâmetros espectrais avaliados. Da mesma forma, o teste de inclinação 
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(inclinação de 75º a partir da posição supina) também obteve resultados semelhantes, 

caracterizado pelo aumento das oscilações de LF em unidades normalizadas (Tabela 4 

e Figura 4D) e diminuição das oscilações de HF tanto em unidades absolutas (Tabela 4 

e Figura 4C) quanto normalizadas (Tabela 4 e Figura 4E). Quando as porcentagens de 

variação em relação às oscilações normalizadas de LF (Tabela 4 e Figura 4D) e HF 

(Tabela 4 e Figura 4E) foram comparadas após o teste de inclinação, observou-se 

valores semelhantes entre ambos os momentos. 

 

Tabela 4. Parâmetros espectrais calculados dos intervalos R-R (iRR) obtidos das series 

temporais na posição supina e durante o teste de inclinação nos jogadores de voleibol 

nos dois momentos analisados, ou seja, antes e após o término do período de 

competição. 

Competição Antes  Após 

 Supina Tilt  Supina Tilt 

   iRR, ms 1036 ± 122 707 ± 58*  1041 ± 166 719 ± 98+ 

Parâmetros Espectrais; iRR      

   Variância, ms2 28.4 ± 18.3 27.0 ± 19.2  34.3 ± 25.3 25.4 ± 20.3 

   LF, ms2 16.5 ± 15.5 13.7 ± 11.5  17.1 ± 15.4 13.2 ± 9.1 

   LF, nu 57.9 ± 12.8 87.0 ± 7.0*  58.3 ± 15.3 88.2 ± 10.1+ 

   HF, ms2 10.1 ± 10.7 1.8 ± 1.4*  11.5 ± 12.7 1.7 ± 2.2+ 

   HF, nu 42.0 ± 12.8 12.9 ± 7.0*  41.6 ± 15.3 11.7 ± 10.1+ 

   Razão LF/HF  1.6 ± 1.2 11.9 ± 11.8*  1.8 ± 1.4 14.8 ± 12.2+ 

Os valores estão expressos em médias ± DPM. *P < 0.05 vs. posição supina antes do 

período de competição; e +P < 0.05 vs. posição supina após o período de competição.
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Variabilidade da Freqüência Cardíaca (intervalos R-R) 
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Figura 4. (A) Variância Total dos intervalos R-R. Densidade da potência espectral dos 

intervalos R-R nas bandas de baixa (LF) e alta freqüência (HF) em unidades absolutas 

(ms2; B e C) e normalizadas (nu; D e E) durante a posição supina e teste de inclinação 

(com suas respectivas alterações em %) calculada das séries temporais nos atletas de 

voleibol nos dois momentos analisados, ou seja, antes e após o término do período de 

competição. Os valores estão expressos em médias ± DPM. *P < 0.05 vs. posição 

supina antes do período de competição; e +P < 0.05 vs. posição supina após o período 

competição.
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5. DISCUSSÃO 

O platô ou a diminuição do rendimento máximo em atletas de elite esta 

freqüentemente associada a um desequilíbrio entre cargas de trabalho e recuperação 

(Lehmann et al., 1992). Nesse sentido, diversos estudos têm relatado o 

acompanhamento de marcadores de estresse como forma de controle das adaptações 

desencadeadas pelo treinamento ou competição (Garet et al., 2004; Kraemer, 2005; 

Kiviniemi et al., 2006; Kiviniemi et al., 2007; Hartwig et al., 2009). 

  Em nosso estudo, nós investigamos em atletas de voleibol, durante um 

período de competição, os efeitos do uso do MPCS sobre a modulação autonômica da 

VFC, bem como sobre as concentrações plasmáticas de catecolaminas, cortisol e 

testosterona livre, reconhecidos marcadores de estresse físico endógenos. O principal 

achado do estudo foi que as cargas de trabalho utilizadas pelo modelo de periodização 

em questão durante um período de competição não exerceram influência sobre a 

modulação autonômica cardíaca, entretanto, melhoraram os parâmetros dos 

marcadores de estresse endógenos analisados. 

  Está bem estabelecido pela literatura que a prática de exercícios físicos 

melhora a modulação autonômica cardíaca tendo como comparação os valores obtidos 

na fase sedentária. Essa melhora está freqüentemente associada ao aumento da 

variabilidade da freqüência cardíaca, principalmente decorrente do aumento da 

influência do componente autonômico parassimpático sobre o coração (Migliaro et. al., 
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2001; Raczak et. al., 2006; Sztajzel et. al., 2008; Collier et. al., 2009). Entretanto, o 

balanço modulatório cardíaco exercido pelos componentes autonômicos, simpático e 

parassimpático, pode estar intimamente relacionado com o tipo de exercício físico 

realizado (Collier et. al., 2009).   

  Em nosso estudo não observamos qualquer alteração na modulação 

autonômica cardíaca dos atletas quando foram comparados os dois momentos 

analisados, ou seja, antes do início e após o término do período de competição. Estes 

resultados podem estar associados à intensidade de treinamento utilizada no MPCS, 

bem como, com a modalidade esportiva praticada. No entanto, pouco se conhece sobre 

a relação entre intensidade de treino e adaptações envolvendo a modulação 

autonômica cardíaca de atletas. Nesse sentido, é possível que nossos achados estejam 

associados ao fato de todos os atletas estarem inseridos em uma modalidade 

predominantemente anaeróbia, sendo os mesmos submetidos a intensas cargas de 

treinamento. Essa hipótese corrobora com os achados de outros estudos que também 

mostraram que o controle autonômico cardíaco não apresentou alteração em atletas 

submetidos a intenso treinamento anaeróbio (Bonaduce et al., 1998; Vinet et. al., 2005). 

De fato, a causa precisa dos resultados observados na modulação autonômica 

necessita ser investigada, entretanto, também é possível que a mesma esteja 

associada a um pré-condicionamento cardiovascular desses atletas, ou seja, uma 

melhora do balanço autonômico modulatório cardíaco adquirida antes do início do 

período de competição. 

  Outro achado em relação à modulação autonômica cardíaca foi observado 

durante o tilt test. As oscilações de LF em unidades absolutas não se alteraram em 
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ambos os momentos avaliados, ou seja, antes e depois do período de competição. Este 

comportamento parece ter sido influenciado pelas oscilações induzidas pela modulação 

autonômica parassimpática, uma vez que as oscilações de LF retratam a somatória dos 

componentes autonômicos, simpático e parassimpático (Task Force, 1996; Souza et. 

al., 2008). Neste caso, os resultados sugerem que a ausência de alterações nas 

oscilações de LF em unidades absolutas durante o tilt test observada nos dois 

momentos, seja atribuída ao balanço autonômico modulatório caracterizado pelo 

aumento da influência modulatória simpática, e retirada da influência modulatória 

parassimpática, não resultando em alteração significativa nas oscilações de LF. Esta 

hipótese parece ganhar força com a proeminente redução das oscilações de HF 

durante o tilt test. Por outro lado, em unidades normalizadas, as oscilações de LF 

aumentaram quando o tilt test foi aplicado, uma vez que os valores normalizados 

representam o cálculo da porcentagem da participação das bandas de LF e de HF na 

potência total após a subtração do componente de muito baixa freqüência (VLF < 

0.04Hz). Conseqüentemente, como as oscilações de HF, em unidades normalizadas, 

reduziram significativamente durante a inclinação de 75º obtida no tilt test, a 

participação percentual das oscilações de LF, consequentemente, aumentaram de 

forma significativa. Esses resultados foram semelhantes nos dois momentos avaliados, 

como mostra a Figura 4 onde estão representados os valores numéricos dos 

percentuais de resposta obtidos.  

  Quanto aos marcadores de estresse endógenos, estudos têm mostrado 

que através do monitoramento dos níveis sanguíneos de catecolaminas, cortisol e 
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testosterona é possível identificar o nível de estresse físico imposto pelas cargas de 

trabalho utilizadas em um determinado período de treinamento ou competição (Zouhal 

et. al., 2008; Lane et. al., 2010). Entretanto, fatores como a característica do exercício 

(tipo, duração e intensidade), treinamento, idade, estado emocional e nutricional podem 

também exercer influência sobre as respostas destes hormônios (Zouhal et. al., 2008). 

De fato, a literatura apresenta resultados contraditórios no que diz respeito aos efeitos 

do treinamento sobre as respostas destes hormônios. Com relação às catecolaminas, 

estudo mostrou que o treinamento resistido promoveria redução dos níveis séricos de 

adrenalina, entretanto, sem afetar os níveis séricos de noradrenalina (Guezennec et. 

al., 1986). Em contra partida, outros autores demonstraram que um programa de 

treinamento de velocidade não promoveria qualquer alteração nas concentrações de 

catecolaminas (Nevill et. al., 1989).  

  Em nosso estudo, após o período de competição, foi constatado um 

aumento significativo na concentração plasmática de adrenalina, acompanhado de 

redução nas concentrações de noradrenalina e catecolaminas totais. Estes resultados 

não demonstraram nenhuma correlação direta com a modulação autonômica cardíaca, 

especialmente com as oscilações de LF que não apresentaram nenhuma alteração 

após o término do período de competição. Esta falta de correlação entre a 

concentração de adrenalina e VFC também foi mencionada anteriormente envolvendo 

outras situações (Vlcek et al., 2008). As causas desses achados não estão 

evidenciadas e precisam ser investigadas. No entanto, sendo as catecolaminas 

qualificadas como hormônios marcadores de estresse (Frankenhaeuser et. al., 1976), 
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os resultados atenuados de noradrenalina e catecolaminas totais parecem refletir 

adaptações positivas frente às cargas de trabalho utilizadas durante o período de 

competição. Ao mesmo tempo, como descrito por outros autores, o aumento observado 

nos níveis de adrenalina pode estar relacionado com adaptações promovidas sobre 

alguns receptores em resposta as cargas de treinamento e competição, o que indicaria 

o fenômeno chamado “Sports Adrenal Medulla”, onde o aumento da capacidade de 

secreção deste hormônio seria uma conseqüência das adaptações associadas à 

densidade e sensibilidade de receptores adrenérgicos nos indivíduos treinados (Kjaer, 

1998; Botcazou et. al., 2006; Zouhal et. al., 2008).   

  Adicionalmente, testosterona livre e cortisol também apresentaram 

resultados interessantes. A testosterona é reconhecida como sendo um hormônio 

envolvido nos processos anabólicos músculo-esquelético, enquanto que o cortisol tem 

funções catabólicas (Kraemer WJ, Ratamess NA, 2005). Em nosso estudo, após o 

período de competição, observamos aumento significativo da testosterona livre 

acompanhado de redução nos níveis de cortisol (16h00) quando comparadas as 

amostras coletadas antes e após o período de competição. Estas respostas apontam 

para um estado de anabolismo (Hakkinen, 1989). Entretanto, não há na literatura 

padrões consistentes sobre as adaptações nas concentrações desses hormônios em 

situações de repouso, induzidas pelo treinamento físico. Nesse sentido, tem sido 

sugerida a utilização da razão entre os mesmos (Testosterona/Cortisol) como um 

potente biomarcador endócrino do “equilíbrio anabólico-catabólico” e também como 

uma ferramenta de diagnóstico de “overreaching” e “overtrainig” em atletas (Aldlercreutz 
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et. al., 1986; Urhausen et. al., 1995; Hug et. al., 2003). Em nosso estudo observamos 

aumento significativo da razão entre Testosterona/Cortisol após o período de 

competição, o que parece indicar uma tendência anabólica (Lac G, Berthon P, 2000). 

   Por fim, nossos resultados sugerem que a análise das quantificações 

plasmáticas de catecolaminas, cortisol e testosterona livre, pode contribuir como 

ferramentas importantes no auxílio ao diagnóstico do estresse físico induzido pelo 

treinamento em atletas de voleibol submetidos ao MPCS. Entretanto, a utilização 

desses marcadores em outras modalidades esportivas precisa ser investigada. Por sua 

vez, mais estudos serão necessários para avaliar a importância de utilização da análise 

da modulação autonômica da VFC como um marcador de estresse físico em atletas.
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6. CONCLUSÕES 

 

 Em conclusão, nossos resultados demonstraram que o MPCS não alterou 

a modulação autonômica da VFC, mas promoveu adaptações benéficas aos atletas, 

incluindo mudanças positivas na concentração plasmática dos marcadores de estresse 

endógenos analisados. A ausência de alterações na VFC indica que não houve relação 

direta entre modulação autonômica cardíaca e marcadores de estresse endógenos no 

presente estudo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O conhecimento minucioso dos processos adaptativos desencadeados 

pelas cargas de treinamento e competição está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento contínuo do desempenho do atleta. No entanto, a sistematização 

entre cargas de trabalho e períodos de recuperação, na maioria das vezes, parece 

ainda ser feita de forma empírica, ou seja, através de experiências práticas dos 

profissionais da área desportiva, desconsiderando-se a fisiologia do exercício e a 

individualidade biológica do atleta. O acompanhamento de alguns marcadores de 

estresse poderia colaborar com esta sistematização, auxiliando no controle e 

individualização das cargas de treinamento. 
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